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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/12

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt
bilaga.
2. Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet
och nämnd enligt bilaga.
3. Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.
4. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.
5. Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga.
6. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.
7. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget
besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.
9. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga.
Sammanfattning
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 har upprättats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta att mål och
inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga (sid. 13 -18
och 34-64). Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive
verksamhet och nämnd enligt bilaga (sid. 69). Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt
bilaga (sid. 70). Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns
enligt bilaga (sid. 65-67). Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga
(sid. 65-67). Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl.
checkkrediten. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget besluta
om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär samt fastställa
styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga (sid. 72-75).
Beslutsunderlag
Budget 2020
Samverkansprotokoll
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 135
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september § 98
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 98

Dnr 2019/12

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt
bilaga. (sid. 13 -18 och 34-64)
2. Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet
och nämnd enligt bilaga. (sid. 69)
3. Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga. (sid. 70)
4. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.
(sid. 65-67)
5. Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga. (sid. 65-67)
6. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.
7. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget
besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.
9. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga. (sid. 72-75).
Deltar ej i beslut
Susanne Lillås (KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 har upprättats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta att mål och
inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga. (sid. 13 -18
och 34-64) Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive
verksamhet och nämnd enligt bilaga. (sid. 69) Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt
bilaga. (sid. 70) Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns
enligt bilaga. (sid. 65-67) Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga.
(sid. 65-67) Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl.
checkkrediten. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget besluta
om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär samt fastställa
styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga. (sid. 72-75).
Beslutsunderlag
Budget 2020-ks
Samverkansprotokoll
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 135
Socialdemokraternas budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag
Förslag till beslut på sammanträdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

Cecilia Olsson Carlsson (S): Bifall till socialdemokraternas budgetförslag.
André af Geijerstam (SD): Bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-09-04

§ 135

Dnr 2019/12

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt
bilaga. (sid. 13 -18 och 34-64)
2. Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet
och nämnd enligt bilaga. (sid. 69)
3. Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga. (sid. 70)
4. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.
(sid. 65-67)
5. Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga. (sid. 65-67)
6. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.
7. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget
besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.
9. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga. (sid. 72-75).
Deltar inte i beslutet
Cecilia Olsson Carlsson (S) och Lars Lundberg (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 har upprättats.
Beslutsunderlag
Budget 2020-ksau
Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Ivan Andersson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Budget | 2020
7

1

2

Sjöbo kommun | Budget 2020

8

INLEDNING
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Hur planeras skattepengarna att användas

4
6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sjöbo och dess omvärld
Styrprocess
Hushållning och kvalitet
Ekonomi
Sjöbo kommun som arbetsgivare

8
14
17
24
37

VERKSAMHETERNA
Kommunövergripande verksamhet
Politisk verksamhet
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
Gymnasieskola
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet
Turism- och fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Plan- och byggverksamhet
Räddningstjänst

42
44
45
48
51
54
58
60
63
66
69
72
74
76
78

FINANSIELLA RAPPORTER
Resultatbudget
Balansbudget
Kassaflödesbudget
Noter
Driftbudget per nämnd
Investeringsbudget
Resursfördelningsmodellen
Styrprinciper för Sjöbo kommun
Ordlista
Kommunstyrelsens förslag till beslut

79
80
81
82
83
85
87
88
92
94

9

3

Kommunstyrelsens
ordförande
En budget som håller.

Det är sedan länge känt att offentligt finansierade verksamheter står inför tuffa år.
Redan 2015, i långtidsutredningen, förvarnades det om att mindre kommuner kan
behöva höja skatten med 8-18 kr per intjänad hundralapp fram till 2040. Detta är
naturligtvis inte acceptabelt i någon kommun och inte heller här i Sjöbo. Därför behöver
vi prioritera och arbeta annorlunda. I Sjöbo kommun har vi en budget i balans och låga
skulder, vilket är en bra grund att stå på. Däremot innebär det inte att vi kan luta oss
tillbaka och göra som vi alltid gjort. Vi kommer under många år framåt behöva
ifrågasätta både arbetssätt och vad en kommun ska göra för att möta ökande kostnader
som uppkommer genom till exempel demografiska förändringar. Trots att
äldreomsorgen får 11,1 miljoner kr mer i denna budget än i den förra så täcker det inte
de ökande kostnaderna inom denna verksamhet. Därför behöver vi lägga ett av våra
serviceboenden i malpåse. Det är ett mycket svårt men nödvändigt beslut som frigör
cirka 7 miljoner kr att användas till samtliga kunder, både på särskilda boenden och
inom hemtjänsten.

En budget som prioriterar välfärdsuppdraget!

Denna budget har ett tydligt fokus på välfärdsuppdraget och med kraftig prioritering på
dem som behöver kommunen i olika skeenden i livet. Förutom äldreomsorgens ovan
nämnda 11,1 miljoner kr görs satsningar inom barnomsorg och grundskola som, utöver
dagens 376 miljoner kr, tilldelas ytterligare 19,1 miljoner kr. Verksamheten för personer
med funktionshinder får en extra tilldelning på 6 procent eller 6,4 miljoner kr. Även
individ och familjeomsorgen får stor ökning. Denna verksamhet tillförs ytterligare 8,4
procent eller 4,5 miljoner kr.

4
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Hållbar ekonomi i en orolig tid.

För att långsiktigt hantera investeringar utan att utnyttja kommande generationers
investeringsutrymme måste varje budget generera ett positivt resultat. 2018 var ett tufft
år med många utmaningar som gjorde att resultatet inte genererade något
investeringsutrymme. Till 2020 har vi därför budgeterat med ett högre resultat än
tidigare.
Det högre budgeterade resultatet ger oss dessutom en stötdämpare om konjunkturen
faller. Staten ser över utjämningssystemen vilket kan påverka Sjöbo kommuns utgifter
negativt. I skrivande stund diskuteras och debatteras även två stora globala frågor som
kan få stor påverkan på världskonjunkturen beroende på hur de utvecklas och därmed
på kommunens skatteintäkter. Dessa är ett eventuellt handelskrig mellan USA och Kina
samt hur Brexitfrågan löses.

En budget med framtidstro!

För att kommunen ska fortsätta kunna utvecklas kommer vi att investera för framtiden.
För handelsområdet på Sjöbo väst avsätter vi 5 miljoner kr för att få igång byggnationen
och få till ett attraktivt område för kunder och företag. Vi investerar även i
Brännerieområdet där medel för projektering avsätts 2020 men även för exploatering i
planen för 2021.

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande

11

5

Hur planeras skattepengarna att
användas?
Så här får kommunen sina pengar:
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje
intjänad hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,92 kr i kommunalskatt.

14,6 %
4,3 %
0,8 %

80,3 %

Skatter
Finansiella intäkter
VA- och renhållningsavgifter
Övriga intäkter, exempelvis hyror och bidrag

6

Sjöbo kommun | Budget 2020

12

Så här planeras 100 kr i skatt att användas under 2020:
4,37 kr

1,13 kr

5,32 kr
5,23 kr

36,21 kr

kr
Så här5,63
planeras
100 kr i skatt att användas under 2020:
10,53 kr

31,58 kr
Förskola och grundskola
Äldre och personer med funktionsnedsättning
största Gymnasiedelen används
till vuxenutbildning
förskola och grundskola. Tillsammans
och

Den
med gymnasieoch vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa
Fritid och kultur
verksamheter. En annan stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och
funktionshindrade.
Infrastruktur/teknisk verksamhet

Individ- och familjeomsorg
Kommunövergripande administration
Politisk verksamhet
Den största delen används till förskola och grundskola. Tillsammans med gymnasieoch vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa
verksamheter. En annan stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och
funktionshindrade.

13

7

Förvaltningsberättelse

Sjöbo och dess omvärld

Befolkning

Efter att Sjöbo kommun under 2000-talet haft en positiv befolkningsökning, mattades
ökningstakten av 2008 och 2010 minskade befolkningen. Därefter har den åter ökat.
Sjöbo kommun hade vid årsskiftet 19 153 invånare, en ökning med 82 personer. Under
2018 avtog befolkningsökningen, då den ökade med 0,4 procent, att jämföra med
rekordåret 2017 då ökningen var 1,7 procent. Befolkningen har till och med juni 2019
ökat med 95 personer till totalt 19 248, en ökning jämfört med samma period 2018.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING1

1

8

Enligt befolkningsprognos upprättad 2019.
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År 2018 uppgick Sveriges befolkning till drygt 10 miljoner. Befolkningsökningen har
växlat ned jämfört med de senaste åren. De närmaste åren förväntas befolkningen i
Sverige öka med cirka 1 procent per år, vilket motsvarar knappt 100 000 personer.
Minskad dödlighet och att fler invandrar än utvandrar leder till en äldre befolkning och
fler utrikes födda.
Befolkningsökningen i Sjöbo beräknas vara något lägre än i riket, vilket framgår av
ovanstående diagram. Utvecklingen följer den historiska trenden, med undantag för
2022, då befolkningen i Sjöbo ökar mer än i riket.
Befolkningen i Sjöbo förväntas årligen öka med 0,8 procent, en högre ökning än 2018.
Ökningen förklaras av nybyggda flerfamiljshus och villor.

Befolkningsutveckling Sjöbo kommun 2008–20222

Befolkningsprognosen innebär att Sjöbos befolkning 2024 överstiger 20 000 invånare.
År 2019 ska Sjöbo enligt prognosen ha 19 320 invånare, vilket är 167 fler än vid
årsskiftet. Befolkningsökningen beror på totalt 36 nya lägenheter i flerfamiljshus.
Projektet Förmågan i Sjöbo svarar för 24 lägenheter. Även den stora försäljningen av
tomter 2018 förväntas bidra till befolkningsökning 2019.
För perioden 2020–2022 prognostiseras en ökning av befolkningen med i genomsnitt
140
personer
årligen.
Med
undantag
för
åldersgruppen
16–18
år
(gymnasieungdomarna) förväntas samtliga åldersgrupper öka och barn i skolåldern
och de som är 65 år och äldre svarar för två tredjedelar av ökningen. Befolkningen i
Sjöbo förväntas uppgå till 19 375 personer vid slutet av 2020.
När man beräknar hur befolkningsförändringen påverkar den kommunala servicen och
budgeten använder man förändringen som ett genomsnitt mellan två år för att fånga
förändringen under ett år. Nedanstående diagram och analys är utformade i enlighet
med den modellen.

2

Befolkningsantalet i ovanstående diagram redovisas per den 31 december respektive
år.
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Befolkningsutveckling i åldersklasser 2020–2022

Befolkningen i åldersgrupperna som ingår i resursfördelningsmodellen väntas öka med
250 personer 2020–2022. Knappt 80 procent handlar om barn i åldern 1–15 år (cirka
200). Befolkningen över 65 år beräknas öka med 115 personer, medan antalet
ungdomar i åldern 16–18 år förväntas minska.
Antalet barn i förskoleåldern förväntas öka med 16, merparten 2020. Antalet barn i
grundskolan ökar med 180, med störst ökning 2022. De stora ökningarna av
befolkningsgruppen 65–79 år avtar och istället är det 80–89 år som successivt ökar.
Åldersgruppen 90 år och äldre ökar marginellt under perioden.
De demografiska förändringarna innebär att de behovskrävande åldersgrupperna
växer väsentligt framöver. Ett ökat antal äldre och fler barn i både förskola och
grundskola innebär att behoven beräknas motsvara 1 procents kostnadsökning
årligen. För 2020 innebär det en utökning av budgeten för de berörda verksamheterna
med cirka 10 mnkr.

Avmattning i konjunkturen

Efter tio år av återhämtning sedan finanskrisen 2008 närmar sig en inbromsning av
konjunkturen. Den 3 globala tillväxten tappar fart och förväntas vara den lägsta sedan
2009. Minskningen av de totala världshandelsvolymerna har de senaste sex
månaderna historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008.
Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i de
utvecklade ekonomierna. I de flesta länder märks ännu inte dämpningen i
tillverkningsindustrin i utfall för sysselsättning och arbetslöshet.
Riskfaktorer som tidigare identifierats i form av ett handelskrig mellan USA och flera
av USA utpekade länder kvarstår. Inte minst situationen mellan USA och Kina kan
komma att påverka världshandeln negativt och därmed troligen tillväxten i världen.
Storbritanniens utträde ur EU får konsekvenser för framförallt länder inom EU.
Avmattningen i Tyskland är nu ett faktum.

3

Omvärldsuppgifter i förvaltningsberättelsen är hämtade ur Sveriges Kommuner och
Landstings Ekonomirapporten, maj 2019.
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I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. En hög
offentlig skuldsättning gäller för flera av eurozonens största ekonomier, såsom
Spanien, Frankrike och Italien. De kan komma att tvingas till budgetåtstramningar i ett
läge då konjunkturen skulle må bra av expansiv finanspolitik.
Efter fem år av hög tillväxt förväntas den starka konjunkturen i Sverige mattas av, men
läget bedöms alltjämt vara något starkare än normalt 2020. Den långa perioden av
ökad sysselsättning ser ut att upphöra.

BNP procentuell för*ndrng 2018–2022 (Kalenderorrgerad)

År 2018 ökade BNP med 2,5 procent, en marginell förändring i förhållande till 2017. En
stark internationell konjunktur och en försvagad krona påverkade exportsektorn
positivt. Det starkt ökande byggandet bidrog. En svag inhemsk efterfrågan, sjunkande
bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar i näringslivet
dämpar nu utvecklingen av BNP.
Den relativa arbetslösheten beräknas ligga kring 6,5 procent 2020 för att därefter öka
något. Trots ett ansträngt arbetsmarknadsläge med svårigheter att rekrytera, antas
löneutvecklingen fortsätta att vara dämpad. Inflationsutvecklingen förväntas ligga kring
2 procent. Riksbanken förväntas höja den svenska räntan i maklig takt de kommande
åren.

Utvecklingen i kommunerna

Kommunerna befinner sig i början av en period med mycket stora krav på omställning.
Skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Tillsammans
med stora behovsökningar väntas det leda till allt sämre resultat i kommunsektorn.
Sammantaget har kommunerna de senaste tio åren haft positiva resultat, som
genomsnittligt motsvarat cirka 3 procent av skatter och generella statsbidrag.
Resultatet 2018 i kommunerna motsvarade 2,6 procent av skatteintäkterna. Det var en
minskning jämfört med 2017, då det var 4 procent. Nästan 25 procent av kommunerna
redovisade ett negativt resultat, vilket var en försämring i förhållande till 2017, då
7 procent redovisade underskott. Minskade verksamhetsintäkter gjorde att resultat
blev lägre. En bidragande orsak var att statsbidragen relaterade till migration och
asylmottagning minskade kraftigt.
År 2019 minskar medelskattesatsen med 4 öre och landar på 20:70 kronor.
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Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd av de ökande
krav som den snabbt växande befolkningen ställer. Det är framförallt i de yngre och
äldre åldrarna som befolkningen ökar. Dessa grupper föranleder de högsta
kostnaderna i kommunen, eftersom barnomsorg, skola och äldreomsorg främst berör
dem. Emellertid har kostnaderna även tidigare ökat mer än vad demografiska
utvecklingen föranlett. Befolkningsökningen motsvaras inte av en lika stor tillväxt av
skatteunderlaget. Fram till 2022 beräknas ett gap uppstå mellan intäkter och kostnader
på cirka 20 miljarder, om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills.
Den demografiska förändringen påverkar även investeringsbehovet, samtidigt som det
finns behov av upprustning av befintliga byggnader och anläggningar. De planerade
investeringarna ökar och det är förskolor, skolor, infrastruktur samt vatten och avlopp
som planeras att byggas på bred front.
Kommunkoncernernas, det vill säga kommunerna inklusive de kommunala bolagen,
sammantagna investeringar har ökat en längre tid, från 79 miljarder 2009 till
135 miljarder 2019. Det är en ökning med 71 procent jämfört med 2007. De
kommunala bolagen står för en större del av kommunernas investeringar. Det har
resulterat i att låneskulden stigit.
Kommunkoncernernas låneskuld ökar årligen och uppgick 2018 till 546 miljarder
kronor, en ökning sedan 2012 med 32 procent.
Efter att skatteunderlaget i flera år ökat med 4,5 procent eller mer, bromsade det in
2018 och avtar ytterligare 2019. Därefter förväntas det öka i en något jämnare takt –
dock på en lägre nivå – för att ta mer fart från 2022. Den huvudsakliga förklaringen är
att antalet arbetade timmar upphör att öka när konjunkturtoppen passeras. Även höjda
grundbidrag för personer som fyllt 65 år innebär att skatteunderlaget minskar. Det
kompenseras av en höjning av anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Prisökningarna för kommunernas kostnader väntas tillta successivt under hela
perioden och ta en växande andel av skatteunderlaget i anspråk.
Ett annat skäl till att kostnaderna ökar är bristen på arbetskraft. Som en följd av
befolkningsökningen har behovet av lärare, socialsekreterare med flera ökat kraftigt.
Kommunerna har nu problem med att rekrytera utbildad personal inom många
områden och bristen på arbetskraft pressar upp kostnaderna.
Historiskt har det alltid genomförts effektiviseringar i kommunerna; samtidigt som
verksamheten effektiviserats har den också byggts ut. Den ekonomiska obalansen
beräknas kvarstå under lång tid framöver. Här krävs långsiktiga lösningar, vilka kan
vara möjliga med stöd av digitalisering och ändrade arbetssätt.
Kommunerna står inför utmaningar både vad gäller verksamhet och ekonomi. Det
ställer stora krav på intern styrning, ökat fokus på effektivisering och även på
samverkan med exempelvis regionen och andra kommuner.

Arbete

Arbetsmarknaden har befunnit sig i balans. Antalet arbetade timmar har ökat snabbare
än arbetskraftsutbudet, vilket innebar att arbetslösheten minskade till drygt 6 procent
2018. Den fortsatt höga efterfrågan medför att det blir allt svårare att rekrytera
personal med rätt kompetens, framförallt i kommunsektorn.
Vikande sysselsättning inom bygg- och tillverkningsindustrin 2019 förväntas sätta
stopp för den svenska sysselsättningsuppgången. Såväl antalet sysselsatta som
antalet arbetade timmar förväntas börja minska 2019.
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Löner och priser

En arbetslöshet ner mot 6,5 procent är lägre än när arbetsmarknaden är i balans.
Normalt skulle det innebära högre löne- och prisökningar. Löneökningarna 2018
beräknas ha blivit något högre än 2017 och hamna på 2,5 procent (enligt
konjunkturlönestatistiken). Det märke eller norm som industrins parter satt de senaste
åren har legat på cirka 2,2 procent i avtalsmässiga löneökningar. Det är låga nivåer för
att vara under en högkonjunktur. Timlönerna4 beräknas 2019 totalt öka med
2,7 procent och 2020 med 3,1 procent.
Låg inflation har gjort att reallönerna i genomsnitt ökat, trots de låga nominella
löneökningarna.
Inflationen beräknad med KPIF5 har alltsedan början av 2014 varit långsamt stigande.
Först från och med 2017 beräknas KPIF mer beständigt ligga kring 2 procent.
Ökningen har mattats av och KPI 6 beräknas under 2019 uppnå 1,8 procent.
Kostnaden för avtalspensioner har stadigt ökat i kommunerna. Det är framförallt
kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen för anställda med inkomster över
taket i det allmänna pensionssystemet. Satsningen på till exempel karriärlärartjänster
ökar kommunernas pensionskostnader.

4

Nationalräkenskaperna.

5

Konsumentprisindex med fast ränta.

6

Konsumentprisindex.
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Förvaltningsberttelse

Styrprocess

Budgetprocess

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet
och anger enligt vilka mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.
Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget, i enlighet med kommunallagen.
Budgetprocessen inleds i januari med en genomgång av omvärldsförändringar,
förutsättningar och budskap. I mars överlämnar varje nämnd en budgetskrivelse. Av
den ska framgå viktiga förändringar, hur verksamheten klarar uppdrag och mål, löneoch rekryteringsläge samt ekonomisk utveckling. Skrivelsen ska också innehålla
kommentarer kring investeringsbehov.
Under februari till och med april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna efter de
nya skatte- och befolkningsprognoserna och andra förändringar som skett sedan
föregående budget fastställdes.
I april görs en genomgång av omvärldsförändringar, förutsättningar och
investeringsäskanden. Dessutom presenterar nämnderna budgetskrivelserna.
Partierna börjar därefter utforma ett budgetförslag. Parallellt ses indikatorerna över
och utvärderas och förslag utarbetas på vilka som ska tas bort och vilka som ska
tillföras.
I maj presenterar de styrande sitt förslag till budget för representanter för nämnder,
förvaltningar och fackliga organisationer.
När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig
samverkan. De fackliga organisationerna får löpande information om förutsättningarna.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Sedan ska
respektive nämnd upprätta en internbudget, som beslutas av nämnden senast i
december året innan budgetåret börjar.

14
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Målstyrning

Enligt kommunallagen (KL) 5:1 ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer
för verksamheten och ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (KL 11:1).
Mål och riktlinjer är i huvudsak av övergripande karaktär. Sjöbos målmodell omfattar
ekonomi, verksamhet och medarbetare.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om Sjöbo kommuns vision 2034.

Visionens målbild tillsammans med dess tre fokusområden är de samhällsområden,
där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för
framtidens Sjöbo. Fokusområdenas syfte är att bidra till social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. Varje fokusområde specificeras i ett övergripande mål och till
varje sådant mål finns en text som anger fullmäktiges inriktning. För respektive
övergripande mål finns indikatorer. En indikator är ett nyckeltal eller mått som belyser
viktiga aspekter av verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att
sträva efter. Samtliga verksamheter svarar för att vidta åtgärder för att nå de
övergripande målen. Vilka verksamheter som ansvarar för att uppnå respektive
indikator framgår av avsnittet Verksamheterna.
För indikatorerna anges ett ingångsvärde som kompletteras med utfallen föregående
år och det aktuella året. Graden av måluppfyllelse mäts genom att trenden för varje
indikator redovisas. Syftet med målstyrningen är att den ska leda till framsteg i riktning
mot visionen.
Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan med den fastställda budgeten
som underlag. Verksamhetsplanen är en beskrivning av den planerade verksamheten
och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra den. Planen beskriver vilka
åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt från de beslutade ekonomiska ramarna, för
att verksamheten under året ska uppnå målen som fastställts av riksdag och
kommunfullmäktige. Av planen ska framgå hur den kortsiktiga verksamhetsstyrningen
anknyter till den långsiktiga visionen och strategin. Nämndens beslut om åtgärder som
resurserna tillåter och som visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga visionen,
de övergripande målen och indikatorerna redovisas också. Det kan exempelvis handla
om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning
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eller startar en försöksverksamhet. Verksamhetsplanen utgör nämndens uppdrag till
förvaltningen och informerar kommunfullmäktige om hur den ska uppnå de mål
nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplanerna och kan vid
behov begära kompletteringar. Genom att nämndens prioriteringar blir tydliga, fungerar
de som stöd för medarbetarna i deras prioritering.
De åtgärder som krävs för att uppnå målen ska beskrivas så konkret som möjligt. Av
beskrivningen ska det framgå vilka åtgärder som vidtas, vem som är ansvarig och hur
tidplanen ser ut. Verksamhetsplanen beslutas av nämnden.
Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan med utgångspunkt från
nämndens verksamhetsplan. I handlingsplanen redovisas vilka aktiviteter enheten
kommer att vidta för att uppfylla sina uppdrag.
Sista steget i målkedjan är medarbetarens individuella plan, som anger medarbetarens
åtgärder för att bidra till att kommunens mål uppnås under året.

Modell för målstyrning

16
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Förvaltningsber9ttelse
Förvaltningsber9ttelse

Hushållning
och
kvalitet
Hushållning och kvalitet

Sjöbo kommuns vision med fokusområden pekar ut en riktning och ger en bild av vad
kommunfullmäktige
vill uppnå.
Visionen omsätts
De
Sjöbo
kommuns vision
med fokusområden
pekari övergripande
ut en riktning mål
och och
ger indikatorer.
en bild av vad
ska
skapa
en
grund
för
att
nå
visionen
och
en
god
ekonomisk
hushållning
ur
både
ett
kommunfullmäktige vill uppnå. Visionen omsätts i övergripande mål och indikatorer. De
finansiellt
verksamhetsmässigt
perspektiv.
En ekonomisk
uthållig ekonomi
och En
attraktiv
ska
skapa och
en grund
för att nå visionen
och en god
hushållning
ur både
ett
och
ska
skapa
förutsättningar,
för
att
fokusområdena
ska
arbetsgivare
utgör
grunden,
finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. En uthållig ekonomi och En attraktiv
kunna
uppnås.
Fungerar
inte och
dessa
blirförutsättningar,
det svårt att nåför
de att
övriga
målen.
ska
arbetsgivare
utgör
grunden,
skadelar
skapa
fokusområdena
kunna uppnås. Fungerar inte dessa delar blir det svårt att nå de övriga målen.
Visionen och målstyrningen ska även bidra till AGENDA
hållbar utveckling.
För varje ska
indikator
med en
Visionen
och målstyrningen
även redovisas,
bidra till AGENDA
2030,
17
mål
som
indikatorn
ska
bidra
till
att
uppnå.
hållbar utveckling. För varje indikator redovisas, med en

2030 - Globala målen för
symbol,
vilket avmålen
Agenda
2030
- Globala
för
symbol, vilket av Agenda

2030, 17 mål som indikatorn ska bidra till att uppnå.

Förutsättningar
Förutsättningar
1. En uthållig ekonomi
1. En uthållig ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling är en av de grundläggande förutsättningarna för att
välfärd ska
kunna produceras
högavkvalitet.
I en tid av utveckling
och utmaningar
Hållbar
ekonomisk
utveckling med
är en
de grundläggande
förutsättningarna
för att
behöver
kommunen
en
aktiv,
ansvarsfull
ekonomisk
politik
och
smarta,
effektiva
välfärd ska kunna produceras med hög kvalitet. I en tid av utveckling och utmaningar
lösningar kommunen
i alla verksamheter.
behöver
en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva
lösningar
i allaatt
verksamheter.
Det innebär
kostnaderna inte överförs på kommande generationer och inte
ska användas
på ett generationer
ansvarsfullt sätt.
en
överstiger
intäkterna.
Varje skattekrona
Det innebär att kostnaderna
inte överförs
på kommande
och Iinte
ansvarsfull
ekonomi skapas
för nödvändiga
investeringar.
Bra vattensätt.
samtI väl
Varje utrymme
skattekrona
ska användas
på ett ansvarsfullt
en
överstiger intäkterna.
fungerande
avlopp
och
renhållning
är
förutsättningar
för
goda
livsbetingelser.
ansvarsfull ekonomi skapas utrymme för nödvändiga investeringar. Bra vatten samt väl
Investeringsnivån
för och
den avgiftsfinansierade
verksamheten för
beslutas
bedömning
fungerande
avlopp
renhållning är förutsättningar
goda efter
livsbetingelser.
av hur taxenivåerna
Investeringsnivån
förpåverkas.
den avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter bedömning
av hur taxenivåerna påverkas.
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INDIKATOR
1.1 Ekonomiskt resultat som andel av skatter och
kommunalekonomisk utjämning över en
femårsperiod (%)
1.2 Ekonomiskt resultat som andel av skatter och
kommunalekonomisk utjämning (%)
1.3 Nettoinvesteringarna för den skatteﬁnansierade
verksamheten ska inte över en fyraårsperiod
överstiga summan av avskrivningar och årets
resultat (mnkr)
1.4 Nämndernas avvikelse i förhållande till
kommunbidraget
1.5 Den samlade verksamhetens låneskuld som
andel av de materiella anläggningstillgångarna
(%)

Mål Värde Agenda
2030
1

1,4

1

1,4

118,3 117,5
≥
≤0

–

70 58,4

Källa

1.1 Sammanställs från de senaste tre årens årsredovisningar, resultaträkningar
(balanskravsresultatet) för det aktuella budgetåret och föregående budgetår.
1.2 Resultaträkningen det aktuella budgetåret.
1.3 Sammanställs från de senaste två årens årsredovisningar samt aktuell budget
och
föregående
budgetår.
Hämtas
från
resultaträkningen,
investeringsredovisningen och investeringsplanering.
1.4 Driftredovisningen i årsredovisningen.
1.5 Avser långfristiga skulder och kortfristiga delar av långfristiga skulder till
kreditinstitut och hämtas från den sammanställda redovisningen i
balansräkningen för det aktuella året. Avser anläggningstillgångarnas bokförda
värde.

Resultat

För att finansiera en verksamhet på sikt krävs normalt sett mer än ett nollresultat. I
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skrift Hushållning i lagens namn listas
flera skäl till att kommuner behöver positiva resultat för att nå god ekonomisk
hushållning. Till skillnad från de flesta andra kommuner har Sjöbo kommun försäkrat
pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket medför att Sjöbo, till skillnad från
andra kommuner, inte behöver ha positiva resultat för att hantera nuvarande och
kommande pensionskostnader.
Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. De görs på
historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning.
Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket
vanligen innebär att den är dyrare.
Konjunkturen påverkar skatteunderlaget
Många har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det är
även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Via
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överskott erhålls en buffert som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra
prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingsåtgärder. Ett alternativ är att
arbeta med mer långsiktiga mål, där det är möjligt för resultatet att variera.
Resurser för utveckling
En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan välskött ekonomi och bra
verksamhet. För att genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs
en ekonomi som tillåter det. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i
ett läge med ett ständigt ekonomiskt slit. Sådant arbete tar ofta stor kraft från
organisationen, som då inte kan fokusera på den mer strategiska och långsiktiga
planeringen.
Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram
ungefär vilket överskott som krävs i resultaträkningen.
Eftersom pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo
behöva ett resultat på 1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag för att
uppnå god ekonomisk hushållning. Det positiva resultatet kan användas för att möta
svängningar i skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva
resultatet påverkar också utrymmet för investeringar.

Investeringar

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.

2. En attraktiv arbetsgivare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna behålla och
rekrytera personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas åt rätt håll finns i
kommunens personalpolitiska program.

INDIKATOR
2.1 Anställda upplever Sjöbo kommun som
en bra arbetsgivare, andel (%)
2.2 Sjukfrånvaron, andel (%)

Mål Ingångsvärde Agenda
2030
Öka

81

Minska

6,1

Källa

2.1 Medarbetarenkäten. Görs vartannat år, senast 2018.
2.2 Personalavdelningen ansvarar för att uppgiften gällande sjukfrånvaron finns att
hämta i Hypergene.
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3. Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo
Fokusområde

Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar kommunens
utveckling. Skolorna i Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer, som ger stabilt höga
resultat. Goda samarbeten finns med arbetsliv och högskola.
Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter
som de unga själva kan påverka utvecklingen av.

Övergripandemål

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för
livet.
En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till välstånd,
hälsa och jämlikhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå
kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen.
I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer utifrån vars och ens
förutsättningar.
Tillsammans med universitet och högskolor och i samverkan med näringslivet skapas
förutsättningar för en kvalitativ utbildning, vilket bidrar till såväl elevernas som
näringslivets behov.
En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet och en
grundläggande förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott,
fritid och kultur utgör starkt bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet. För att nå
så många som möjligt ska en bredd av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.
Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda
möjligheter till omskolning.

INDIKATOR
3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesprovet
i matematik, kommunala skolor, andel
(%)
3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för
ämnesproven i svenska och svenska
som andraspråk, kommunala skolor,
andel (%)
3.3 Betyg åk 6, andel som uppnått
kunskapskraven (A–E) i alla ämnen
3.4 Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
20
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Mål Ingångsvärde Agenda
2030
Öka

71

Öka

75

Öka

72,7

Öka

84,7

INDIKATOR

Mål Ingångsvärde Agenda
2030

3.5 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i
skolan, positiva svar, andel (%)
Öka
3.6 Gymnasieelever med examen inom
4 år, hemkommun, andel (%)
Öka
3.7 Elever på SFI som klarat minst två
kurser på studievägen av nybörjare två
år tidigare, andel (%)
Öka
3.8 Invånare 15–20 år som varken arbetar
eller studerar, antal
Minska
3.9 Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal per invånare 3–20 år och 65 år–
fördelade könsvis
Öka

77,7
68,6
24
–
–

Källa
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Kolada (N15454). Uppdateras en gång per år (november).
Kolada (N15452). Uppdateras en gång per år (november).
Skolverket, uppgiften i tabellen avser läsåret 2017/2018.
Kolada (N15428). Uppdateras en gång per år (september).
Kolada (N15533). Uppdateras en gång per år (januari året efter).
Kolada (N17461). Uppdateras en gång per år (december).
Kolada (N18409). Uppdateras en gång per år (juli året efter). Uppgiften i tabellen
avser 2017.
3.8 Avser personer som varken studerar eller arbetar. Studie- och yrkesvägledarna
sammanställer uppgiften årligen (per den 1 oktober).
3.9 Uppgiften hämtas i Fri (verksamhetssystemet för föreningsbidrag) av tekniska
förvaltningen.

4. Naturen i Sjöbo förgyller livet
Fokusområde

Här i Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och
företagande. Kommun och invånare är skickliga på att skapa goda livsmiljöer och
utveckla, ta tillvara och tillgängliggöra den varierande naturen.
Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och
besöksnäringen växer och frodas.

Övergripandemål

Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en
jämlik och inkluderande kommun.
Det ska finnas möjligheter att efter varje individs behov leva ett gott liv, där alla känner
sig trygga och nöjda. Servicen utvecklas så att det svarar mot Sjöbobornas behov och
önskemål. Vi ställer upp för varandra och olikheter är en tillgång.
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Alla ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd inom
socialtjänsten och vid funktionshinder utformas utifrån individens behov och
förutsättningar. Det är viktigt att tillvarata individens egna resurser. Tidiga och
förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få bra livskvalitet.
Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där det
kulturella utbudet, naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och
inspirerande miljö. Kommunen ska erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig,
jämlik och jämställd.

INDIKATOR
4.1 Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg – bemötande, förtroende
och trygghet, andel (%)
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet
LSS – brukaren får bestämma om saker
som är viktiga, andel (%)
4.3 Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, andel (%)
4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker,
grönområden och natur
4.5 Nöjd medborgarindex – kultur
4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och
motionsanläggningar
4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek,
antal per invånare
4.8 Abonnemang med vatten från skyddad
vattentäkt, andel (%)

Källa

Mål Ingångsvärde Agenda
2030
Öka

32

Öka

65

Öka

51

Öka

8,0

Öka

62

Öka

58

Öka

4

Öka

76

4.1 Kolada (U21420). Uppdateras en gång per år (februari året efter).
4.2 Kolada (U28532). Uppdateras en gång per år (december).
4.3 Kolada (U07414). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare
(september). Uppgiften i tabellen avser 2017.
4.4 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
4.5 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
4.6 SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
4.7 Kolada (N09807). Uppdateras en gång per år och avser året innan (maj).
4.8 Tekniska förvaltningen.
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5. Hela Sjöbo lever
Fokusområde

Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar
prova nya lösningar för att möta utmaningar. I Sjöbo bor du bekvämt och reser
miljösmart. Som företagare kan du arbeta globalt och ändå ha naturen runt hörnet.

Övergripandemål

Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet
och tillgänglighet.
Genom hållbar och konkurrenskraftig tillväxt, där man inte är rädd för att pröva nya
lösningar, planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och
företag och tillvaratar tätorternas utbud och närhet till naturen. Genomtänkt planering
bidrar till ökad trygghet och tillgång till naturliga mötesplatser. När kommunen planerar
och bygger är det hållbarhet som gäller såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt.
Ekosystem och miljö utgör grund för hållbar utveckling och god livsmiljö. En god och
grön livsmiljö förutsätter god hushållning med mark och vatten.
Klimatsmart resande erbjuds i hela kommunen och gör det möjligt att nå bostäder,
arbete och aktiviteter. Sjöbo är en uppkopplad kommun med god infrastruktur – vi bor
lokalt och verkar globalt. Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter till nya
lösningar, så att kommunal service och utbud når fler delar av kommunen. Genom bra
samhällsservice främjas näringslivsarbetet i kommunen.

INDIKATOR
5.1 Handläggningstid bygglov, veckor
(mediantid)
5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per
person
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen,
andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med
kommunen, andel av maxpoäng (%)
5.5 Känsla av otrygghet

Mål Ingångsvärde Agenda
2030
Minska

–

Minska

629

Öka

15,2

Öka

81

Minska

1,8

5.6 Regelbunden behandling med
sömn-/lugnande medel kommun, antal
personer/1 000 inv. (%)
Minska

35,5

Källa

5.1 Bygglovsenheten, uppgifterna hämtas från Castor. Handläggningstiden beräknas
från att ärendet är komplett till att beslut fattas.
5.2 Kolada (U07801). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare
(september). Uppgiften i tabellen avser 2017.
5.3 Kolada (U00437). Uppdateras en gång per år och avser ett år tidigare (april).
5.4 Kolada (U00486). Uppdateras en gång per år (november).
5.5 Polisens trygghetsmätning. Uppdateras årligen.
5.6 Kolada U01416. Uppdateras årligen och avser ett år tidigare (april).
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Förvaltningsber0ttelse

Ekonomi

Finansiell analys av åren 2020–2022

2019 års budget som fastställdes i december 2018 utgör underlag för 2020 års budget.
Därefter har fullmäktige utökat kommunbidraget till förskole-, fritidshems- och
grundskoleverksamheten med 2,0 mnkr. Utökningen finansierades genom att budgeten
för generella statsbidrag utökades.
Vid bedömning av utvecklingen under 2020 används budget 2019 som underlag för de
angivna värdena om inget annat anges. I balansräkningen för 2020 har ingående
värden justerats till det senaste helårsutfallet (2018) och för tilläggsbudgeteringar
avseende investeringar 2019.

Kompensation för pris- oh löneöningar

Budgetåret 2020 har verksamheterna kompenserats för pris- och löneökningar utifrån
varje verksamhets förutsättningar. Kompensationen inkluderar löneökningar, kostnader
för entreprenader, hyror samt övriga kostnader. Även intäkterna har vid beräkningen
av pris- och lönekompensation bedömts öka. Dessutom har kompensation lämnats för
den helårseffekt som erhålls 2020, eftersom lönerna 2019 höjdes från och med den 1
april 2018.
För strategiska lönesatsningar 2020 finns dessutom en central lönepott på 1,1 mnkr
(från och med april). Den centrala potten inkluderar eventuell ersättning till enskilda
verksamheter inom förskola och grundskola.
Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) som finansierar arbetsgivaravgifter,
försäkringar, pensioner med mera, ökar från 39,17 procent till 40,15 procent i budget
2020. Nämnderna har kompenserats för ökningen av PO-pålägget.
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Sammantaget har pris- och lönekompensationen för 2020 beräknats till 29,1 mnkr. Av
dessa har 28,0 mnkr fördelats till verksamheterna. Centralt återfinns 1,1 mnkr
avseende strukturanslag som fördelas i samband med 2020 års lönerevision. Till det
kommer strukturanslag för 2019 års lönerevision som beräknas till 2,7 mnkr (helår).
Vid beräkning av kommunbidragen har hänsyn tagits till förändring av
kapitaltjänstkostnaderna, till följd av ändrade avskrivningar och intern ränta, med
undantag för verksamheter som erhåller budget baserad på invånarantal samt teknisk
avgiftsfinansierad verksamhet. För alla verksamheter utom teknisk skattefinansierad
verksamhet har kapitalkostnader beräknats utifrån att investeringar i genomsnitt
aktiveras den 31 juli. För teknisk skattefinansierad verksamhet har kapitalkostnader
beräknats utifrån att de aktiveras den 31 december. Internräntan 2020 är oförändrat
1,5 procent. Internräntan beräknas även på investeringsinkomster i form av
anslutningsavgifter.

Resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodell
tillämpas
för
äldreomsorgsverksamheten,
förskole-,
fritidshemsoch
grundskoleverksamheten
samt
gymnasieverksamheten.
Resursfördelningen till dessa verksamheter baseras på befolkningsprognosen för olika
åldersklasser.
För teknisk verksamhet finns en resursfördelningsmodell som baseras på förändring
av antalet kvadratmeter gata och cykelled som tekniska nämnden ansvarar för.
Utifrån en prognostiserad befolkningsförändring utökas kommunbidraget för förskole-,
fritidshems- och grundskoleverksamheten med 7,0 mnkr. Då efterfrågan på förskola för
åldersklassen 1–5 år har ökat från 91,9 procent till 92,6 procent ökar
ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen, vilket ökar kommunbidraget med
ytterligare 0,9 mnkr.
Inom
äldreomsorgen
befolkningsförändringar.

utökas

kommunbidraget

med

1,1

mnkr

utifrån

Inom gymnasieverksamheten minskar kommunbidraget med 0,8 mnkr eftersom antalet
invånare i åldern 16–18 år minskar. För 2019 har det antagits att det finns 30 elever
fler än befolkningen i åldern 16–18 år. Då skillnaden mellan antalet elever och antalet
ungdomar i åldern 16–18 år minskat under flera år justeras resurstilldelningen med 5
elever till 25 elever. Justeringen innebär att kommunbidraget minskas med ytterligare
0,8 mnkr.
Förändringen av antalet kvadratmeter gator och gång- och cykelleder är liten, vilket
innebär att resurserna för detta inte förändras 2020. Detaljerad sammanställning av
resursfördelningsmodellen återfinns på sidan 67.
De delar av resursfördelningsmodellen som baseras på invånarantal i olika
åldersgrupper innefattar alla kostnader, det vill säga även lokal- och kapitalkostnader.
Någon särskild kompensation för dessa typer av kostnader tillkommer inte. Ökning
eller minskning av kostnaderna medför inte justering av resursfördelningen.
Undantaget är delmodellen för teknisk verksamhet, som inte inkluderar
kapitalkostnader.
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Det finns tre delar i lagstiftningen kring kommunens ekonomi. Dels ställs krav på mål
för god ekonomisk hushållning, vilket redovisas i ett separat avsnitt. Dels finns det
lagstiftning kring balanskrav som ställer krav på att kommunen ska besluta om en
budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i
bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande
överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.
Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att inte
återställa hela eller delar av ett underskott. Detta ska då tydligt specificeras i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
Kommunen budgeterar 2020 med ett resultat om 15,0 mnkr, vilket innebär att det
lagstadgade balanskravet uppfylls.

Balanskravsutredning
(mnkr)

Utfall Budget Budget
2018 2019 2020
Årets resultat
– 2,7 10,6 15,0
Reducering av samtliga realisationsvinster
– 0,7
–
–
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
–
–
–
Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjligheter
–
–
–
Orealiserade förluster i värdepapper
+1,7
–
–
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
–
–
–
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
– 1,7 10,6 15,0
Reservering till resultatutjämningsreserv
–
–
–
Disponering från resultatutjämningsreserv
–
–
–
Balanskravsresultat
– 1,7 10,6 15,0

Den tredje delen i lagstiftningen kring kommunens ekonomi är möjligheten att ha en
resultatutjämningsreserv vilken möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del
av överskottet i goda tider för att kunna täcka upp om och när skatteintäkterna minskar
i en lågkonjunktur. Med lagstiftningen som grund har kommunen riktlinjer för
resultatutjämningsreserv vilka både begränsar hur stort årligt belopp som
reservationen får omfatta och hur stor den totala resultatutjämningsreserven får vara.
Resultatutjämningsreserven är 77,4 mnkr och reglerna begränsar storleken till
9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den förväntade utvecklingen av
rikets
skatteunderlag
gör
att
det
bedöms
vara
möjligt
att
använda
resultatutjämningsreserven 2020–2022 enligt nuvarande regelverk. Detta kräver dock
att kommunen budgeterar med ett negativt resultat, vilket inte görs. En svårighet med
att använda resultatutjämningsreserven är att det endast är en kortsiktig åtgärd som
inte löser långsiktiga obalanser.
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Resultatutjämningsreserv (RUR)
(mnkr)

Utfall Budget Budget
2018 2019 2020
77,4 77,4 77,4
–
–
–
–
–
–
77,4 77,4 77,4

Ingående värde
Årets reservering till RUR
Disponering av RUR
Utgående värde
Utgående värde som andel av skatteintäkter
och kommunal utjämning (%)

7,7

7,3

7,0

Resultat och kapacitet
Skatte- och nettokostnadsutveckling
(%)
Skatteintäkter inklusive utjämning
Nettokostnader

2018 2019 2020 2021 2022
4,0 4,7 4,4 2,5 3,0
7,7 2,6 4,0 3,9 3,6

Både 2016 och 2017 var resultaten kring 23 mnkr, det vill säga väsentligt bättre än
resultatet 2018 på –2,7 mnkr. Budgeten 2019 innebär ett resultat i nivå med den
ekonomiska målsättningen om ett resultat om lägst 1 procent av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att jämfört med bokslut 2017 ökar
nettokostnaderna 2019 betydligt långsammare än skatteintäkter inklusive
kommunalekonomisk utjämning.
År 2020 ökar resultatnivån (+15,0 mnkr) för att både öka marginalerna i kommunens
ekonomi och för att kunna finansiera investeringar. Både 2021 och 2022 klaras inte
målsättningen om att resultatet minst ska vara 1,0 procent av skatteintäkterna och
generella statsbidrag.
I planerna 2021–2022 ökar nettokostnaderna snabbt, framförallt beroende på
volymökningar i verksamheterna. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och
generella statsbidrag, framförallt år 2021.
Det går även att beskriva utvecklingen genom att ställa nettokostnaderna i relation till
skatteintäkter inklusive utjämning. Det är tydligt att nettokostnadernas andel av
skatteintäkterna och utjämning blir högre 2021. Det krävs effektiviseringar för att
utvecklingen ska brytas.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning
Procent
104
103
102
101
100
99
98

2018
Bokslut

2019
Budget

2020
Budget

2021
Plan

2022
Plan

En nivå över 100 procent innebär att verksamheten behöver finansieras med överskott
i finansnettot. År 2019 finns ett positivt resultat om 10,6 mnkr, trots att
nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och utjämningen uppgår till 100 procent.
Det är ett positivt finansnetto om 10,4 mnkr som bidrar till det resultatet. Det
förbättrade budgeterade resultatet om 15,0 mnkr medför att nettokostnaderna
understiger 100 procent 2020. Planen för 2021 innebär ett negativt resultat om
-0,8 mnkr.

Avskrivningar

Avskrivningar (mnkr)
Skatteﬁnansierat
Avgitsﬁnansierat

2018 2019 2020 2021 2022
15,0 21,4 20,0 20,4 21,0
8,3 10,2 11,0 11,5 12,0

Trenden har varit att investeringarna överstiger avskrivningarna, vilket bidrar till att
avskrivningarna ökar år för år. Dock bidrar låga investeringar 2018 och 2020 till att
avskrivningarna inte ökar 2020. Det är skattefinansierade investeringar som minskar
mellan 2019 och 2020. En stor del av minskning 2020 inom skattefinansierad
verksamhet består av låga investeringar 2018 samt att verksamheten på grund av att
investeringsutrymmet 2019 är starkt begränsat inte kunnat överföra ej nyttjade
investeringsmedel från 2018 till 2019.
Det finns ökningar av avskrivningar inom den avgiftsfinansierade verksamheten. En
hög investeringsnivå (64,6 mnkr exklusive anslutningsavgifter) under 2019 gör att
avgiftsfinansierad
verksamhet
i
form
av
VA-verksamhet
har
högre
avskrivningskostnader 2020. Till det kommer nyinvesteringar 2020, vilket framförallt
påverkar 2021. En del av investeringarna avser anslutningar till kommunalt VA. Dessa
finansieras delvis av anslutningsavgifter.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL:s) skatteunderlagsprognos från augusti 2019.
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Inkomstutjämningen och skatteintäkter påverkas av invånarantalet den 1 november
året innan. För 2020–2022 används befolkningsprognosens antal invånare som
underlag för beräkningen. Generella statsbidrag och utjämning för 2020 baseras på
invånarantalet den 1 januari 2019.

Skatteunderlag
Årlig förändring i %

2018 2019 2020 2021 2022
3,7 3,1 3,1 3,0 3,7

Prognosen för taxeringsutfallet för 2020 visar på en tillväxt av det kommunala
skatteunderlaget med 3,1 procent, vilket är sämre än genomsnittet för de tio senaste
åren som ligger på 4,1 procent (2011–2020). Skatteunderlaget beräknas öka med 3,0–
3,7 procent per år under perioden 2021–2022, vilket även det är under genomsnittet
för de senaste tio åren.

Kommunalekonomisk utjämning

Beräkningarna av både inkomst- och kostnadsutjämningen bygger på SKL:s prognos
för bidragsåret 2020 med undantag för delmodellen för befolkningsförändringar i
kostnadsutjämningen. Osäkerhet om utfallet gör att SKL budgeterat avgiften (Sjöbo är
inte aktuellt för att erhålla ersättningen i delmodellen) till 0 kr. Bedömningen är att
avgiften kan bli ungefär 120 kr per invånare och därför har kommunalekonomisk
utjämning (regleringsavgiften) justerats med 2,3 mnkr.
Den
SKL-prognos
som
vårändringsbudgeten.

används

utgår

från

den

senaste

föreslagna

År 2018 erhölls 225 mnkr i inkomstutjämning och för 2019 ökade bidraget med 9 mnkr
till knappt 234 mnkr. Prognosen för 2020 är att inkomstutjämningen ökar med
ytterligare 11,2 mnkr. Prognosen för 2020 bygger på att medelskattekraften i Sjöbo är
87,4 procent av rikets, något lägre än medelskattekraften som antogs i budget 2019.
Under många år har skattekraftsunderlaget ökat snabbare i Sjöbo än i riket i
genomsnitt. Utvecklingen bröts inkomståret 2016. Prognosen är att med undantag för
2021-2022 kommer skattekraftsunderlaget att öka långsammare i Sjöbo än i riket i
genomsnitt. Det innebär att ökningstakten i inkomstutjämningen blir högre och
kommunen istället får lägre ökningstakt avseende skatteintäkter. År 2021
prognostiseras inkomstutjämningen öka med 1,4 mnkr. Ökningen beräknas bli drygt
8 mnkr 2022.
Avgiften för kostnadsutjämningen beräknas för 2020 minska med 7,6 mnkr i
förhållande till 2019. Det motsvarar en minskning av avgiften med 408 kr per invånare.
Det är delmodellerna gymnasieskola och barnomsorg som framförallt gör att avgiften
minskar. Både antalet 1–5-åringar och 16–18-åringar ökar snabbare än genomsnittet i
riket. Trots stor ökning av antalet 7–15-åringar är förändringen inom delmodellen
grundskola negativ då ökningen är större i riket.
Inom åldersgrupperna över 65 år är det endast mindre förändringar. Sammantaget
innebär det att Sjöbos avgift i kostnadsutjämning minskar väsentligt.
Utjämningssystemet är relativt i förhållande till andra kommuner. Systemet bygger
bland annat på antalet invånare i olika åldrar, dels för kommunen, dels för riket som
helhet. Ökar eller minskar kommunen procentuellt mer än riket som helhet, så
påverkas utjämningen.
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Regleringsbidraget påverkas av statens anslag för kommunalekonomisk utjämning.
Regleringen mellan påverkas
stat och av
kommuner,
för bland
annat ändringar i skatteregler,
Regleringsbidraget
statens anslag
för kommunalekonomisk
utjämning.
brukar
gå
via
regleringsbidraget
eller
regleringsavgiften.
Regeringens
satsning
om
Regleringen mellan stat och kommuner, för bland annat ändringar i skatteregler,
10 mdkr
kommuner
och landsting
inkluderas satsning
i generella
brukar
gå (välfärdsmiljarderna)
via regleringsbidragettill eller
regleringsavgiften.
Regeringens
om
statsbidrag.
Den
del
av
statsbidraget
som
baseras
på
antal
asylsökande
och
10 mdkr (välfärdsmiljarderna) till kommuner och landsting inkluderas i generella
till 3,0
mnkr men minskar
till 0 mnkr
nyanlända uppgår
statsbidrag.
Den 2020
del av
statsbidraget
som baseras
på2021.
antal asylsökande och
nyanlända uppgår 2020 till 3,0 mnkr men minskar till 0 mnkr 2021.
Den andra delen av satsningen baseras på invånarantal och ingår i regleringsposten.
Efter andra
hand som
av statsbidraget
baseras på
antalet
flyktingar
Den
delenden
av andel
satsningen
baseras påsom
invånarantal
och
ingår mottagna
i regleringsposten.
och nyanlända
kommer
andelen som
att öka.flyktingar
År 2020
Efter
hand som minskar
den andel
av statsbidraget
sombaseras
baseraspå
påbefolkning
antalet mottagna
beräknas
den
invånarbaserade
delen
av
satsningen
bli
9,2
mnkr.
År
2021
när
och nyanlända minskar kommer andelen som baseras på befolkning att öka. År 2020
statsbidraget
bli 13,2
satsningenden
helt invånarbaserade
baseras på invånarantalet,
beräknas
delen avberäknas
satsningen
bli 9,2 mnkr.
Årmnkr.
2021Även
när
regeringens
satsning
om
ökade
resurser
till
välfärden
med
3,5
mdkr
2019
och
7 Även
mdkr
satsningen helt baseras på invånarantalet, beräknas statsbidraget bli 13,2 mnkr.
2020 ingår i statsbidraget.
regeringens
satsning om ökade resurser till välfärden med 3,5 mdkr 2019 och 7 mdkr
2020 ingår i statsbidraget.
Regleringsposten förbättras från +702 kr per invånare till +1 105 kr per invånare.
Bidraget blir ännuförbättras
högre 2021
regeringens
satsning
ökade
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resurser slår igenom fullt ut samt när den delen av välfärdsmiljarderna som beror på
befolkningsstorlek ökar.
År 2020 beräknas regleringsbidraget totalt till 21,4 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än
budget
År 20202019.
beräknas regleringsbidraget totalt till 21,4 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än
budget 2019.
Utjämningsavgiften för LSS var betydligt högre 2019 jämfört med 2018. Minskningen
fortsätter dock inte för
2020.
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verksamhet mindre än riksgenomsnittet, vilket påverkar utjämningen. Utjämningen för
2020 baseras på antalsuppgifter den 1 oktober 2018.
Sjöbo kommuns intäkter av fastighetsavgiften beräknas öka med 0,8 mnkr 2020 och
uppgårkommuns
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uppgår till 42,8 mnkr. År 2020 ska en taxering av småhus på lantbruk göras, vilket
endast i liten omfattning påverkat prognosen.

Finansnetto
Finansnetto
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stora överskottet var att kommunen tog ut 6,4 mnkr från KPA Pensions överskottsfond.
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De stora investeringsvolymerna 2019 finansieras via minskad likviditet, vilket påverkar
ränteintäkterna. Det låga ränteläget medför också små möjligheter för kommunen att
erhålla avkastning på likviditeten.
Finansnettot beräknas vara 11,0 mnkr år 2020, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr.
En stor del av det positiva finansnettot kommer av att utdelningen från bolagen
beräknas till 6,0 mnkr, fördelat med hälften på AB Sjöbohem och hälften på Sjöbo
Elnät AB.

Driftkostnadsandel

Driftkostnadsandel innebär att de olika kostnaderna och intäkterna i kommunen ställs i
relation till skatteintäkterna, inklusive kommunalekonomisk utjämning. Andelen anges i
procent. Negativa tecken innebär att kommunens intäkter är större än kostnaderna.

Driftkostnadsandel (%)
Verksamhetens intäkter och kostnader
Avskrivningar
Driftkostnadsandel före
jämförelsestörande poster och
ﬁnansnetto
Finansnetto
Driftkostnadsandel efter
ﬁnansnetto
Jämförelsestörande poster
Driftkostnadsandel

2018 2019 2020 2021 2022
99,8 97,0 96,8 98,2 98,8
2,3 3,0 2,8 2,8 2,8
102,1 100,0 99,6 101,0 101,6
– 1,7 – 1,0 – 1,0 – 1,0 – 0,9
100,4 99,0 98,6 100,0 100,7
– 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
100,3 99,0 98,6 100,0 100,7

En grund i god ekonomisk hushållning är att intäkterna överstiger kostnaderna och att
det även finns marginaler så att investeringar kan finansieras, anläggningstillgångar
kan värdesäkras och att samtliga pensionsåtaganden beaktas. En driftkostnadsandel
som understiger 100 procent innebär att årets resultat är positivt.
År 2018 hade kommunen underskott, bland annat som en följd av underskott inom
nämnderna. Budgeten för 2019 innebär ett högre resultat som dock ligger i nivå med
den finansiella målsättningen. År 2020 ökar det budgeterade resultatet till 15,0 mnkr
vilket gör att driftkostnadsandel sjunker till 98,6 procent.
Jämfört med 2019 är det både verksamhetens intäkter och kostnader samt
avskrivningarnas andel som beräknas minska 2020.
Trenden med att avskrivningarna ökar bryts under perioden. Det beror till största delen
på att investeringsnivån går ner 2020 på grund av begränsat investeringsutrymme
samt att inte alla önskade överföringar mellan 2018 och 2019 har godkänts av
kommunfullmäktige. Det gör att avskrivningarna minskar mellan 2019 och 2020.
Planen för 2021 och 2022 är att avskrivningarna ökar i måttlig takt.
År 2020 ligger driftkostnadsandelen före finansnetto på 99,6 procent, vilket innebär att
en stor del marginaler som kommunen behöver skapas via överskott inom finansnettot.
Överskottet i finansnettot består både av utdelningar från de kommunägda företagen
och av borgensavgifter när de kommunägda företagen lånar externt.
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och av borgensavgifter när de kommunägda företagen lånar externt.
För 2020 ökar skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kommunens intäkter
med 46,5 mnkr, med oförändrad skattesats.
Pris- och lönekompensation
Inkomsterna används bland annat till pris- och lönekompensation till verksamheterna
på totalt 28,0 mnkr, vilket inkluderar förändrade kapitalkostnader och upplösning av
investeringsbidrag. Till det kommer att 1,1 mnkr återfinns i en central lönepott som
även inkluderar eventuell ersättning till enskilda skolor och förskolor i det fall
fördelningen medför ökad skol- och förskolepeng.
Resursfördelningsmodellen
För de verksamheter som ingår i resursfördelningsmodellen utökas kommunbidraget
med 7,4 mnkr (se sidan 67). Av dessa beror 7,3 mnkr på ökad befolkning i aktuella
åldersklasser. Resursfördelningsmodellen inkluderar även en ökning med 0,9 mnkr då
efterfrågan på plats inom förskolan minskat. Till det kommer en minskning av
kommunbidraget för gymnasiet med 0,8 mnkr beroende på minskad skillnad i
elevantalet och antalet ungdomar 16–18 år.
Valnämnden
Då det inte planeras för val 2020 minskas kommunbidraget för politisk verksamhet
med 0,5 mnkr.
Individ- och familjeomsorg
En satsning på individ- och familjeomsorgen medför ett utökat kommunbidrag för
verksamheten med 2,5 mnkr.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning medför en ny gruppbostad på
sammanlagt 12 platser att två andra äldre gruppbostäder på sammanlagt 9 bostäder
kan stänga, samtidigt som antalet platser totalt ökar med 3 stycken. Verksamheten
kompenserades med 3,1 mnkr 2019 avseende det nya boendet som medför ökade
kostnader för bland annat personal och hyror. De ökade kostnaderna 2019 avsåg inte
ett helt år, därför kompenseras verksamheten med ytterligare 1,0 mnkr avseende det
nya boendet. Till det kommer att verksamhetens kommunbidrag utökas med ytterligare
2,5 mnkr för att stärka kvaliteten.
Äldreomsorg
Utöver tilldelningen enligt resursfördelningsmodellen utökas kommunbidraget för
äldreomsorgen med 4,0 mnkr då riktat statsbidrag till verksamheten motsvarande
4 mnkr upphör.
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
År 2019 erhöll förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamheten ett tilläggsanslag
om 2,0 mnkr för att öka personaltätheten inom förskola och grundskola. Utökningen
kvarstår 2020.
Personalomkostnadspålägg
Ökat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) medför att kostnader för under året
inarbetade pensioner bedöms kunna täckas fullt ut med PO-pålägget.
Pensionskostnader
Pensionskostnaderna för pensionsåtagandet som upparbetats till och med 1998
beräknas år 2019 öka med 1,1 mnkr. Den årliga indexuppräkningen beräknas inte
kunna finansieras via överskott från försäkringsbolagets placeringar.
Anslag till kommunstyrelsens förfogande
Anslag till kommunstyrelsens förfogande har minskats med 4,6 mnkr till 2,4 mnkr.
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I planen för de kommande åren förväntas nettokostnaderna öka beroende på pris- och
löneökningar. I planen har prognostiserad befolkningsutveckling beaktats för de
verksamheter som ingår i resursfördelningsmodellen. Även ökade driftkostnader,
orsakade av planerade investeringar i form av avskrivningar, är beaktade.
Ökade kostnader, för bland annat ökat antal barn och äldre, medför att resultatet för
2022 blir lägre än 2020 och 2021.

Investeringsvolym

Kommunen har en lägre investeringsnivå 2020 än flera tidigare år. Det beror till stor
del på att det låga resultatet 2018 medfört att för skattefinansierade investeringar är
investeringsutrymmet starkt begränsat. Även VA-investeringarna 2020 utgår från ett
långsiktigt hållbart investeringsutrymme som bidrar till lägre ökningstakt avseende VAtaxorna. Sammantaget innebär det att investeringsnivån går ner, framförallt jämfört
med 2019.
Den stora skillnaden inom avgiftsfinansierad verksamhet mellan åren 2018 och 2019
beror till stor del på utbyggnaden av kommunalt VA i Svansjö sommarby, där en stor
del av utgifterna kom 2017 och tidigare men anslutningsavgifterna erhålls 2018. Det
gör att nettoinvesteringarna är låga 2018.
Den största enskilda investeringen 2020 är Sjöbo Väst handelsområde som är i stort
behov av en förbättrad trafiklösning för att utvecklingen ska fortsätta. Därför tilldelas
verksamheten 5,0 mnkr för bygge av cirkulationsplats och lokalgator. En annan stor
investering är ombyggnationen av Heinge vacuum (4,0 mnkr).
Inom skattefinansierad verksamhet går investeringsnivån ner med 12,5 mnkr, men från
en hög nivå 2019. Hade inte ekonomin begränsat möjligheten att överföra
investeringsmedel mellan 2018 och 2019 hade nivån 2019 varit ännu högre.
Bilar kommer fortsättningsvis att till stor del köpas istället för att leasas, beräkningar
visar att det blir mer kostnadseffektivt i längden. Större investeringar 2020 inkluderar
även bland annat IT-investeringar, påbörjad exploatering av Bränneriet, upprustning av
idrottsanläggningar och camping samt utbyte av Malenagymnasiets fordon.
Investeringarna inom skattefinansierade verksamheter ökar åter 2021, bland annat
beroende på flera utbyten av fordon på Malenagymnasiet.

Investeringar
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Siffrorna
i
diagrammet
ovan
inkluderar
tilläggsbudgeteringar
och
de
investeringsprojekt som ombudgeterats till år 2019, eftersom de inte färdigställts enligt
plan.
Planerade investeringar under planperioden bedöms kunna finansieras med egna
medel.

Risk – kontroll
Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan i kommunen. En soliditet
på 100 procent anger att kommunen endast finansieras med eget kapital. När lånade
medel tillförs minskar soliditeten och vid 0 procent har kommunen inget eget kapital,
utan endast lånat kapital.
I balansräkningen 2020 har justering gjorts för utfallet 2018, vilket starkt bidrar till att
soliditeten sjunker mellan 2019 och 2020. Även om resultatet är positivt 2020 och
ingen nyupplåning är aktuell, sjunker soliditeten något. Det är en effekt av det låga
resultatet 2018 samt att tillgångarna växer snabbare än eget kapital, eftersom
investeringarna 2019 är stora. Det är svårt att upprätthålla en hög soliditet när
investeringsnivån är hög, eftersom det kräver höga positiva resultat.
År 2021–2022 fortsätter soliditeten att sjunka något på grund av låga resultat men det
endast mindre förändringar eftersom den höga investeringstakten finansieras via
överskott, avskrivningar och förändrad likviditet. Ingen lånefinansiering planeras.
Kommunen har enligt budget 2020 en hög soliditet jämfört med flertalet andra
kommuner, om hänsyn tas till hela pensionsåtagandet. Endast fyra kommuner hade
högre soliditet än Sjöbo år 2017. I en jämförelse bör dock beaktas att Sjöbo kommun
har valt att ha sina verksamhetsfastigheter i AB Sjöbohem. Hade fastigheterna
kvarstått i kommunen hade en del varit lånefinansierat, vilket medfört lägre soliditet.

Finansiering av investeringar

2020 års investeringar finansieras helt med egna medel som skapats under året.
Siffrorna inkluderar om- och tilläggsbudgeterade investeringar 2019.

34

Sjöbo kommun | Budget 2020

40

Självﬁnansieringsgrad

2018 2019 2020 2021 2022
20,6 42,2 46,0 31,0 25,0
42,9 94,4 34,6 54,6 31,2
48 45 133 57 80

Medel från verksamheten (mnkr)
Summa nettoinvesteringar (mnkr)
Självﬁnansieringsgrad (%)

Det är endast år 2020 som självfinansieringen uppgår till mer än 100 procent, det vill
säga att investeringarna helt finansieras av ett positivt resultat och avskrivningar.
Övriga år är självfinansieringsgraden väsentligt under 100 procent. Hittills har detta
inte inneburit att investeringar lånefinansierats och enligt planerna fram till 2022
kommer inte investeringarna under perioden att lånefinansieras. Istället kommer
likviditeten eller kapitalplaceringarna att minska.

Skuldsättning

Kommunen har inga skulder till kreditinstitut (exklusive eventuell leasingfinansiering).
Budgeten och planerna för 2020–2021 innebär inga förändringar i detta avseende.
Däremot finns det skulder i form av långfristiga förutbetalda intäkter samt
delfinansiering med Trafikverket avseende en gång- och cykelled, vilket återfinns som
lån tills den är genomförd och regleringen med Trafikverket är klar.

Riskbedömning

Vid bedömning av resultatnivån är det viktigt att beakta risker och andra osäkerheter
som kan komma att påverka resultatet för budgetåret. Vid bedömning av risker ingår
de eventuella åtaganden som kommunen har för de kommunala bolagen och
borgensförbindelser.
Bolagen har en god ställning och verksamheten är i ekonomisk balans. Storleken på
tilldelad intäktsram är en väsentlig risk för Sjöbo Elnät AB.
Gällande perioden 2020–2023 har Energimarknadsinspektionen beslutat om
förändringar gällande beräkning av intäktsramen. Det kommer att påverka Sjöbo
Elnäts intäktsram så att bolaget under denna period får ett betydligt mindre beslutat
belopp än vad bolaget de tidigare perioderna blivit tilldelat.
Vidare kan en icke förväntad händelse, exempelvis en storm, leda till ett stort akut
investeringsbehov i elnätet. Bolaget jobbar med eliminering av denna risk genom att
ersätta luftledningar med nedgrävd jordkabel.
AB Sjöbohem behöver konsolidera verksamheten och öka soliditeten. En väsentlig risk
för bolaget är att avtalen med kommunen är uppsägningsbara per den 31 december
2019.
En stor del av Malenagymnasiets elever kommer från andra kommuner. Eftersom det
finns ett fritt sök i Skåne kan eleverna själva välja var de vill gå. Det gäller för
Malenagymnasiet att bedriva sådana utbildningar som eleverna söker sig till. Eftersom
Malenagymnasiet har en stor fordons- och maskinpark är det viktigt att elevantalet
hålls uppe, så att dels priserna per elev som kommunen betalar inte ökar, dels att
verksamheten helt kan finansieras via intäkter i form av elevpengar. Kommunens
prislista för gymnasieprogram som bedrivs av enskilda eller andra kommuner påverkas
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av andra kommuners priser. Det är endast för kommunens elever som går i
Malenagymnasiet som kommunen själv kan bestämma priset oberoende av andra
kommuners priser.
De största osäkerheterna i budgeten utgörs av budgeterade skatter och generella
statsbidrag. Den budgeterade skatteintäkten grundas på en prognos över
skatteunderlagsutvecklingen under tre år. Även befolkningsutvecklingen är ett
osäkerhetsmoment som kan behöva hanteras.
I nedanstående tabell redovisas hur olika förändringar kan påverka kommunens
finansiella situation.

Känslighetsanalys

(mnkr)
1 % avvikelse lönekostnader
1 % avvikelse skatteunderlagsutveckling
Avvikelse med 100 personer i befolkningen vilket påverkar
skatteintäkter

6
11
5

Förutom år 2018 har kommunen kunnat parera eventuella avvikelser med aktiv
uppföljning, god budgetföljsamhet och god förmåga att anpassa kostnadsutvecklingen
vid ogynnsam utveckling av intäkterna. Ett högre budgeterat resultat 2020 ökar
förmågan att hantera avvikelser jämfört med 2019.
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Förvaltningsberttelse

Sjöbo kommun som
arbetsgivare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna får möjlighet att
utvecklas och arbeta på hälsosamma arbetsplatser. Personalpolitiken ska vara
framåtsträvande, bidra till verksamhetsutveckling och utövas på ett likvärdigt sätt,
oberoende av vilken nämnd som är ansvarig.
Sjöbo kommuns personalpolitiska vision grundar sig på det politiskt antagna
personalpolitiska programmet Sjöbo – en arbetsplats att längta till. Med programmet
som grund driver kommunen en personalpolitik med höga ambitioner. I det
personalpolitiska programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska
vara en attraktiv uppdragsgivare
skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
erbjuda konkurrenskraftiga löner.
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Kommunens verksamheter
Anställda per förvaltning i prcent

Kommunens anställda fördelas på fem nämnder, som i sin tur organiseras i fem
förvaltningar. Två förvaltningar sysselsätter 89 procent av samtliga anställda. Talen
utgår från antalet tillsvidareanställda per förvaltning. Det totala antalet
tillsvidareanställda uppgår till 1 188.

Rekrytering och pensionsavgångar

Sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn har varit mycket stark den
senaste tioårsperioden. Antalet sysselsatta i sektorn i Skåne bedöms öka med cirka
2 procent årligen de närmsta åren. Samtidigt är det färre som utbildar sig inom
efterfrågade kompetensområden. Det har lett till att det idag råder brist på personal
inom flera yrkesområden i barnomsorg, skola och vård. Det har i sin tur lett till ökad
konkurrens mellan Skånes kommuner.

Antal vakanta tjänster per förvaltning

I Sjöbo har den förändrade konkurrenssituationen lett till ökad personalomsättning på
senare år. Antalet vakanta tjänster som utannonseras har ökat både i antal och som
andel av det totala antalet tjänster. Talen i diagrammet baseras på andelen vakanta
tillsvidaretjänster 2018.
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Under perioden 2019–2022 fyller 95 medarbetare 65 år. Flest pensionsavgångar
väntas inom vård och omsorg, där det redan råder brist på kvalificerad personal. Den
genomsnittliga pensionsåldern i kommunen är 64 år.
Den ökande konkurrensen mellan kommunerna gör förmågan att attrahera och behålla
kvalificerad personal till en strategiskt viktig framgångsfaktor.

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö och medarbetarnas bibehållna hälsa är en viktig ledningsfråga –
och ett mål för alla medarbetare i hela organisationen. En god arbetsmiljö innebär att
ha goda arbetsförhållanden och tillräckligt med resurser för att kunna möta både
verksamhetens och individuellt uppsatta mål. Ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till ökad
trivsel och engagemang i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter en
politiskt beslutad arbetsfördelning.
Kommunen erbjuder ett utbud av friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad
aktivitet. Kommunen arbetar aktivt med att möjliggöra friskvård på arbetstid, allt för att
ge de anställda förutsättningar för en god hälsa.
Sjöbo kommun har genom sitt aktiva hälsofrämjande arbete en, i förhållande till andra
kommuner, låg andel långtidssjukskrivningar. Kommunen bedriver ett aktivt
rehabiliteringsarbete för att hjälpa medarbetare tillbaka vid sjukskrivningar, men också
för att aktivt förebygga sjukskrivningar.
Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete och arbetar aktivt med att
förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar genom kartläggning, analyser och
utbildning. En arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa
gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Lika rättigheter och möjligheter

I Sjöbo kommun ska ingen särbehandlas, utan alla ska ha samma rättigheter och
möjligheter enligt sina anställningsavtal.
Kommunen verkar i enlighet med diskrimineringslagen med aktiva åtgärder i alla
verksamheter. Vidare pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet oönskade
deltider.

Hel- och deltidsarbetande män och kvinnor i procent
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Männen heltidsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Samtliga nämnder arbetar
med handlingsplaner för hur de ska uppnå det långsiktiga målet att helt få bort
oönskade deltider.

Fördelningen mellan män och kvinnor i procent

Av de anställda i kommunen är 82 procent kvinnor. I Sjöbo finns en ambition att få en
jämnare könsfördelning inom alla yrkesområden. Sökmönstret till kommunens tjänster
följer den i samhället i övrigt, vilket gör det svårt att jämna ut könsfördelningen.
Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda inom samtliga förvaltningar, utom i den
tekniska.

Andelen män och kvinnor per förvaltning i procent
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För att en arbetsplats ska anses ha en jämn könsfördelning, ska det finnas minst
40 procent av det underrepresenterade könet, vilket det inte gör i någon nämnd. I
vård- och omsorgsnämnden utgör männen 9 procent av personalstyrkan. På den
tekniska sidan är männen överrepresenterade och utgör 73 procent av medarbetarna.

Lönepolitik

Anställda i Sjöbo kommun ska ha lika lön för lika och likvärdigt arbete, efter prestation
och förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling. Sjöbo ska ha
konkurrenskraftiga löner och arbetar strategiskt med lönesättning efter den rådande
konkurrenssituationen.

Syften me kommunens löneolitik

Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
Stimulera till förbättringar av verksamheten.

Det finns fyra olika faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga
löneöversynerna:
centrala avtal
diskrimineringslagen
lönekartläggning
rekryteringsläget.
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Verksamheten

Kommunövergripande
verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom
aktiv
omvärldsorientering
svarar
verksamheten
för
kommunens
näringslivsutveckling,
information,
marknadsföring
samt
internationellt
och
mellankommunalt samarbete.
Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad
kommun med bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet, lokalförsörjning, kollektivtrafik
och planering av infrastruktur.
Kontinuerlig uppföljning av mål och måluppfyllelser är en viktig del av
utvecklingsarbetet. Insatserna för att få medborgarna mer delaktiga i samhället
behöver utvecklas, liksom de kommunala processerna, för att kommunen ska komma
närmare visionen Sjöbo – en plats för tillväxt.

Förändringar i verksamheten

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
kommunbidraget ökar med 0,5 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,6 mnkr till annan verksamhet. Det innebär alltså en
nettominskning med 0,1 mnkr.
Investeringsramen avser i huvudsak IT- och exploateringsinvesteringar samt mindre
inventarier.
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Mål

INDIKATOR
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)
5.5 Känsla av otrygghet

Mål Ingångsvärde
Öka
Öka
Minska

81
1,8

Framtid

Den demografiska utvecklingen kräver att verksamheten effektiviseras, för att
kommunen ska kunna möta välfärdens utmaningar och klara finansieringen. De
strategiska frågorna handlar bland annat om digitalisering, exploatering och säkerhet,
vidare om att öka kommunsamarbetena för att dela kostnader och skapa
stordriftsfördelar. Digitalisering bör kunna förenkla processer och effektivisera
administrationen.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
36,0 32,2 6,9
87,3 89,5 64,1
51,3 57,3 57,2
1,9 2,2 3,0

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar
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Verksamheten

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse,
kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därutöver finns stöd till
politiska partier.

Förändringar

Kommunbidraget minskar med 0,5 mnkr, eftersom 2020 inte är ett valår.
Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,1 mnkr. För att budget och
redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 1,8 mnkr från andra
verksamheter. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,4 mnkr.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
0,6 0,6 0,3
12,5 11,7 12,8
11,9 11,1 12,5

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
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Verksamheten

Verksamhet för personer
med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

Personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen
(SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel
och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för den som inte kan ta sig till
vårdcentralen. Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd,
sysselsättning och boendestöd.
Personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser som
personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse,
bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Daglig verksamhet bedrivs dels individintegrerad på ordinarie arbetsplatser, dels i
egna verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi, utan enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV) med en godkänd utförare.
Förvaltningen har 48 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med
särskild service.
Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen och genom avtal med Ystads
kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i
samverkan med särskoleverksamheten.
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Förändringar i verksamheten

Förhållandevis unga personer i livets slutskede, som vill sluta sitt liv i sin egen bostad,
behöver många och intensiva insatser av olika yrkeskategorier. Yngre personer
behöver kommunens rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård eller sociala insatser efter
olyckor eller allvarliga sjukdomstillstånd. Försäkringskassans ändrade bedömningar av
rätten till personlig assistans, hälso- och sjukvårdsavtalet samt lagen om samverkan
vid utskrivning från sjukhus innebär att ansvar för kostnader flyttas från stat och region
till kommunal vård och omsorg. Förändringen innebär fler insatser för den befintliga
personalen på det sociala området, men också inom hemsjukvård och rehabilitering.
Kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial påverkas också.
Fler medborgare med psykisk ohälsa medför att besluten om insatser enligt SoL ökar,
både när det gäller sysselsättning och för stöd i bostaden.
År 2019 tillkommer nya gruppbostäder med sammanlagt 12 platser. Det gör att två
äldre gruppbostäder med sammanlagt 9 bostäder kan stängas och antalet platser ökar
totalt med 3. Verksamheten kompenserades med 3,1 mnkr 2019 för det nya boendet,
som medför ökade kostnader för bland annat personal och hyror. Kostnaderna avsåg
inte ett helt år, varför verksamheten kompenseras med ytterligare 1,0 mnkr för det nya
boendet. Till det kommer att verksamhetens kommunbidrag utökas med ytterligare
2,5 mnkr för att stärka kvaliteten.
Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
kommunbidraget ökar med 3,0 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 6,4 mnkr.
Investeringarna uppgår till 1,0 mnkr och rör inköp av bil och buss.

Mål

INDIKATOR
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS –
brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Öka
Öka

65
-

Öka

81

Framtid

Tidigare har kommunen haft bra kännedom om unga kunder som blir äldre och kan
förväntas flytta hemifrån i 20-årsåldern. Planeringen har blivit svårare, eftersom
kundgruppen nu för tiden är mer rörlig. En grupp som ökar och som kan ha rätt till
bostad är människor som förvärvat en hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i
vuxen ålder.
En ny trend är att antalet personer under 65 år som ansöker om särskilt boende,
sociala insatser, hemsjukvård och rehabilitering eller hjälpmedel ökar. En ny
kundgrupp är personer som har en kombination av psykiska funktionsnedsättningar,

46

Sjöbo kommun | Budget 2020

52

psykisk ohälsa och missbruk. För att möta deras behov behöver nya former av stöd
byggas upp, personalens kompetens utvecklas och eventuellt nya professioner
tillkomma.
En antydan till generösare domstolsbedömningar av rätten till bostad enligt LSS
väcker viss oro inför framtiden.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut
2018
8,7
115,3
106,6
0,1

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Antal personer med personlig assistans
— före detta LASS2
— LSS
Genomsnitt timmar personlig assistans LSS per
person och månad
Antal personer med insatser enligt LSS
Antal platser i kommunal bostad med särskild
service LSS
Antal personer i externa boenden LSS och
psykiatri, genomsnitt
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS
Antal personer under 65 år med insats enligt SoL i
ordinärt boende
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till
personer under 65 år per månad
1

Budget
2019
7,1
115,2
108,1
1,0

Budget
2020
8,1
122,6
114,5
1,0

Bokslut Budget Budget
20181 2019 2020
28
28
28
19
20
20
9
8
8
225
146

239
143

240
150

48

50

51

10
72

8
77

8
80

115

95

120

623

271

542

Samtliga antalsuppgifter för 2018 avser 1 oktober.

2

Tidigare lagen om assistansersättning, numera socialförsäkringsbalken, över
20 timmar per vecka.
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Verksamheten

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårt att klara sin personliga omvårdnad, sitt hushåll eller andra
vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan
ingå matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig
omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i
det särskilda boendet eller i det egna hemmet för den som inte kan ta sig till
vårdcentralen. Det är också möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för den
egna bostaden.
Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet.
Det finns 6 särskilda boenden i kommunen, varav 2 med inriktning på personer med
demenssjukdom. Utöver det finns korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och
korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning till
dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad. I kvarteret Viljan finns bostäder anpassade för
äldres behov. De hyrs ut av förvaltningen.
Förvaltningens dagcentraler har ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga ur ett
folkhälsoperspektiv,
eftersom
ensamhet
är
ett
problem
enligt
senaste
brukarundersökningen.
Hemtjänsten erbjuder valfrihet när det gäller service- och omvårdnadsinsatser.
Valfriheten innebär att den enskilda kunden kan välja utförare av beviljade insatser.

Förändringar i verksamheten

Förvaltningen har förberett sig inför ändringarna i lagen om samverkan vid utskrivning
från sjukhus och den kortare planeringstid som de innebär. Under 2018 och hittills
2019 är situationen i Sjöbo, liksom i andra kommuner, mycket ansträngd, eftersom
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samverkan inte fungerar optimalt. Kunder kommer hem utan planering eller
planeringen förändras i sista minuten, när kommunal personal redan finns på plats för
att ta emot kunden. Situationen innebär en stor stress för förvaltningens personal och
stor risk för merarbete.
Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och ska utvecklas de närmaste åren.
Avtalet innebär att en del kunder kan få behandlingar i sin egen bostad, behandlingar
som tidigare endast gavs på sjukhus. Kommunen ansvarar för sjuksköterskeinsatser
och insatser från omvårdnadspersonal, medan regionen ansvarar för läkarstöd.
Konsekvenserna av avtalet märks även på att kostnaderna för hjälpmedel ökar. Det är
viktigt att notera att avtalet inte är knutet till ålder eller funktionsnedsättning, vilket kan
innebära helt nya målgrupper och ett stort behov av kompetensutveckling.
Verksamheten är känslig för förändringar i omvärlden, ökade krav och lagändringar,
som exempelvis arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla och tvätta arbetskläder;
det blir en merkostnad från 2019 och framöver.
För att bättre stödja personer med hjälpbehov och förbättra resursanvändningen,
nyttjas inte Blentarpsgården som särskilt boende utan läggs i malpåse.
Resursfördelningsmodellen i äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras i
olika åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med
1,1 mnkr.
Utöver tilldelningen enligt resursfördelningsmodellen ökar kommunbidraget för
äldreomsorgen med 4,0 mnkr, eftersom det riktade statsbidraget på 4 mnkr till
verksamheten har upphört. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,3 mnkr till annan verksamhet.Kompensation för ökade
pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med
6,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 11,1 mnkr.
Verksamheten har fått investeringsmedel för inköp av bilar.

Mål

INDIKATOR
4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –
bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Öka
Öka

32
-

Öka

81

Framtid

Antalet äldre kommer att öka kraftigt, i första hand åldersgruppen 80–89 år. Ökningen
beräknas i genomsnitt bli 29 personer per år 2021–2022. Även antalet personer 65–
79 år ökar; särskilt stor är ökningen 2021. Befolkningsökningen ställer ökade krav på
service och innebär ökat vårdbehov.
Efterfrågan på särskilt boende med inriktning på personer med kognitiv svikt ökar. Det
innebär kostnadsökningar, eftersom det kräver högre bemanning. Efterfrågan på
övriga särskilda boenden är dock lägre, vilket innebär att boenden med många lediga
lägenheter har svårt att klara sin ekonomi. Arbete pågår för att hitta lösningar på detta.
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Personalsituationen blir allt svårare i flera yrkesgrupper – både när det gäller
undersköterskor och högskoleutbildad personal. Att kunder kräver mer behandling och
har svårare, mer komplexa diagnoser och kombinationer av diagnoser inger oro för
framtiden.
Kostnaderna för intern utbildning och kompetensutveckling kommer att öka, liksom
risken för löneglidning när kommuner konkurrerar om samma arbetskraft.
Arbetsmiljöverket ställer allt högre krav på det förebyggande arbetet samt på risk- och
konsekvensanalyser, vilket medför ökande krav på enhetscheferna.

Ekonomi
(mnkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Antal invånare 65 år–
65–79 år
80–89 år
90 år–
Antal platser i särskilt boende
– varav demensplatser
Beläggningsgrad särskilt boende (%)
Antal dygn korttidsvård per månad
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats
efter sjukhusvistelse per månad
Antal personer över 65 år med insats enligt SoL i
ordinärt boende 1 oktober
– varav med hemtjänst
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per
månad
Andel av befolkningen över 65 år med insats 1
oktober (%)
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster
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Bokslut
2018
81,0
285,7
204,7
4,4

Budget
2019
41,8
256,1
214,3
4,8

Budget
2020
43,5
268,9
225,4
0,5

Bokslut
2018
4 407
3 350
871
186
168
61
83
159

Budget
2019
4 506
3 402
918
186
168
61
95
183

Budget
2020
4 531
3 420
925
186
149
61
96
250

44

–

46

507
212

525
215

510
220

6 521 6 792 7 208
14,6
184

15,0
200

14,6
200

Verksamheten

Individ- och famijeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen (SoL), lag om
vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En central
uppgift är myndighetsutövningen, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser
eftersträvas. Insatserna ges efter behov genom samverkan inom förvaltningen och
externt med andra aktörer i samhället.
Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för enskilda efter
anmälan och genomförd utredning. Bistånd kan omfatta insatser som
eller -familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, stödboende
ungdomar samt boendestöd. Försörjningsstöd söks av enskilda och
Verksamheten svarar även för familjerätten.

ansökan eller
kontaktperson
för barn och
behovsprövas.

Råd- och stödenheten är organiserad med elevhälsan och erbjuder stödjande och
rådgivande insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna. Insatser sker i form av tidiga
och förebyggande insatser som erbjuds i olika grupper och/eller individuellt.
Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt från samarbetssamtal och
föräldrastödjande insatser till behandling vid beroendeproblematik och våld i nära
relation. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.
Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.
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Förändringar i verksamheten

För att långsiktigt stärka folkhälsan och dämpa kostnadsutvecklingen i individ- och
familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete om strukturella åtgärder. En
avsiktsförklaring om att inrätta en familjecentral har upprättats mellan kommunen och
Region Skåne. Generellt föräldrastöd har i forskning visat sig ge goda effekter för det
enskilda barnet och för samhället i stort. Från och med 2019 erbjuds föräldrar med
barn i åldrarna 3–5 år lättillgänglig och gratis föräldrautbildning.
För att nå fler ungdomar i begynnande missbruk så tidigt som möjligt öppnas våren
2019 en Mariamottagning i samverkan med Region Skåne och övriga FINSAM1 kommuner.
Verksamhetens kostnader ökade 2018. Ökningen väntas bestå 2019 och till viss del
även framöver. Kostnadsökningarna beror bland annat på ökade kostnader för vård av
barn, unga och vuxna och på att fler hushåll beviljas försörjningsstöd.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat i några år, framförallt på grund av att
antalet hushåll som får försörjningsstöd ökat. Den nyinrättade enheten för arbete och
integration – som bland annat har till uppdrag att främja kommuninvånarnas
självförsörjning – förväntas bidra till att behovet av försörjningsstöd minskar.
Ersättningen som nyanlända får i glappet mellan etableringsstöd och självförsörjning
beräknas minska, eftersom antalet nyanlända minskar.
En satsning på individ- och familjeomsorgen medför ett ökat kommunbidrag med
2,5 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader
gör att kommunbidraget ökar med 1,5 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska
spegla resursanvändningen flyttas 0,5 mnkr från annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 4,5 mnkr.
Investeringarna består av utbyte av fordon.

Mål

INDIKATOR
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)
5.6 Regelbunden behandling med sömnmedel eller
lugnande medel, kommun, antal personer per
1 000 invånare

1
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FINSAM – Finansiellt samverkansförbund Sydöstra Skåne.
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Mål Ingångsvärde
Öka
Öka

81

Minska

35,5

Framtid

För att verksamheten ska klara ett fortsatt ökat behov av välfärdstjänster med
befintliga resurser, måste strukturella samverkanslösningar fortsätta att undersökas
och utvecklas, både internt i kommunen och med omgivande kommuner, huvudmän
och myndigheter.
Den goda arbetsmarknaden beräknas bidra till att dämpa ökningen av ekonomiskt
bistånd. Regeländringar på migrations- och integrationsområdena och en befarad
ökning av antalet nyanlända som går ur etableringen utan självförsörjning kan påverka
kostnaderna negativt.
Inom ramen för FINSAM utreds behov och förutsättningar för en Mariamottagning i
sydöstra Skåne. En Mariamottagning är en öppenvårdsmottagning i samverkan mellan
kommuner och region för barn och unga med missbruk, riskbruk och/eller psykisk
ohälsa.
Framtida effektivisering och ökad tillgänglighet ställer krav på att verksamheten
utvecklar mer digitaliserade arbetssätt.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
6,9 4,7 5,4
64,7 58,5 63,7
57,8 53,8 58,3
0,4 0,5 0,4

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar
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Verksamheten
Verksamheten

Förskoleoch
fritidshemsVerksamheten
Förskoleoch
fritidshemssamt
samt
Förskoleoch
fritidshemsgrundskoleverksamhet
samt grundskoleverksamhet
grundskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning

Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång
Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
samhället vilar
på.till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
Utbildning
syftar
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
värden. Den ska främja
alla barns
och elevers utveckling och lärande samt en livslång
samhället
vilar förskoleverksamhet
på.
i form av förskola. Pedagogisk
Barn i åldrarna 1–5 år erbjuds
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
omsorg erbjuds för närvarande av familjedaghem. Det finns 12 kommunala förskolor
i åldrarna 1–5 demokratiska
år erbjuds förskoleverksamhet
formsvenska
av förskola. Pedagogisk
rättigheterna och Barn
de grundläggande
värderingar som i det
och 13 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på
samhället vilar på. omsorg erbjuds för närvarande av familjedaghem. Det finns 12 kommunala förskolor
obekväm tid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Den öppna förskolan välkomnar
och 13 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på
alla
i åldrarna
0–5
i form och
av förskola.
Pedagogisk
Barnbarn
i åldrarna
1–5
årår.
erbjuds
förskoleverksamhet
obekväm
tid, det
vill säga kvällar, nätter
helger. Den
öppna förskolan välkomnar
omsorg erbjuds föralla
närvarande
av familjedaghem.
Det finns 12 kommunala förskolor
barn
i
åldrarna
0–5
år.
Barn i åldrarna 6–12 år, vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar, erbjuds fritidshem
och 13 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på
på sin skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.
år,och
varshelger.
föräldrar
studerar
förvärvsarbetar,
Barn
i åldrarna
obekväm tid, det vill
säga
kvällar,6–12
nätter
Den
öppna eller
förskolan
välkomnar erbjuds fritidshem
sinår.skola. Kommunen
erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.
alla barn i åldrarna
0–5
Förskoleklassen
ärpå
organiserad
med grundskoleverksamheten.
är organiserad
grundskoleverksamheten.
i åldrarna
6–12
år, vars föräldrar
studerar
ellermed
förvärvsarbetar,
erbjuds fritidshem
IBarn
kommunen
finns
6Förskoleklassen
kommunala
skolor
och 3 fristående
skolor.
på sin skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.
finns 6 kommunala
fristående
skolor. och
I alla kommundelarI kommunen
erbjuds kommunal
verksamhetskolor
i formoch
av 3förskola,
fritidshem
Förskoleklassen
är organiserad
med 6.
grundskoleverksamheten.
skola från förskoleklass
till skolår
I Blentarp och Sjöbo finns tätortsskolor som
I alla kommundelar erbjuds kommunal verksamhet i form av förskola, fritidshem och
erbjuder verksamhet från förskoleklass till skolår 9.
från förskoleklass
skolår 6.
I Blentarp och Sjöbo finns tätortsskolor som
I kommunen finns 6skola
kommunala
skolor och 3 till
fristående
skolor.
erbjuder verksamhet från förskoleklass till skolår 9.
I alla kommundelar erbjuds kommunal verksamhet i form av förskola, fritidshem och
skola från förskoleklass till skolår 6. I Blentarp och Sjöbo finns tätortsskolor som
erbjuder verksamhet från förskoleklass till skolår 9.
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Kommunen anordnar även en resursskola för elever som inte bedöms klara lärmiljön i
den ordinarie verksamheten.
Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och i viss mån individintegrerad
verksamhet på respektive skola.
Råd- och stödenheten har till uppdrag att erbjuda förebyggande och tidiga insatser
inom såväl elevhälsan som individ- och familjeomsorgen. Enheten bedriver en
samordnad och integrerad verksamhet, där bland annat skolans elevhälsa samt
specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår.

Förändringar i verksamheten

För Sjöbos del är förbättrade resultat i skolan det enskilt viktigaste målet. Bättre
skolresultat är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna öka tillväxten i
enlighet med visionen.
Barns rättigheter stärks i och med att barnkonventionen blir svensk lag 2020.
Den nya timplanen delar upp stadiernas timplaner. Effekten blir att mellanstadiets
timmar inte ryms inom den nuvarande skoldagen, varför skoldagens start- och sluttid
behöver ses över.
En utredning om den framtida skolorganisationen pågår.
Antalet barn i åldrarna 1–5 år beräknas öka med 11 jämfört med budget 2019. Antalet
barn i skolåldern beräknas öka 2020 med 40. Störst ökning finns i åldersgruppen 7–
9 år med 40 barn, medan antalet invånare i åldern 13–15 år minskar med 12.
Förändringarna i respektive åldersklass medför att kommunbidraget ökar med
7,0 mnkr enligt resursfördelningsmodellen, eftersom antalet barn ökar.
Behovet av förskola för åldersgruppen 1–5 år har ökat från 91,9 till 92,6 procent och
därför ökar ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 0,9 mnkr.
År 2019 fick förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamheten ett tilläggsanslag om
2,0 mnkr för att öka personaltätheten i förskola och grundskola. Utökningen kvarstår
2020.
Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader gör att kommunbidraget ökar med
10,6 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen
flyttas 0,8 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med
19,7 mnkr.

61

55

Mål

INDIKATOR
3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, kommunala skolor, andel (%)
3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov för ämnesproven i svenska
och svenska som andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)
3.3 Betyg åk 6, andel som uppnått kunskapskraven
(A–E) i alla ämnen (%)
3.4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)
3.5 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan,
positiva svar, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Öka

71

Öka

75

Öka

72,7

Öka

84,7

Öka

77,7

Öka

81

Framtid

Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens
förändrar framtidens arbetsmarknad. Det är de flesta framtidsspanare överens om. Det
betyder att också skolan måste förändras. Det som efterfrågas kallas
framtidskompetenser eller 21st century skills. Kreativitet, problemlösning och
samarbetsförmåga är några av de färdigheter som brukar nämnas. Programmering blir
ett naturligt inslag i alla skolans ämnen.
Regeringen skriver (Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument, promemoria,
2017-03-09) att skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och att
förbereda dem för ett föränderligt samhälle ska framgå tydligare. Eleverna ska lära sig
att använda digital teknik och förstå hur tekniken påverkar dem och hur de kan
påverka tekniken. I det ingår också att kunna agera på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
i digitala sammanhang.
Andelen barn som bedöms vara berättigade till tilläggsbelopp är fortfarande högt. Ett
sjuttiotal barn årligen beviljas anslag för extraordinära stödåtgärder. Det finns ett antal
överklaganden från fristående verksamheter angående beloppets storlek.
Kompetensen inom kommunen att möta barn och elever med stödbehov måste
stärkas. Det finns flera välfungerande metoder i verksamheterna, men ett systematiskt
arbetssätt saknas. Därför påbörjas i augusti 2019 ett utvecklingsarbete i positivt
beteendestöd (PBS). Genom kompetenshöjande insatser och handledning till
skolverksamheterna skapas bättre förutsättningar för barns och elevers utveckling.
Rekryteringsläget fortsätter att vara bekymmersamt i pedagogisk verksamhet; antalet
lärare motsvarar inte Sveriges behov. Beräkningar visar att år 2025 kommer det att
saknas fler än 65 000 lärare. I dagens grundskola och gymnasieskola finns
135 000 lärare.
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Regeringens januariavtal förespeglar ett antal genomgripande förändringar av skolan
de kommande åren.

Ekonomi
(mnkr)

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Antal barn 1–5 år
Antal barn i förskoleverksamhet
Andel barn som efterfrågar förskoleplats (%)

Bokslut
2018
65,5
441,5
376,0
2,6

Budget
2019
41,7
418,6
376,9
2,5

Budget
2020
48,6
445,2
396,6
0,0

Bokslut
2018
1 103
1 022
92,6

Budget
2019
1 092
1 004
91,9

Budget
2020
1 104
1 022
92,6

Antal barn 6–12 år
Antal barn i fritidshem
Andel barn som efterfrågar fritidshemsplats (%)

1 511 1 544 1 596
932 916 985
61,7 59,3 61,7

Antal barn 6–15 år
Antal barn i förskoleklass och grundskola
– varav antal barn i grundsärskola

2 117 2 134 2 174
2 107 2134 2174
24
19
20
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Verksamheten

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen
utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program
och
gymnasiesärskola.
Ungdomar
som
saknar
full
behörighet
erbjuds
introduktionsprogram som
preparandutbildning
programinriktat individuellt val
yrkesintroduktion
individuellt alternativ
språkintroduktion.
Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola inom
samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo
bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet, som erbjuder yrkes- och
introduktionsprogram.

Förändringar i verksamheten

Antalet
ungdomar
16–18
år
minskar
med
5
och
eftersom
befolkningssammansättningen förändras, minskar kommunbidraget med 0,8 mnkr i
enlighet med resursfördelningsmodellen. Skillnaden mellan antalet elever och antalet
ungdomar i åldern 16–18 år har i flera år varit lägre än 30 (vilket syns i budgeten).
Därför görs en minskning så att skillnaden blir 25 elever. Justeringen innebär att
kommunbidraget sänks med 0,8 mnkr.
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Justeringen innebär att kommunbidraget sänks med 0,8 mnkr.
Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
gör att kommunbidraget
ökar2,9
medmnkr.
2,9 mnkr.
Sammanlagt
kommunbidraget
kommunbidraget
ökar med
Sammanlagt
ökar ökar
kommunbidraget
med
med
1,3
mnkr.
1,3 mnkr.
Kompensationen
för ökade
prisoch
lönekostnader
inklusive kapitalkostnader gör att
Investeringarnagäller
gäller
utbyte
fordon
Malenagymnasiet.
Investeringarna
utbyte
avav
fordon
på på
Malenagymnasiet.
kommunbidraget ökar med 2,9 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med
1,3 mnkr.

Mål

Investeringarna gäller utbyte av fordon på Malenagymnasiet.

INDIKATOR
3.6 Gymnasieelever med examen inom 4 år,
Mål
hemkommun, andel (%)
INDIKATOR
3.8
Invånare
årmedsomexamen
varkeninom
arbetar
eller(%)
5.3 Gymnasieelever
Miljöbilar 15–20
i kommunorganisationen,
andel
3.6
4
år,
antalandel
5.4 studerar,
Gott bemötande
vid kontakt
hemkommun,
(%) med kommunen,
5.3
Miljöbilar
i
kommunorganisationen,
andel
andel av maxpoäng
(%)
5.3 Miljöbilar
i kommunorganisationen,
andel (%)
(%)
5.4
Gott
bemötande
vid
kontakt
med
kommunen,
5.4 andel
Gott bemötande
vid (%)
kontakt med kommunen,
av
maxpoäng
Framtid
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde

Öka Ingångsvärde
68,6
Mål
Öka
Minska
Öka
68,6–
Öka
81-Öka
Öka
81
Öka
81

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar 2021–2027 med i genomsnitt 7 per år, dock
med stora svängningar mellan åren. Åren 2021–2022 beräknas åldersgruppen minska,
för att sedan öka igen. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av
Antalet
ungdomar
i åldern
16–18
åravökar
2021–2027 med i genomsnitt 7 per år,
605 personer
år 2021
och 580
i slutet
år2021–2027
2022.
Antalet
ungdomar
i åldern
16–18
år ökar
med i genomsnitt 7 per år, dock

Framtid
Framtid
dock

med

stora

svängningar

mellan

åren.

Åren

2021–2022

beräknas

med stora svängningar mellan åren. Åren 2021–2022 beräknas åldersgruppen minska,
åldersgruppen minska, för att sedan öka igen. Prognosen är att åldersgruppen
för att sedan öka igen. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av
kommer
att bestå
av och
605580
personer
och 580 i slutet av år 2022.
605
personer
år 2021
i slutet år
av2021
år 2022.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut
2018
27,6
Bokslut
2018
115,9
27,6
88,3
115,9
5,0
88,3
5,0
Bokslut
2018
622
Bokslut
2018
630
622
14
630
14

Ekonomi
Intäkter

(mnkr)
Kostnader
Intäkter
Kommunbidrag
Kostnader
Investeringar
Kommunbidrag
Investeringar
Nyckeltal

Nyckeltal
Antal ungdomar i åldern 16–18 år

Antal elever i gymnasieskolan
i åldern
16–18 år
-Antal
varavungdomar
antal elever
i gymnasiesärskola
Antal elever i gymnasieskolan
- varav antal elever i gymnasiesärskola
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Budget
2019
25,9
Budget
2019
127,1
25,9
101,2
127,1
6,9
101,2
6,9
Budget
2019
651
Budget
2019
681
651
20
681
20

Budget
2020
28,1
Budget
2020
130,6
28,1
102,5
130,6
2,2
102,5
2,2
Budget
2020
646
Budget
2020
671
646
22
671
22
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Verksamheten
Verksamheten

Verksamheten
Vuxenutbildning,
Vuxenutbildning,
arbetsmarknadsåtgärder
arbetsmarknadsåtgärder
Vuxenutbildning,
och och
arbetsmarknadsåtgärder
integrationsverksamhet
och integrationsverksamhet
integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare
Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare
(sfi) och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen
(sfi) och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen
som extern regi.
som extern regi.
Grundläggande
gymnasial
vuxenutbildning,
svenska för invandrare
Den kommunala vuxenutbildning,
vuxenutbildningen
i samverkan
med arbetsmarknadsenheten
är den
Den
kommunala
vuxenutbildningen
i
samverkan
medbedrivs
arbetsmarknadsenheten
är den
(sfi)
ochsom
särvux
bedrivs i egenutrymme
regi. Yrkesinriktad
vuxenutbildning
i såväl egen
resurs
ger medborgaren
för självförsörjning,
motverkar
utanförskap
och
resurs som ger medborgaren utrymme för självförsörjning, motverkar utanförskap och
som
regi.
höjerextern
bildningsnivån.
Friskfaktorer identifieras och resurser fokuserar på
höjer bildningsnivån. Friskfaktorer identifieras och resurser fokuserar på
samhällsnyttan.
Den kommunala
vuxenutbildningen i samverkan med arbetsmarknadsenheten är den
samhällsnyttan.
resurs som ger
medborgaren
självförsörjning,
motverkar
utanförskap
och
Kommunen
ansvarar
för att tautrymme
emot ochförtillhandahålla
lämpligt
boende,
skolgång och
Kommunen
ansvarar
för
att
ta
emot
och
tillhandahålla
lämpligt
boende,
skolgång och
höjerför bildningsnivån.
stöd
ensamkommandeFriskfaktorer
barn och unga identifieras
som anvisats och
Sjöbo.resurser fokuserar på
stöd
för
ensamkommande
barn
och
unga
som
anvisats
Sjöbo.
samhällsnyttan.
I etableringsuppgiften ingår att svara för boende och mottagande med bland annat
I etableringsuppgiften
ingår
att svara för lämpligt
boende och mottagande
bland annat
Kommunen
ansvarar
för svenska
att ta emot
och tillhandahålla
skolgång med
och
samhällsorientering
och
för invandrare
för dem som fåttboende,
uppehållstillstånd
och
samhällsorientering
och
svenska
för invandrare
som fått uppehållstillstånd och
stöd
ensamkommande
barnsamordnade
och
unga
som
anvisats
Sjöbo.för dem
samverkar
enheten internt med
som för
anvisats
till Sjöbo. För
insatser
som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med
försörjningsstödet,
vuxenutbildningen
HR-avdelningen
samt
med
I etableringsuppgiften
ingår att svara
föroch
boende
ochoch
mottagande
medexternt
blandsamt
annat
försörjningsstödet,
vuxenutbildningen
HR-avdelningen
externt med
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region
Skåne.
samhällsorientering
och
svenska för
invandrare
för dem
fått uppehållstillstånd
och
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
ochsom
Region
Skåne.
som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med
försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.
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Förändringar i verksamheten
Förändringar i verksamheten

En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har tagits
fram och undertecknats av alla 33 kommunerna. Avsikten är att öka samordningen
mellan kommunerna i framtiden.
En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har tagits
Kompensationen
för ökade
ochkommunerna.
lönekostnaderAvsikten
inklusiveärkapitalkostnader
gör att
fram
och undertecknats
av prisalla 33
att öka samordningen
kommunbidraget
ökar
med
0,3
mnkr.
För
att
budget
och
redovisning
bättre
ska
spegla
mellan kommunerna i framtiden.
resursanvändningen flyttas 0,3 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt är
Kompensationen oförändrat.
för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
kommunbidraget
kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,3 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt är
kommunbidraget oförändrat.

Mål
INDIKATOR
Mål
3.7 Elever på sﬁ som klarat minst två kurser på

studievägen av nybörjare två år tidigare, andel
INDIKATOR
(%) på sﬁ som klarat minst två kurser på
3.7 Elever
5.3 Miljöbilar
i kommunorganisationen,
andel andel
(%)
studievägen
av nybörjare två år tidigare,
(%) bemötande vid kontakt med kommunen,
5.4 Gott
andel av maxpoäng
(%)
5.3 Miljöbilar
i kommunorganisationen,
andel (%)
5.6 Gott
Regelbunden
behandling
medmed
sömnmedel
eller
5.4
bemötande
vid kontakt
kommunen,
lugnande
medel, kommun,
andel
av maxpoäng
(%) antal personer per
000 invånarebehandling med sömnmedel eller
5.6 1Regelbunden
lugnande medel, kommun, antal personer per
1 000 invånare
Framtid

Mål Ingångsvärde
Mål Ingångsvärde
Öka
24
Öka
15,2
Öka
24
Öka
81
15,2
Öka
Minska

81
35,5

Minska

35,5

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning, kräver
även fortsättningsvis långsiktighet i mottagandet. Både den interna och den externa
samverkan behöver fortsätta att utvecklas för att etablering och integration ska bli så
Kommunens
skyldighet att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning, kräver
bra som möjligt.
även fortsättningsvis långsiktighet i mottagandet. Både den interna och den externa
samverkan behöver fortsätta att utvecklas för att etablering och integration ska bli så
bra som möjligt.

Framtid

Ekonomi
(mnkr)
Ekonomi

Bokslut
2018
38,8
Bokslut
2018
53,5
38,8
14,7
53,5
0,0
14,7
0,0

Intäkter
(mnkr)
Kostnader
Intäkter
Kommunbidrag
Kostnader
Investeringar
Kommunbidrag
Investeringar
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Budget
2019
46,2
Budget
2019
59,0
46,2
12,8
59,0
0,1
12,8
0,1

Budget
2020
27,4
Budget
2020
40,2
27,4
12,8
40,2
0,0
12,8
0,0

61

Nyckeltal
Antal helårsstuderande
Antal under året mottagna nyanlända enligt
bosättningslagen
Antal belagda stödboendeplatser i genomsnitt per
månad

62

Sjöbo kommun | Budget 2020

68

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
216 220 215
49

31

31

18

20

20

Verksamheten

Turism- och
fritisverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen äger och driver 5 idrottsplatser, 3 friluftsbad samt förhyr 5 sporthallar och
Sjöbo Simanläggning av AB Sjöbohem. Anläggningarna upplåts till skolor, allmänhet
och föreningar och verksamhet bedrivs alla veckans dagar, både dag- och kvällstid.
Sjöbo Simanläggning erbjuder såväl allmänhet som föreningsliv, skolor och andra
aktörer bad-, sim- och relaxverksamhet genom tillgång till anläggning, upplåtelse av
del av anläggning eller som verksamhetsaktör.
Kommunens friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre
veckors sommarsimskola och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för
föreningar, skolor eller andra aktörer att boka simbanor.
Föreningslivet kan få olika former av stöd för sin verksamhet; vanligtvis i form av
lokalupplåtelse. Därutöver kan stödberättigade föreningar använda kommunens lokaler
kostnadsfritt.
Kommuninvånare och besökare erbjuds fritids- och rekreationsmöjligheter genom
Skåneleden, naturområden och motionsspår. Vintertid finns vid snötillgång möjlighet
till skidåkning i pistad backe och spårade skidspår och vid tillräcklig kyla
skridskoåkning på Möllers mosse.
Besökande turister erbjuds boende genom Orebackens camping med platser för
husvagn, husbil eller tält. Dessutom finns stugor och vandrarhem. Turistinformation
bedrivs i samarbete med näringslivet vid Infopoints runt om i kommunen.
Destinationsarbete och destinationsutveckling sker i samverkan med övriga kommuner
i sydöstra Skåne.
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Sjöbo marknad är kommunens största evenemang med två årliga marknader,
sommarmarknad och Mikaeli marknad.
Fritidsgårdsverksamhet finns i Sjöbo tätort och i Blentarp. Fritidsgårdarna fokuserar på
att främja kreativitet, inspiration och fantasi. Verksamheten ska erbjuda en meningsfull
fritid och riktar sig till ungdomar 13–19 år. Fritidsgårdarna interagerar med skolan
genom att till exempel anordna rastaktiviteter.

Förändringar i verksamheten

Fritidsgårdarnas möjlighet att bedriva lovaktiviteter påverkas av att statsbidrag upphör.
Idrottsanläggningar och kulturhistoriska miljöer i Sjöbo är i behov av upprustning.
Samtidigt hyser föreningslivet och kommuninvånarna stora förhoppningar om nya
anläggningar som friidrotts- och ridanläggningar och föreningslokaler. För att hantera
både kulturhistoriska miljöer och idrottsanläggningar krävs strategisk planering, som
utgår från vilka behov som finns, hur efterfrågan ser ut och vilket ekonomiskt utrymme
som finns. En underhållsplan för Orebackens camping och för idrottsanläggningarna
har tagits fram. Arbetet med en underhållsplan för de kulturhistoriska miljöerna pågår.
Kommunbidraget förändras inte utifrån kompensation för pris- och lönekostnader
inklusive kapitalkostnader. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr från annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 0,1 mnkr.
Investeringarna avser Lövestads idrottsplats, Östra Färsbadet och Orebackens
camping.

Mål

INDIKATOR
3.9 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per
invånare 3–20 år och 65 år– fördelade könsvis
4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och
motionsanläggningar
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Framtid

Mål Ingångsvärde
Öka

-

Öka
Öka

58
-

Öka

81

Underhållsplaner för de kommunägda idrottsanläggningarna inklusive campingen har
tagits fram. Underhållet är eftersatt och framöver krävs en ökad nivå för underhåll och
investeringar.
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Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
6,6 5,7 7,3
50,0 50,6 52,3
43,4 44,9 45,0
0,5 0,7 0,7

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Föreningsverksamhet
Antal registrerade föreningar i kommunregistret
Lokalt akti/itetsstöd deltagartillfällen per år efter
kön
— pojkar
— ﬂikor
Sporthallar
Antal bokningsbara timmar
Beläggningsgrad (%)
Bad
Antal badande simanläggningen1
Antal sålda entrékort på friluftsbaden
Fritidsgårdar
Antal besökare på fritidsgårdarna
Sjöbo marknad
Sjöbo marknad, antal sålda 3-metersstånd
Mikaeli marknad, antal sålda 3-metersstånd
1

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
168
61 482
47 412

175

175

– 55 000
– 55 000

12 500 10 500 12 500
49
71
60
61 897 100 000 68 000
15 000
– 13 000
8 025 12 000 7 000
1 278 1 303 1 300
240 304 300

Inklusive skolornas aktiviteter och föreningsverksamhet.
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Verksamheten

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning, samtidigt som de
utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. I
både Lövestad och Blentarp finns meröppna bibliotek. Det ger låntagarna tillgång till
biblioteken med självservice utanför bemannade öppettider.
Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett samarbete,
Bibliotek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett större utbud av medier.
Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga (6–19 år) utbildning i musik,
dockteater och drama.
Kulturaktiviteter bokas för barn och unga i skolor och förskolor. Aktiviteterna har ökat
de senaste åren, och finansieras framförallt genom externa medel som Skapande
skola och bidrag från Svenska Filminstitutet.
Stöd lämnas i olika former till kulturföreningar och studieförbund. Dessutom anordnas
kulturprogram tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen.
I Sjöbo finns även kommunal kulturverksamhet som museet Elfstrands krukmakeri,
biografverksamhet på Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.
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Förändringar i verksamheten

En ny biblioteksplan håller på att upprättas och ska införas 2020.
Strategier ska utarbetas för att öka samarbetet mellan förskolor och skolor samt andra
kommunala verksamheter.
Kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr som kompensation för ökade pris- och
lönekostnader inklusive kapitalkostnader. Sammanlagt ökar kommunbidraget med
0,2 mnkr.

Mål

INDIKATOR
4.5 Nöjd medborgarindex – kultur
4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal
per invånare
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Öka
62
Öka

4

Öka

81

Framtid

Införandet av meröppna bibliotek har visat sig vara en lyckad satsning med ökat
besöksantal på filialerna. På sikt kan det bli aktuellt med meröppet bibliotek i både
Sjöbo och Vollsjö.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
2,2 1,3 1,2
19,1 17,8 17,9
16,9 16,5 16,7
0,7 0,5 0,0

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar
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Nyckeltal
Kulturskola
Antal elever i kulturskolan
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp (%)
Bibliotek
Antal besökare
Antal utlån på samtliga bibliotek
Antal utlån per invånare
Övrigt
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri
Antal besök på publika biografprogram
Antal besökare i konsthallen
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Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
316
12,4

430
16,1

320
13,0

80 344 62 000 80 000
71 062 100 000 75 000
4,0 5,3 4,0
587 400 500
5 195 6 000 5 200
11 500 15 000 12 000

Verksamheten

Tekniskverksamhet
avgitsﬁnansierad

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta
avloppsvatten (dag- och spillvatten) för alla fastigheter i kommunen.
Vattenförsörjningen erhålls genom egna grundvattentäkter.
Avfallshanteringen (hämtning av hushållsavfall i kärl och tömning av slam från
enskilda avlopp från hushåll och verksamheter) utförs av en utomstående entreprenör.
Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att
sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

Kraven ökar på VA-enheten från myndigheter och boende att utöka antalet anslutna
områden. Verksamheten har expanderat de senaste åren med utbyggnaden av
kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorpsområdet och exploatering av nya
områden i Sjöbo och Blentarp. I VA-utbyggnaderna har fastigheterna även beretts
möjlighet till fiberanslutning. Ledningsägarna har moderniserat elnätet.
Samfälligheter i Karup har getts möjlighet att ansluta sig till de kommunala VAledningarna, eftersom deras befintliga reningsanläggningar inte uppfyllt miljökraven.
Den utbyggnad som återstår enligt VA-planens Prio 1-områden är Hemmestorp
Ljungbacken-Eket-Södergård samt Ramnakulla, Råsåkra och Dalvik. När samtliga
dessa områden är utbyggda har antalet abonnenter ökat med cirka 15–20 procent.

75
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VA-verksamhetens investeringar innebär ökade driftkostnader och leder till högre
avgifter för konsumenten.
VA-taxan föreslås höjas med 3,5 procent på brukningsavgiften, för att möta ökade
kapitalkostnader i samband med investeringar. Taxan för 2020 för både avfall i kärl
och slamtömning är oförändrad. Taxor för vatten och avlopp samt renhållning fastställs
i separata beslut.
För 2020 har den tekniska, avgiftsfinansierade verksamheten tilldelats netto 15,0 mnkr
för investeringar. Merparten avser mindre investeringar på netto 12,0 mnkr. Till det
kommer modernisering av Heinge vacuum med 4,0 mnkr 2020. Budgeterade
anslutningsavgifter uppgår till 1,0 mnkr.

Mål

INDIKATOR
4.3 Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, andel (%)
4.8 Abonnemang med vatten från skyddad
vattentäkt, andel (%)
5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Öka

51

Öka
Minska
Öka

76
629
-

Öka

81

Framtid

I och med att Sjöbo växer och det planeras för bostäder på Bränneriet behöver
huvudledningsnätet för spillvatten omdimensioneras. Ledningsnätet är i stora delar
från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för fler fastigheter är begränsad. Likaså
behöver avloppsreningsverket och vattenverkets kapacitet i Sjöbo ses över om
Bränneriet bebyggs fullt ut. Tekniska nämnden har gett VA-enheten i uppdrag att
utreda behoven.
Arbetet med att säkra Sjöbo kommuns framtida vattenförsörjning fortsätter och pågår i
flera år framöver.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
61,5 62,2 65,0
61,5 62,2 65,0
0,0 0,0 0,0
3,2 29,8 15,0

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar
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Nyckeltal

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020

VA
Antal VA-abonnemang
Antal meter förnyat VA-ledningsnät
Mätare över 10 år som inte är utbytta

5 305 5 635 6 000
1 050
– 1 200
460
– 550

Avfall
Restavfall i kärl och brännbart på
återvinningscentralen, kg per invånare
Avvikelserapportering felsorterat avfall
Antal gemensamhetsanläggningar
(ﬂerfamiljsbostäder)
Antal abonnemang för förpackningar och
returpapper

77

204,8
422

–
–

200
420

142

–

148

56

–

65

71

Verksamheten

Tekniskverksamhet
skatteﬁnansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän
platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor,
rekreationsområden
och
allmänna
parkeringsplatser.
Dessutom
finns
exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom ansvarsområdet.
Långsiktig planering av trafiken sker genom trafiksäkerhetsprogram
trafikledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggande.

och

Förändringar i verksamheten

Förändringen av antalet kvadratmeter gator och gång- och cykelleder kompenseras via
resursfördelningsmodellen för att täcka underhållskostnader och skötsel. Förändringen
jämfört föregående år är dock inte tillräckligt stor för att påverka kommunbidraget.
Kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr som kompensation för ökade pris- och
lönekostnader inklusive kapitalkostnader. För att budget och redovisning bättre ska
spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 0,3 mnkr.
Sjöbo Väst handelsområde är i stort behov av en förbättrad trafiklösning för att
utvecklingen ska fortsätta. Därför tilldelas verksamheten 5,0 mnkr för bygge av
cirkulationsplats och lokalgator. Exploatering av Bränneriet kommer igång. För detta
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tilldelas verksamheten 0,8 mnkr 2020. För att främja kommunens attraktionskraft
tilldelas 6,0 mnkr till mindre investeringar.

Mål

INDIKATOR
4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker,
grönområden och natur
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)
5.5 Känsla av otrygghet

Mål Ingångsvärde
Öka
Öka

8,0
-

Öka
Minska

81
1,8

Framtid

I takt med att Sjöbo växer och centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen
av parkering viktiga frågor att ta ställning till. Kommunen kan hamna i en sådan
situation att parkeringsfrågan hindrar ytterligare utbyggnad.
I samband med att mark iordningställs för kommande exploatering behöver marken
undersökas och eventuellt saneras. I vissa fall behöver äldre fastigheter rivas för att
ge plats till nya. Myndighetskrav på att undersöka förorenad mark kan komma. En
framtida exploatering av Bränneriet i Sjöbo kräver sanering av miljöfarliga ämnen.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
21,1 15,1 16,8
48,0 43,3 45,3
26,9 28,2 28,5
22,7 12,9 11,8

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Bilväg i kommunen, kommunal, meter per
invånare
Cykelväg i kommunen, meter per invånare
Antal ljuspunkter – statligt vägnät som kommunen
helt bekostar
Antal hektar grönytor inklusive naturmark och
skog inom detaljplan
Andelen av driftkostnaden som utförts på
entreprenad (%)
79

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
5,9
2,1

–
–

5,9
2,1

801

–

801

265

–

265

9,3

–

9,3
73

Verksamheten

Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Naturvård och strategiskt miljöarbete bedrivs genom att verksamheten utvecklar
strategier för att kommunen ska kunna bli ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle. Verksamheten utformar också planeringsunderlag för gröna
strukturer och naturvårdsområden. Miljöenheten är delaktig i framförallt det strategiska
miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detaljplaner.
Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter. Till de mest
omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Verksamheten syftar även till att konsumenterna i Sjöbo kommun ska kunna handla,
äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

Den övergripande inriktningen 2020 är digitalisering med fokus på fältarbete med stöd
av mobila enheter som bärbara datorer och förberedelser inför att automatiserade
webbtjänster införs.
Ett kommunövergripande hållbarhetsprogram förbereds och ska antas 2020.
Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 0,1 mnkr.
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Mål

INDIKATOR
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Ekonomi
(mnkr)

Mål Ingångsvärde
Öka
Öka

81

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
2,6 2,1 2,4
7,8 7,8 8,2
5,2 5,7 5,8
0,7 0,0 0,0

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Antal inspektionsbesök
Antal ansöknings- och anmälningsärenden
Antal klagomålsärenden

81

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
747 730 730
200 220 220
98 120 120

75

Verksamheten

Plan- och byggverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för fysisk planering, geodata, beviljar bygglov och bedriver tillsyn
enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt inslag är information och rådgivning till
allmänheten och näringslivet i plan- och byggfrågor. Tillgänglighet för
funktionsnedsatta finns inom verksamhetens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Den övergripande inriktningen 2020 är digitalisering med fokus på förberedelser inför
att automatiserade webbtjänster införs. Digitalisering av detaljplaner och andra
underlag planeras med övriga kommuner i SÖSK1 .
En ny översiktsplan, som innehåller bland annat utbyggnadsstrategier
landsbygdsutveckling, ska göras färdig för att kunna antas 2020.

och

Intresset för planändringar och nya detaljplaner har ökat. En detaljplan för cirka 450
bostäder i flerbostadshus i Sjöbo tätorts centrala del förbereds för att antas 2020.
Antalet inlämnade bygglov förväntas fortsätta ligga på en hög nivå 2020.

1
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Verksamheten för geodata erbjuder tjänster till både allmänheten och kommunens
egna verksamheter. Tjänsterna utökas 2020 med bland annat kartanalyser av olika
slag.
Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att
kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla
resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar
kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Mål

INDIKATOR
5.1 Handläggningstid bygglov, veckor (mediantid)
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%)

Mål Ingångsvärde
Minska
–
Öka
Öka

81

Framtid

Det har byggts mycket bostäder i Sverige och Skåne på senare år; det har inte byggts
så mycket sedan början av 1990-talet. Det syns dock tecken på att byggkonjunkturen i
Sverige är på väg att mattas av. Samtidigt fortsätter befolkningen att växa. Det
pågående arbetet med översiktsplanen och den förestående uppdateringen av
bostadsförsörjningsprogrammet är därför strategiskt betydelsefulla insatser för Sjöbo
kommuns utveckling.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
3,9 3,2 3,8
8,2 7,6 8,3
4,3 4,4 4,5
0,7 0,0 0,0

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Investeringar

Nyckeltal
Antal ansökningar om bygglov
Antal bygganmälningar
Plan och bygg, antal klagomålsärenden
Antal ärenden som inte är avslutade eller
arkiverade
83

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
204 200 200
374 250 250
68
40
40
2 400 2 000 2 000
77

Verksamheten

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att
bo, vistas och verka i.
Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckorna, genom att räddningstjänsten
bistår med råd och anvisningar.
Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF). I förbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och
Sjöbo kommuner.
Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kompensation för ökade pris- och
lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr.

Ekonomi
(mnkr)

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
0,0 0,0 0,0
14,4 14,8 15,2
14,4 14,8 15,2

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
78
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Resultatbudget
mnkr

Verksamhetens intäkter
varav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Not Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1
264,2
194,0
262,6
272,0
287,4
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2 – 1 269,2 – 1 217,9 – 1 329,8 – 1 381,3 – 1 436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
– 23,3 – 31,6 – 31,0 – 31,9 – 33,0
– 1 028,3 – 1 055,5 – 1 098,2 – 1 141,2 – 1 182,2
879,5
3
781,0
808,6
823,4
848,1
4
227,3
247,1
278,8
281,3
283,7
– 20,0
0,2
4,0 – 11,8 – 19,0
5
19,7
11,1
11,6
11,6
11,6
6
– 2,4
– 0,7
– 0,6
– 0,6
– 0,6
– 2,7
10,6
15,0
– 0,8
– 8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
– 2,7
10,6
15,0
– 0,8
– 8,0

Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
Realisationsvinster
– 0,7
0
0
Synnerliga skäl: Orealiserade förluster
i värdepapper
1,7
0
0
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
– 1,7
10,6
15,0
Medel till resultatutjämningsreserv
0,0
0,0
0,0
Medel från resultatutjämningsreserv
0,0
0,0
0,0
Årets balanskravsresultat
– 1,7
10,6
15,0
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0,0
0,0

0,0
0,0

– 0,8
0,0
0,0
– 0,8

– 8,0
0,0
0,0
– 8,0
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Balansbudget
mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Fordringar
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OH SKULDER
Eget kapital
Resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa Eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OH SKULDER
PANTER OH
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser
Övriga borgensåtaganden
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Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020

Plan
2021

Plan
2022

4,2
3,0
4,2
4,2
4,2
424,7 475,5 493,9 517,6 527,6
58,1 58,0 58,1 58,1 58,1
487,0 536,5 556,2 579,9 589,9
8,6
8,6
8,2
8,0
7,8
137,2 101,7 137,2 137,2 137,2
10,9
9,9 10,9 10,9 10,9
134,6 76,0 84,6 84,6 64,6
21,9 60,7 62,4 37,9 50,6
304,6 248,3 295,1 270,6 263,3
800,2 793,4 859,5 858,5 861,0
– 2,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
77,4 77,4 77,4 77,4 77,4
391,0 399,3 398,9 413,9 413,1
465,7 487,3 491,3 490,5 482,5
10,1
1,0
11,1

8,9
0,7
9,6

10,1
0,4
10,5

9,9
0,1
10,0

9,7
0,0
9,7

89,7 78,4 106,5 106,8 117,6
233,7 218,1 251,2 251,2 251,2
323,4 296,5 357,7 358,0 368,8
800,2 793,4 859,5 858,5 861,0
4,5
859,1
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0,0
819,1

4,5
859,1

4,5
859,1

4,5
859,1

Kassaﬂödesbudget
mnkr

Bokslut Budget Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter
Justering för realisationsvinster/förluster
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) exploatering
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggninstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Investering ﬁnansiella anläggningstillgångar
Försäljning ﬁnansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början*
Likvida medel vid årets slut
* Värdet 2019 är justerat efter senaste utfallet
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– 2,7
23,3
0,4
– 2,2
– 0,7
3,6

10,6
31,6
0,2
– 0,5
0,0
0,2

15,0 – 0,8 – 8,0
31,0 31,9 33,0
0,2 0,2 0,2
– 0,5 – 0,7 – 1,0
0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1

21,7
– 35,5
– 8,6
2,5
19,2
– 0,7

42,1
0,0
50,0
0,0
0,0
92,1

45,8 30,7 24,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 20,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
45,8 30,7 44,3

– 2,4 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3
– 70,7 – 63,4 – 35,3 – 55,3 – 42,7
32,5
1,8
1,0 1,0 11,8
0,8
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
–
–
– 39,8 – 61,9 – 34,6 54,6 31,2
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
– 0,7
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
– 0,6 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 0,4
– 1,3 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–
– 41,8 29,9 10,6 24,5 12,7
63,7 30,8 51,8 62,4 37,9
21,9 60,7 62,4 37,9 50,6
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Noter
mnkr
Verksamhetens intäkter
varav jämförelsestörande post
varav reavinst
Verksamhetens kostnader
varav jämförelsestörande post
Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning året innan
Slutavräkning gällande år
Summa skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag (eftersläpning)
Regleringsavgift/bidrag
Särskild satsning
Utjämningsavgift LSS
Kommunal fastighetsavgift
Summa stb och utj bidrag
Finansiella intäkter
Utdelning aktier andelar
Utdelning fonder
Ränteintäkter
Borgensavgift
Intern ränta
Återföring nedskrivning orealiserade
vinster, värdepapper
Övriga ﬁnansiella intäkter
Eliminering intern ränta
Summa ﬁnansiella intäkter
Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån
Ränta koncernkonto
Övriga räntekostnader
Bankkostnader
Intern ränta
Ränta pensionsavsättning
Nedskrivning orealiserade vinster,
värdepapper
Övriga ﬁnansiella kostnader
Eliminering intern ränta
Summa ﬁnansiella kostnader
82

Sjöbo kommun | Budget 2020

Not Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020
1

264,2 194,0
0,7
0,0
0,0
0,0
2 1 269,2 1 217,9
0,0
0,0
3
784,9 808,6
– 2,7
0,0
– 1,2
0,0
781,0 808,6
4
225,4 231,2
– 40,4 – 31,0
0,0
0,0
3,0
6,1
7,9
4,6
– 9,7 – 5,5
41,1 41,7
227,3 247,1
5
6,3
6,0
0,0
0,0
0,6
0,8
4,5
4,0
7,5 – 7,6
0,0
8,3
0,3
– 7,5
7,6
19,7 11,1
6
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,5
0,2
0,0
1,1
0,2
0,2
1,7
0,0
0,0
0,0 – 1,1
2,4
0,7
88

Plan
2021

Plan
2022

262,6 272,0 287,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 329,8 1 381,3 1 436,6
0,0
0,0
0,0
823,4 848,1 879,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
823,4 848,1 879,5
245,0 246,4 254,6
– 27,1 – 24,0 – 24,6
0,0
0,0
0,0
21,4 22,4 17,2
3,0
0,0
0,0
– 6,3 – 6,3 – 6,3
42,8 42,8 42,8
278,8 281,3 283,7
6,0
0,1
0,5
4,0
– 7,9

6,0
0,1
0,5
4,0
– 8,2

6,0
0,1
0,5
4,0
8,6

1,0
7,9
11,6

1,0
8,2
11,6

1,0
– 8,6
11,6

0,0
0,0
0,1
0,3
0,9
0,2

0,0
0,0
0,1
0,3
1,1
0,2

0,0
0,0
0,1
0,3
1,0
0,2

0,0
– 0,9
0,6

0,0
– 1,1
0,6

0,0
– 1,0
0,6

Driftbudget per nämnd
mnkr

Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020

Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet
Politisk verksamhet
Turism- och fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Räddningstjänst
Summa
Familjenämnd
Politisk verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
Gymnasieskola
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och
integrationsverksamhet
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Summa
Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet
Politisk verksamhet
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Summa
Teknisk nämnd
Politisk verksamhet
Teknisk verksamhet - skatteﬁnansierad
Teknisk verksamhet - avgiftsﬁnansierad
Turism- och fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Summa
Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Plan- och byggverksamhet
Summa
Valnämnd
Politisk verksamhet
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51,2
4,4
38,2
2,9
14,4
111,1

57,3
4,7
0,4
0,0
14,8
77,2

57,2
5,4
0,4
0,0
15,2
78,2

Plan
2021

Plan
2022

58,7
5,6
0,4
0,0
15,6
80,3

59,7
5,7
0,4
0,0
16,1
81,9

0,8
0,8
1,3
1,4
1,4
57,8 53,8 58,3 59,9 61,7
376,0 376,9 396,6 415,3 437,8
88,3 101,2 102,5 101,5 99,4
14,7 12,8 12,8 13,3 13,9
5,2
5,3
5,4
5,5
5,7
14,0 15,1 15,3 15,7 16,1
556,8 565,9 592,2 612,6 636,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
1,0
1,1
1,1
106,6 108,1 114,5 117,6 121,1
204,7 214,3 225,4 236,6 248,5
312,0 323,0 340,9 355,3 370,7
0,1
26,9
0,0
0,0
0,0
27,0

0,1
28,2
0,0
39,2
1,4
68,9

0,2
28,5
0,0
39,2
1,4
69,3

0,2
29,6
0,0
39,6
1,5
70,9

0,2
30,6
0,0
40,4
1,5
72,7

0,4
5,2
4,3
9,9

0,4
5,7
4,4
10,5

0,6
5,8
4,5
10,9

0,6
5,9
4,7
11,2

0,6
6,2
4,9
11,7

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0
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mnkr
Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet
Revision
Politisk verksamhet
Finansiering
Lönekompensation centralt
Lokalbank
Till komm,nstyrelsens disposition
Personalomkostnadspålägg
Summa
Pensioner, politisk verksamhet
Pensioner, övrig verksamhet
Intern ränta kostnad
Intern ränta intäkt
Verksamhetens nettokostnad
Varav interna poster
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Bokslut Budget Budget
2018 2019 2020

Plan
2021

Plan
2022

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

0,0
2,7
3,8
4,2
4,2
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
7,0
2,4
2,4
2,4
8,5
0,0
0,0
3,7
2,1
8,5 10,2
6,7 10,8
9,2
1,2
0,2
0,2
0,3
0,3
3,8
1,9
3,0
3,2
3,2
6,9 – 7,6 – 7,9 – 8,2 – 8,6
– 0,6
1,0
0,9
0,8
1,0
1 040,9 1 055,5 1 098,2 1 141,2 1 182,2
0,0 201,1 201,1 201,1 201,1
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Investeringsbudget
mnkr
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet
Investeringsram
Summa kommunstyrelsen
Familjenämnd
Individ- och familjeomsorg
Investeringsram
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
Investeringsram
Gymnasieverksamhet
Investeringsram
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och
integrationsverksamhet
Investeringsram
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram
Kulturverksamhet
Investeringsram
Summa
Vård och omsorgsnämnd
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Investeringsram
Äldreomsorg
Investeringsram
Summa
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Investeringsram
Plan- och byggverksamhet
Investeringsram
Summa
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Total Budget
utgift 2020

Plan
2021

Plan
2022

3,0
3,0

2,0
2,0

2,0
2,0

0,4
0,0
2,2

0,1
2,0
7,6

0,3
2,0
2,8

0,0
0,0
0,0
2,6

0,1
0,1
0,3
10,2

0,1
0,1
0,3
5,6

1,0
0,5
1,5

0,5
3,8
4,3

0,5
3,1
3,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,3
0,3

0,0
0,0
0,0
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mnkr
Teknisk nämnd
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram
Kulturverksamhet
Investeringsram
Teknisk verksamhet - skatteﬁnansierad
Investeringsram
Sjöbo Väst, handelsområde, södra
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande
Summa teknisk verksamhet - skatteﬁnansierad
Summa
Summa investeringar skatteﬁnansierad verksamhet
Teknisk verksamhet - avgiftsﬁnansierad
Investeringsram utgifter
Ombyggnad Heinge vacuum
Investeringsram anslutningsavgifter
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke
Summa investeringar avgiftsﬁnansierad verksamhet
Totala nettoinvesteringar
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Total Budget
utgift 2020

Plan
2021

Plan
2022

0,7
0,0
6,0
5,0
0,8
11,8
12,5
19,6

1,5
0,3
7,0
5,0
12,0
13,8
30,6

3,5
0,2
7,0
0,5
0,0
7,5
11,2
22,4

12,0
4,0
– 1,0

13,0 12,5
– 1,0 – 1,0
12,0
8,1
– 10,8
24,0
8,8
54,6 31,2

5,0
5,8

4,7
20,1
– 10,8

15,0
34,6

Resursfördelningsmodellen
Befolkningsprognos
Åldersklass
1–5 år
6 år
7–9 år
10–12 år
13–15 år
16–18 år
65–79 år
80–89 år
90– år

31/12 2019 31/12 2020 Befolkning Befolkning Förändring
budget
budget befolkning
2020
2019 genomsnitt
genomsnitt
2019–2020
1 107
1 100
1 103,5
1 092,0
11,5
232
233
232,5
220,0
12,5
707
714
710,5
671,0
39,5
654
651
652,5
652,0
0,5
562
596
579,0
590,5
– 11,5
653
639
646,0
651,0
– 5,0
3 409
3 430
3 419,5
3 401,0
18,5
917
933
925,0
917,0
8,0
185
188
186,5
186,5
0,0

Resurser utifrån befolkningsförändring
Åldersklass

Kostnad per Befolkning Kommunbidrag
invånare tkr
budget
mnkr
2020
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
1–5 år*
107,4
1 103,5
118,5
6 år
126,9
232,5
29,5
7–9 år
142,3
710,5
101,1
10–12 år
120,3
652,5
78,5
13–15 år
119,1
579,0
69,0
Summa
396,6
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2020 ökat från 91,9 % till 92,6 %, vilket beaktats i
kostnad per invånare.
Gymnasiet
16–18 år**
158,6
646,0
102,5
**Minskad skillnad mellan antal elever och antal ungdomar 16-18 år gör att kostnad per invånare
reducerats.
Äldreomsorg
65–79 år
17,7
3 419,5
60,5
80–89 år
102,7
925,0
95,0
90– år
374,9
186,5
69,9
Summa
225,4

Resursfördelningsmodell teknisk skatteﬁnansierad verksamhet

Kostnad per Förändring Kommunbidrag
kvadratmeter,
antal
mnkr
kr kvadratmeter 2019
Gata och cykelled
6,25
0
0,0
Justering gata och cykelled 2018
6,25
– 710
0,0
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2020-01-01
839 393
93
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Styrprinciper för Sjöbo
kommun
God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis
klara balansgången mellan uppsatta mål och en ekonomi i balans. En annan
viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med
förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i
form av ett kommunbidrag, som inrymmer såväl avskrivningskostnader som
interna poster. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna
uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.
Den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sker
genom uppföljningsprognoser, delårsrapporter och årsbokslut.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Utifrån
kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad
internbudget, där fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår.
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas för att uppnå jämförbarhet
mellan budget och redovisning. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna
kommunbidrag och därigenom förfogar nämnderna själva över att budgetera
intäkter och kostnader.
Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller
drift och mindre investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och
mindre investeringar mellan de verksamheter som nämnden ansvarar för,
förutsatt att de uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
Tekniska nämnden kan inte göra omdisponering mellan skattefinansierad
verksamhet och affärsverksamhet.
Ökade kapitaltjänstkostnader till följd av beviljade investeringar hanteras enligt
följande:

Verksamhet
Verksamheter som erhåller resurstilldelning utifrån
resursfördelningsmodell
Avgifts- eller intäktsﬁnansierad verksamhet
Övrig verksamhet

88

Sjöbo kommun | Budget 2020

94

Ersättningsmodell
Resursfördelningsmodellen
Ska ﬁnansieras via taxan
eller intäkten
Utökat kommunbidrag

Resursfördelning

Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole-, fritidshemsoch grundskoleverksamhet, äldreomsorg, gymnasieverksamhet och delar av
teknisk skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorg, gymnasieverksamhet och
förskoleoch
skolbarnsomsorg
samt
grundskoleverksamhet
baseras
uträkningsmodellen på prognostiserat antal invånare i olika åldersklasser. Inom
teknisk skattefinansierad verksamhet förändras resurserna utifrån antalet
kvadratmeter gata och cykelväg som nämnden ansvarar för vid ingången av
budgetåret.
Nämnden ansvarar för eventuella avvikelser mellan utfall och prognos i
befolkningsantalet. De av kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen
påverkas inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.

Investering, ﬁnansiell leasing och lokalförhyrning

Kommunfullmäktige fastställer dels en investeringsram för projekt som
understiger 5 mnkr, dels en investeringsbudget för varje ett- eller flerårigt projekt
som uppgår till 5 mnkr eller mer.
Om totalutgiften för ett investeringsprojekt uppgår till 5 mnkr eller mer ska nämnd
inhämta igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen. I de fall ett
investeringsprojekt inte startas och budgeten därmed inte tas i anspråk under det
år som det finns upptaget i budgeten, så måste nämnd ansöka om nytt
investeringsbelopp för att kunna genomföra investeringen. Projekt som ingår i
ramen för mindre investeringar ombudgeteras endast i undantagsfall. Anslag som
inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår inte. Om underskott prognostiseras
för investeringsprojekt ska nämnden i första hand lösa underskottet genom
omdisponering från nämndens investeringsram för mindre projekt. När denna
möjlighet är uttömd kan ansökan om tilläggsanslag göras. Då projekt som
överstiger 5 mnkr avslutas ska de slutredovisas av nämnden vid nästkommande
delårs- eller årsredovisning.
Lokalbehov för den kommunala verksamheten ska i första hand lösas genom
nyttjande av kommunens egna lokaler. Huvuddelen av dessa lokaler förvaltas av
AB Sjöbohem. Endast när kommunala lokaler inte finns tillgängliga får extern
förhyrning ske. Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal ska
nämnderna använda resursperson från kommunstyrelsen som biträde vid
förhandling av hyresavtalet. Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas innan
hyreskontrakt kan tecknas. Tecknande av hyresavtal för bostäder är undantaget
från vad som här anges.
Leasing i kommunen jämställs med upplåning. Den prövas och beslutas av
kommunstyrelsen.

Uppföljning

Nämnd ska inge utfallsprognos och delårsrapport till kommunstyrelsen enligt
särskilt upprättade årliga anvisningar. Nämndernas rapporter utgör grund för
kommunledningsförvaltningens kommungemensamma rapport. Kommunstyrelsen
ska behandla uppföljningsprognosen medan kommunfullmäktige ska behandla
delårsrapporten.
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Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden och
för att besluta och genomföra åtgärder så att verksamheten bedrivs inom de
ramar, riktlinjer och målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt.
Avvikelser i förhållande till budgeten ska skriftligen förklaras av berörd
förvaltning, som underlag för nämnds ställningstagande till uppföljningsprognos
och delårsrapport. När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens
krav, är det ekonomiska kravet överordnat verksamhetskraven i avvaktan på
politisk behandling. Nämnderna har såväl befogenheter som skyldigheter att vidta
åtgärder både för att hålla budgetens ram och för att genomföra budgetens
intentioner.
När en avvikelse befaras, ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens
ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till
kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till
kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta
åtgärder inom det egna ansvarsområdet.
Åtgärder av större vikt som vidtagits av nämnd ska löpande redovisas i
nästkommande utfallsprognos eller delårsrapport till kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige. Åtgärder som berör fler nämnder ska samverkas med
berörda. Nämnd ska för egen del behandla ekonomisk uppföljning regelbundet.

Årsanalys

Nämnd ska sammanställa och avsluta räkenskaperna i ett bokslut eller en
årsanalys.

Redovisning

Redovisningen styrs av lag om kommunal bokföring och redovisning, övrig
lagstiftning och god redovisningssed. Kommunstyrelsen tolkar och fastställer
tillämpning för Sjöbo kommun och utfärdar regler och anvisningar i samband med
detta.
Nämnderna ansvarar för att den flerdimensionella kodplanen används konsekvent
och genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.

Köp av interna varor och tjänster

Genom en affärsmässig syn på internt köp av varor och tjänster eftersträvas ett
synsätt som bidrar till att skapa förutsättningar för ett affärsmässigt val av olika
resursinsatser. Kostnadsmedvetenhet och en bättre hushållning med resurserna
eftersträvas genom information om vilka kostnader som är förenade med de
tjänster som tillhandahålls internt. Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med
att skapa en rättvisande bild av kostnaden för respektive verksamhet.
Relationerna ska präglas av affärsmässighet och kommunens bästa
(kommunnyttan) ska alltid sättas före effekten hos nämnd, vid eventuell konflikt
mellan dessa intressen. Vid internt köp av tjänster ska det finnas avtal som
reglerar förhållandet mellan förvaltningarna. Avtalen ska reglera förhållanden som
kvalitet, leverans, prissättning, uppsägning och så vidare. För att uppnå de
effekter som eftersträvas är det av vikt att beställaren kan påverka volym och
kvalitet och att detta återspeglas i prissättningen.

90

Sjöbo kommun | Budget 2020

96

Kommunstyrelsen avgör tvister där interna parter inte kan enas vid förhandling,
till exempel på grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.
Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att
stämma av de interna produktionsenheternas resultat och avgöra dessa
funktioners effektivitet.
Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får interna leverantörer maximalt höja
priser enligt den kompensation för priser och löner som tillämpas i
budgetprocessen. Prisjustering ska ske efter dialog med beställaren där även
möjlighet till effektiviseringar särskilt diskuteras.
Debitering av internt köp ska göras om värdet av varan eller tjänsten står i rimligt
förhållande till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till
mindre värde ska undvikas och internfakturor under 200 kr bör inte förekomma.
Det är den part som levererat varan eller tjänsten som svarar för att intern faktura
skickas. I de fall där intern vara eller tjänst erhålls med regelbundenhet faktureras
den interna kunden per månad, för att underlätta resultatuppföljning och
delårsbokslut. I de fall det avser en vara eller tjänst som inte är återkommande
ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans eller tjänst. Bokföring av
interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får
endast avse de varor eller tjänster som levererats innevarande år.
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Ordlista
Anläggningstillgångar är tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom

fastigheter och inventarier.

Avskrivning

är
nyttjandeperioden.

en

fördelning

av

kostnaden

för

en

tillgång

över

Avsättning

utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika,
men där det finns osäkerhet om beloppets storlek eller betalningstidpunkt.

Balanskravet

innebär att kommunen inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det
kompenseras med överskott inom tre år.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Driftbudget visar verksamheternas externa och interna intäkter och kostnader.
Eget kapital är skillnaden mellan bokförda tillgångar och skulder.
Extraordinära intäkter och kostnader saknar tydligt samband med

ordinarie verksamhet. De är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller
regelbundet och de uppgår till väsentliga belopp.

Intern ränta

är kalkylmässigt beräknad
anläggningstillgångarnas bokförda värde.

räntekostnad

grundad

på

Jämförelsestörande poster

anger viktiga transaktioner eller händelser som är
viktiga att uppmärksamma vid jämförelse.

Kassaflödesanalysen

visar in- och utbetalningar från den löpande
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Slutsumman utgörs
av förändring av likvida medel.

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.
Kortfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller

till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel är kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till

exempel kassa- och banktillgångar och värdepapper som statsskuldväxlar och
bankcertifikat.

Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller

till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Medelskattekraft anger antal skattekronor per invånare i riket.
Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas

kortvarigt,

exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit.
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Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunallagen medger möjlighet att
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv som sedan
kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel.

Skattekraft anger antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster.
Soliditet redovisar hur stor del av tillgångarna som finansieras av eget kapital.

Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Tillgång

är en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som
förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden.

Årsarbetare innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till
heltidstjänster.
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Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns
enligt bilaga. (sid. 13-18
34-64)
17-23 och 42-78
Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive
verksamhet och nämnd enligt bilaga. (sid. 83-84)
69)
Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga. (sid.
(sid.85-86)
70)
85
Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns
enligt bilaga. (sid. 79-81
65-67)
65-67)
Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga. (sid. 79-81
Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl.
checkkrediten.
Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020
års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke
principiell karaktär.
Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga. (sid. 88-91
72-75).
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Det socialistiska budgetförslaget 2020
Nu gör vi det Den största satsningen på många år!

6 h arbetsdag med full lön!
Under flera år har det genomförts projekt med 6-timmars arbetsdag, både i den
demokratiska sektorn – men också inom den privata. Försöken ger likartade resultat och
därför kan vi nu veta vad som krävs ekonomiskt och resursmässigt att genomföra den största
satsningen i modern tid för vår kommun.
Problem med ökade sjuktal, svårt att rekrytera och borgerlighetens problem att jämställa
lönerna för kvinnor och män i kommunen är problem som enklare går att åtgärda med en
omställning av arbetstiden. Att låta Sjöbo kommun vara först med något och gå i bräschen
ökar vårt anseende oh rykte och leder till ökad inflyttning.
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Att genomföra 6-timmars dagen innebär inte bara stora skillnader för våra anställda och gör
oss till den kommun som kommer att gå först i landet med att genomföra satsningen, utan
också för kvaliteten i verksamheten. De försök som gjorts visar:
För oss som arbetsgivare






Ökad trivsel
Mindre sjukfrånvaro
Enklare att rekrytera
Mindre sårbarhet vid sjukdomar
Starkare jämlikhet, inga deltider

För medborgarna





Fler arbetstillfälle
Ökad kvalitet i verksamheterna
Tid och kraft till annat som familj, föreningar och socialt liv
En lön att leva på

De kommuner, men även privata företag som genomfört 6-timmars dag har upplevt starkt
ökad kvalitet och produktivitet.
Enligt Riksdagens Utredningstjänst skulle det krävas inom den demokratiska sektorn en
utökning av tjänster med ca 3%, för Sjöbos del ca 30 nya tjänster samt kostnaden för att öka
lönen för alla de som jobbar deltid. Total kostnad för Sjöbo hamnar på cirka 15+20 = 35
miljoner.
Det finns också inkomster i form av lägre sjukersättning, mindre rekryteringar, färre vikarier
etc. Försök som genomförts visar att ca 20 % av kostnaden kan kortsiktigt räknas hem, alltså
7 miljoner.
Totala kostnaden kortsiktigt hamnar på 28 miljoner, ca 2,5% av kommunens budget.
Genom att samtidigt genomföra effektiviseringar och, åtminstone kortsiktigt minska vissa
funktioner kan vi med spara in tjänster på administration och mellanchefer.
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Besparingar
Mindre








Sänkt skolpeng 500 000 kr för privatskolorna *1
Sänkt förskolepeng 500 000 kr för privatförskolorna *1
Sänkta arvoden för politiker 500 000 kr
Minskade konsultinköp 1 000 000 kr
Sänkta internhyror 1000 000 kr
Samtransport 500 000 kr
Ny förskola i kommunal regi, stänga religiösa samt oseriösa (utan kollektivavtal)
500 000 kr

Större








Avprivatisera och avskaffa LOV, avbolagisera Sjöbohem 5000 000 kr
Minskad administration och mellanchefer 5 000 000 kr
Minskade konferenskostnader, resekostnader etc 2000 000 kr
Ökad samverkan i SÖSK 2000 000 kr
Ökad digitalisering 2000 000 kr
Minskade tjänsteköp och ökad egen produktion 2000 000kr

Inkomster



Ökad försäljning på bad/camping/restauranger 250 000 kr
Ökade skatteintäkter på grund av 6 timmars dag 3 000 000 kr

Överskott på 12 miljoner, 1 miljon över målet – ger 3000 000 kr över

*1 idag har vi höga internhyror för att skapa en vinst i Sjöbohem vilket ger en onödigt hög
skolpeng, privatskolorna får mer betalt för att Sjöbohem ska göra en vinst. Genom att sänka
internhyrorna blir det ett nollsummespel för våra egna verksamheter medan privatskolorna
inte får ta del av Sjöbohems onödiga kostnader.
Övriga satsningar:
Under året vill att Sjöbo ska påbörja investeringar i våra idrottsanläggningar. Vi har
idrottsanläggningar som börjar bli alldeles för eftersatta oh är i stort behov av renoveringar.
Sjöbo ska igen trycka på Skånetrafiken om de katastrofala neddragningarna i
kollektivtrafiken. Går det inte att lösa måste Sjöbo köpa till turerna för att upprätthålla en
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god kollektivtrafik och inte öka klimatpåverkan.
Kostnaderna för våra friluftsbad och simhall ska sänkas och lösas inom budget.

Nya mål:
* Klimatbudget införs. Under 2020 ska förvaltningarna ta fram mätbara mål där vi kan börja
mäta och fasa ut vår koldioxidbelastning
* Onödiga entreprenader ska vara 0 till antalet senast 2025
* Senast 2021 ska de oskäliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män vara borta
* lönerna för våra anställda ska ligga minst i paritet med lönerna i Skåne.
* Samtliga gymnasielever i våra tätorter och större orter ska kunna ta sig till och från
gymnasieskolor
* ökad digitalisering ska betyda effektivisering i våra verksamheter och ökad kvalitet.
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Budget
Sd budget 2020
Då serviceorterna håller på att avvecklas och sändas 30 år tillbaka i tiden känner SD Sjöbo en stor oro.
Blentarpsgården idag, och då har den hotande lågkonjunkturen ändå inte kommit på allvar än. Då kan vi
räkna med att Lövestad och Vollsjö är i farozonen nästa gång det ska sparas på våra äldre.
Behovet av nytänk och omtanke är nu mer nödvändigt än någonsin tidigare. Det som är anmärkningsvärt,
och ett lågmärke av rang, är att flertalet partier i Sjöbo tydligt visar att det är kommunens gamla och barn
som ska betala den kommande lågkonjunkturen.
Därav lägger SD Sjöbo denna budget, som inte ens snuddar vid integrations- och invandringsfrågor, alltså
en budget som alla som inte vill ”stänga” byarna kan rösta på utan att bli förknippad med vår
invandringspolitik.
Vi har här ett spar- och satsningspaket i 8 punkter.
1 Kulturverksamhet effektiviseringskrav

-2 milj

2 Biblioteksverksamheten görs om till ett huvudbibliotek och en bokbuss som kan nå
människor mycket bättre.

-1 milj

3 Minska antalet ledamöter i de olika nämnderna.
Vi politiker inte bara bör ta vårt ansvar utan det
är ett måste om förtroendet ska återupprättas.
4 Effektivisering på tjänstemannanivå
delas på förvaltningarna

-0.5 milj

-1.2 milj

5 Avveckla krukmakeriet

-0.5 milj

6 Inför Hörbys modersmålspolicy
som följer skollagen.

-0.5 milj

7 Blentarpsgården

+ 5.5 milj

8 Riktade satsningar på skolan för att ännu
bättre fånga upp de elever som inte har god
måluppfyllelse.

+ 4 milj
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Budget 2020
För ökad jämlikhet och välfärd.
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Socialdemokraternas budget 2020
Socialdemokratisk politik bygger på ideal om frihet och jämlikhet, om tron på alla
människors lika värde och rättigheter oavsett social,etnisk, kulturell eller religiös
bakgrund.
Vi socialdemokrater vill med vårt budgetförslag stärka vår gemensamma välfärd
som vi idag ser är satt under hård press.
Välfärden behöver mer resurser- inte effektiviseringssparkrav. Vi menar att en hårt
slimmad organisation i slutändan innebär en försämring i kvalitén i vår välfärd.
Vi vill investera för att kunna effektivisera i vår budget. För att prestera resultat för
god service och kvalité och för att vara en attraktiv arbetsgivare.Vi vill vända
trenden så att styrningen görs på ett positivt sätt.

En god arbetsplats
Välfärden står inför en tuff rekryteringsutmaning där vi behöver attrahera nya
medarbetare och här menar vi att arbetsmiljön ska ligga i fokus. Jämlika
anställningsförhållanden som att heltid ska gälla som norm. Men många fackliga
organisationer menar att allt för många anställda går ner i arbetstid för att orka med
och inte bli sjuka. Det är då inte att betrakta som frivillig deltid. Att få en
arbetsmiljö och en arbetsorganisation som gör att fler vill, kan och orkar arbeta
heltid är nödvändigt för att klara av att ge vård av hög kvalitet till invånarna i Sjöbo
kommun. Fler heltidsarbetande bidrar även till ökad jämställdhet och attraktiva
jobb.
Vi vill skapa möjligheter att få fler att vilja, orka och kunna arbeta heltid och det
menar vi måste prioriteras
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Vi behöver alltså se till så att arbetsvillkoren för personalen inom välfärdsyrkena
blir mer attraktiva. Här kommer genomförandet av heltid som norm vara en av
faktorerna.
Vi har tidigare påpekat och gör det igen att vi via vår arbetsgivarpart SKL
tillsammans med kommunal kommit överens om att en handlingsplan för hur
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Alltså ingen rekommendation.
Planen skulle funnits på plats för tre år sedan och därmed utgöra en utgångspunkt
för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021. Med en
socialdemokratisk politik ser vi till att kommunen är föredömlig som arbetsgivare.
Därför vill Socialdemokraterna
Att vi genomför och implementerar heltid som norm via en handlingsplan.
1,4 miljoner till KS förfogande

Utbildning, kultur, folkhälsa
Barn och ungas hälsa visar på en kraftig nedåttrend när det gäller deras fysiska och
psykiska ohälsa vilket i sin tur hämmar deras möjligheter att lyckas både i skolan
och i framtiden. Det är av stor vikt för elevernas kunskapsinhämtande att alla barn
och unga ska må bra och känna lust att gå till skolan.
Kultur ger oss möjligheter att mötas, arbeta för jämlikhet, förstå sociala skillnader
och är viktig för vårt välbefinnande- alltså ur ett folkhälsoperspektiv. Kulturens
olika aktiviteter ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, bakgrund eller särskilda
behov.För att förbättra hälsan och tryggheten för våra kommuninvånare behöver
folkhälsan prioriteras.
Enligt forskning kring risk- och skyddsfaktorer för barn och ungdomar så är en
regelbunden organiserad fritidssysselsättning en viktig friskfaktor och att ha
relation till andra vuxna (t ex föreningsledare) och det gynnar även elevernas
skolresultat.
De två kommunägda möllorna; Sjöbo mölla och Kullamöllan, har båda behov av så
väl underhålls- som större åtgärdsarbete på grund av ett mångårigt bristande
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underhåll vilka vi menar har kulturvärde för Sjöbos invånare och bör därför
åtgärdas.
Därför vill Socialdemokraterna
Att Sjöbo kommun ökar anslaget för underhåll av våra kulturbyggnader
Att Sjöbo kommun ökar aktivitetsbidragen
Att Kulturskolan är kostnadsfri.
Att vi arbetar mer aktivt med förebyggande insatser för barn och ungas fysiska och
psykosociala hälsa.
2 miljoner för IFO:s verksamhet samt till skolan.
0,3 miljoner till ökade aktivitetsbidrag samt camping.
Miljö
De nationella miljömålen är utgångspunkt för formuleringen av lokala miljömål där
kommunen är en av de viktigaste aktörerna och ska vara en aktiv medskapare för
en hållbar samhällsutveckling och för att vara en attraktiv kommun och
arbetsgivare. Därför vill vi att en miljöstrateg anställs så att de lokala miljömålen
fastställs.
100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne
driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att
minska sin påverkan på klimatet. Vi ska genom detta visa att Sjöbo ligger steget
före genom att vi anslutit oss till uppropet.
Därför vill Socialdemokraterna
Att en miljöstrateg/trafikingenjör anställs så att de lokala miljömålen fastställs och
därmed också blir mer prioriterat.
1 miljon till ortofoto (0,3) samt miljöstrateg/trafikingenjör
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Vård och omsorg
Alla studier visar att andelen äldre kommer att öka kraftigt framöver. Det vi ser de
närmaste åren är endast en liten början. För att både nu och framöver kunna erbjuda
de äldre en trygg omvårdnad med hög kvalitet så måste en planering påbörjas redan
nu. Att enbart titta på en ökning av de äldre på ett eller två års sikt gör att vi
kommer att tappa fart i denna planering.
Vi står också inför utmaningen med att hitta utbildad personal. För att säkra en god
och säker omvårdnad av hög kvalitet krävs utbildad personal och tillräckligt med
personal. Det är därför av största vikt att Sjöbo kommun arbetar långsiktigt och
strategiskt med att vara en god arbetsgivare och därigenom behålla den personal
man har, men också se över vad Sjöbo kommun kan göra för att det ska vara
attraktivt att söka sig till Sjöbo. Att arbeta långsiktigt när det gäller vilka typer av
boenden som det finns behov av vill vi att det görs planer för.
Vi vill göra mer för att förbättra hälsan och tryggheten bland våra äldre invånare.
Den kommunala servicen måste bli betydligt bättre genom ökat brukarinflytande,
modern teknik och bättre villkor för personalen. Med en ökad satsning på e-hälsa
och välfärdsteknik ges den enskilde en frihet att klara sig själv och med den en
ökad trygghet Detta är ett område i stark utveckling och det är självklart att vi ska
använda oss av hjälpmedel för att uppnå just detta. Det finns också hjälpmedel som
kan göra hälso- och sjukvårdsarbetet mer patientsäkert.
Därför vill Socialdemokraterna

Att Sjöbo kommun gör en långsiktig befolkningsanalys och efter denna planerar för
att bygga äldreboenden.
Att Sjöbo kommun planerar för nya former av äldreboenden där man på ett bra sätt
kan möta upp mot den otrygghetskänsla och ensamhetskänsla som äldre ofta
upplever.

112

Att vi inför ny teknik för så kallad e-hälsa så att detta verktyg blir tillgängligt både
för brukare och för personalen i exempelvis hemtjänsten.
Att vi investerar och ser till att inrätta den nya tekniken genom att satsa mer på
digitaliserings- möjligheterna.
1 miljon till digitalisering
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/157

Kommunalt bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
I enlighet med tekniska nämndens förslag besluta om lägre driftsbidragsnivåer till statligt
bidragsberättigade vägar från och med 2020 års budget. Bidragsnivån föreslås sänkas till
20 % av de bidragsgrundande kostnaderna som Trafikverket beräknar.
Sammanfattning
Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar både från Trafikverket och Sjöbo kommun.
Tekniska nämnden föreslår en sänkning av det kommunala driftsbidraget från och med 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med tekniska nämndens
förslag om lägre driftsbidragsnivåer till statligt bidragsberättigade vägar från och med 2020
års budget. Bidragsnivån föreslås sänkas till 20 % av de bidragsgrundande kostnaderna som
Trafikverket beräknar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 4 juni 2019 § 81
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 19-04-25
Förslag till bidragsbestämmelser enskilda vägar
Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 september 2019 § 138
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september 2019 § 101
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 101

Dnr 2019/157

Kommunalt bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I enlighet med tekniska nämndens förslag besluta om lägre driftsbidragsnivåer till statligt
bidragsberättigade vägar från och med 2020 års budget. Bidragsnivån föreslås sänkas till
20 % av de bidragsgrundande kostnaderna som Trafikverket beräknar.
Reservationer
Susanne Lillås (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar både från Trafikverket och Sjöbo kommun.
Tekniska nämnden föreslår en sänkning av det kommunala driftsbidraget från och med 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta i enlighet med
tekniska nämndens förslag och besluta om lägre driftsbidragsnivåer till statligt
bidragsberättigade vägar från och med 2020 års budget. Bidragsnivån föreslås sänkas till 20
% av de bidragsgrundande kostnaderna som Trafikverket beräknar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 4 juni 2019 § 81
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 19-04-25
Förslag till bidragsbestämmelser enskilda vägar
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 138
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Lillås (KD): Oförändrade bidragsnivåer.
André af Geijerstam (SD): Bifall till Susanne Lillås yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Susanne Lillås förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag, 4 nej-röster för Susanne Lillås förslag och 2 som
avstod från att rösta beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.
Ledamot/tjänstg. ersättare
Kent Ivan Andersson (M)

Justerandes sign

Ja-röst
X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande
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Avstår från att rösta

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

Magnus Hammarskjöld (M)
Ulrika Axelsson (C)
Patrick Nielsen (M)
Charlotte Ramel-Andersson (L)
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Roland Wiking (S)
Lars-Åke Roos (M)
André af Geijerstam (SD)
Titti Swenson (SD)
Kent Borgström (SD)
Susanne Lillås (KD)
Magnus Weberg (M)
Summa

Justerandes sign

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-09-04

§ 138

Dnr 2019/157

Kommunalt bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
I enlighet med tekniska nämndens förslag besluta om lägre driftsbidragsnivåer till statligt
bidragsberättigade vägar från och med 2020 års budget. Bidragsnivån föreslås sänkas till
20 % av de bidragsgrundande kostnaderna som Trafikverket beräknar.
Sammanfattning
Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar både från Trafikverket och Sjöbo kommun.
Tekniska nämnden föreslår en sänkning av det kommunala driftsbidraget från och med 2020.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 4 juni 2019 § 81
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 19-04-25
Förslag till bidragsbestämmelser enskilda vägar
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Lundberg (KD): Oförändrad nivå av ersättningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars Lundbergs förslag mot kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TNN 2019/234

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2019-06-04

2019.1765
2019-06-14

§ 81

Dnr 2019/234

Nivå på ersättning till enskilda vägar
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om lägre
driftsbidragsnivåer till statligt bidragsberättigade vägar från och med 2020 års
budget. Bidragsnivå föreslås sänkas till 20 % av de bidragsgrundande kostnaderna
som Trafikverket beräknar.
Sammanfattning
Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar både från Trafikverket och Sjöbo
kommun. Förvaltningen föreslår en sänkning av det kommunala driftsbidraget
från och med 2020.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2 maj 2019 § 45
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2019
Kommunfullmäktiges beslut 29 april 1985 § 54
Kommunfullmäktiges beslut 30 oktober 1980 § 118
Förslag till bidragsbestämmelser enskilda vägar
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hellwig (KD) yrkar att nämnden ska lämna nivån på ersättning till
enskilda vägar oförändrad.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik
Hellwigs (KD) yrkande och finner arbetsutskottets förslag vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
Sju röster (Jörgen Jönsson (C), Cornelia Lovfeldt (C), Cornelis Hermus (M), Bror
Ahlin (M), Kristian Lundström (M), Bo Jersling (S) och Gull-Britt Kristersson
(S)) för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Fyra röster (Fredrik Hellwig (KD), Lars Norrman (SD), Joakim Folkesson (SD)
och Preben Käldebäck (SD)) för bifall till Fredrik Hellwigs (KD) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

119

TNN 2019/234
1(2)
2019.1620

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-25
2019/234 2019-05-16

Tekniska förvaltningen
André Blohmé
Trafikingenjör
0416-27420

Tekniska nämnden

Nivå på ersättning till enskilda vägar
Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om lägre driftsbidragsnivåer till
statligt bidragsberättigade vägar från och med 2020 års budget.
Bidragsnivå föreslås sänkas till XX av de bidragsgrundande kostnaderna som Trafikverket
beräknar.
Sammanfattning av ärendet
Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar både från Trafikverket och Sjöbo kommun.
Förvaltningen föreslår en sänkning av det kommunala driftsbidraget från och med 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2019
Kommunfullmäktiges beslut 29 april 1985 § 54
Kommunfullmäktiges beslut 30 oktober 1980 § 118
Förslag till bidragsbestämmelser enskilda vägar
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Ärendet
Det finns enskilda vägar, statliga vägar och kommunala gator. Fördelningen över Sveriges
vägnät ser ut enligt följande:
- 98 500 km statliga vägar
- 42 300 km kommunala vägar
- Ca 430 000 km enskilda vägar varav 74 000 km enskilda vägar med statsbidrag
En stor del av vägnätet består av enskilda vägar som ett viktigt komplement till de
allmänna vägarna. De enskilda vägarna underhålls oftast av enskilda markägare eller av
organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella
föreningar. Trafikverket stödjer de enskilda väghållarna genom bidrag i olika former; årligt
driftbidrag, särskilt driftsbidrag, bidrag till byggande samt driftbidrag för färjeled.
Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar för att stödja de transpolitiska
målen; bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för
boende och näringsliv i glesbygden.

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92
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2(2)
Driftsbidrag kan även betalas ut av kommunerna; förutsättningarna ser olika ut från
kommun till kommun. Exempelvis kan bidraget beräknas som en procentandel och i vissa
andra fall baseras det på kronor/löpmetern. Bidragen betalas normalt sätt ut en gång per år.
I Sjöbo kommun finns det ca. 232 km driftsbidragsberättigade enskilda vägar. Vägarna
kategoriseras A-F och beroende av vilken kategori så utgår olika bidragsnivåer.
Bidragsnivån baseras på av Trafikverket beräknade underhållskostnader
(barmarksunderhåll och vinterväghållning) som indexregleras varje år. Kommunen betalar
ut 30% av det bidragsgrundande beloppet när Trafikverket betalar ut 60%.
I de fall Trafikverket betalar ut 80 % betalar kommunen ut 20 % av det bidragsgrundande
beloppet.
Med nuvarande bidragsnivåer slutade 2018 med ett minusresultat mot budget om ca
116000 kr. En sänkning från dagens 30 % till 20 % skulle minska de totala
driftskostnaderna med ca 400000 kr. Utöver en budget i balans skulle förändringen även
vara i linje med förväntade och kommande effektiviseringskrav som påverkar den tekniska
skattefinansierade verksamheten. Detta är även en förutsättning för att ansökningar om
iståndsättningsbidrag ska kunna behandlas och eventuellt beviljas om det motiveras utifrån
bidragsbestämmelser. Detta utrymme finns inte idag i Tekniska nämndens budget.
En effekt av minskad utbetalning kan vara försämrad standard på det enskilda vägnätet
eller en fördyrning för väghållaren vilket ska beaktas vid beslutet.
Till ärendet bifogas en sammanställning av de olika bidragsformerna, en sammanställning
av tidigare beslut som utgör nya bidragsbestämmelser.

Tekniska förvaltningen
Jesper Andersson
Förvaltningschef

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

André Blohmé
Trafikingenjör

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

121

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TNN 2019/234

Bilaga XX

2019.1767

Bestämmelser - kommunalt bidrag till enskilda vägar

2019-06-14

Dessa bestämmelser antogs av Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD och gäller från och med 2020-0101.
Bidragsbestämmelser för statsbidragsberättigade enskilda vägar:
1. Driftsbidrag för statsbidragsberättigade vägar
Kommunalt driftsbidrag utgår till statsbidragsberättigade enskilda vägar (vägkategori A-F). Den
kommunala bidragsnivån uppgår till XX % av den av Trafikverket beräknades
underhållskostnaden.
2. Byggnads-, iståndsättning och beläggningsbidrag
2.1. Bidrag och förskottering av underhållsbidrag utgår endast till åtgärder där statsbidrag
beviljats.
2.2. Bidrag utgår med högst 15 % av den statsbidragsberättigade godkända kostnaden. Om den
statsbidragsberättigade kostnaden överstiger den verkliga byggnadskostnaden skall bidraget
baseras på den verkliga byggnadskostnaden.
2.3. Bidrag utgår till åtgärder som i första hand är avsedda att höja trafiksäkerheten på vägen om
denna är av stor betydelse för allmän nyttotrafik.
2.4. Till åtgärder som är till för att minska underhållskostnaderna utgår ej något direkt bidrag förskottering upp till 10 år med 70 % av det kommunala årliga underhållsbidraget kan dock
beviljas efter särskild ansökan. Denna förskottering baseras på gällande, av Trafikverket
godkänd underhållskostnad.
3. Administration och ansökan
3.1. För att bidrag ska erhållas varje år måste föreningen årligen ansöka om driftsbidrag som ska
vara Tekniska förvaltningen tillhanda mellan 1 januari – 31 mars.
3.2. För att ansökan, enligt punkt 2, ska prövas under innevarande år ska ansökan innehålla ifylld
bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets kostnadsberäkning samt vara kommunen
tillhanda senast den 31 mars. Utbetalning av bidraget kan ske tidigast efter det att ansökan
har kompletterats med Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll. Ansökningar inkomna efter
den 31 mars prövas nästföljande år.
3.3. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare, kontaktperson .mm. åligger det
vägsamfälligheten (väghållaren) att meddela förändringen till tekniska nämnden.
3.4. Tekniska nämnden handlägger ärenden enligt dessa bestämmelser inom ramen för av
kommunfullmäktige anvisade medel.
3.5. Tekniska nämnden äger rätt att tolka och tillämpa dessa bestämmelser på sätt som
motsvarar syftet med ifrågavarande bidragsgivning och äger utfärda kompletterande
anvisningar till desamma. Ansökningsförförande punkt 3.1-3.3 kan ändras efter
verksamhetens behov efter beslut av Tekniska nämnden.
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/147

Översyn av ANDTS-policy
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Sjöbo kommuns policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar, ANDTS
antas.
Sammanfattning
Den 20 februari 2008 antog Kommunfullmäktige i Sjöbo ett program för alkohol-, narkotika-,
dopning- och tobaksarbete 2007-2010. Regeringen beslutade om en ny strategi i februari 2016
gällande ANDT-politiken. Länsstyrelserna fick därefter i uppdrag att ge kommunerna stöd i
sitt arbete kring dessa frågor. Sjöbo kommun saknar idag en ANDTS-policy med tydliga
målområden att arbeta efter.
De övergripande målen i kommunens ANDTS-policy är direkt kopplade till de nationella
målen i ANDT-strategin och gäller för samtliga nämnder. Sedan januari 2019 har även
kommunen huvudansvar att tillhandahålla stödinsatser på individnivå för att motverka spel
om pengar. Detta medför att kommunens policy även innefattar spel om pengar.
Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och
främja en god hälsoutveckling hos kommunens invånare. Policyn ska utgöra grunden för
kommunens ANDTS – arbete och ge en samsyn kring arbetet med frågorna. Familjenämnden
har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet och de ansvarar för att policyn hålls aktuell och de
föreslår förändringar. 2021 antar regeringen en ny ANDTS strategi vilket kommer att kräva
en revidering av policyn.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för alkohol, narkotika,
doping, tobak och spel om pengar.
Beslutsunderlag
Familjenämndens beslut den 23 maj 2019 § 81
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2019
Förslag på ANDTS-policy
Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 september 2019 § 136
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september 2019 § 99
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 99

Dnr 2019/147

Översyn av ANDTS-policy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sjöbo kommuns policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar, ANDTS
antas.
Sammanfattning
2008-02-20 antog Kommunfullmäktige ett program för alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobaksarbete i Sjöbo kommun 2007-2010. Regeringen beslutade om en ny strategi i februari
2016 gällande ANDT-politiken. Länsstyrelsen fick därefter i uppdrag att ge kommunerna stöd
i sitt arbete kring dessa frågor. Sjöbo Kommun saknar idag en ANDTS-policymed tydliga
målområden att arbeta efter.
De övergripande målen i kommunens ANDTS-policy är direkt kopplade till de nationella
målen i ANDT-strategin och gäller för samtliga nämnder. Sedan januari 2019 har även
kommunen huvudansvar att tillhandahålla stödinsatser på individnivå för att motverka spel
om pengar. Detta medför att kommunens policy även innefattar spel om pengar.
Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och
främja en god hälsoutveckling hos kommunens invånare. Policyn ska utgöra grunden för
kommunens ANDTS – arbete och ge en samsyn kring arbetet med frågorna. Familjenämnden
har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet och ansvarar för att policyn hålls aktuell och
föreslår förändringar. 2021 antar regeringen en ny ANDTS strategi vilket kommer att kräva
en revidering av policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen anta Sjöbo kommuns policy
för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
Beslutsunderlag
Familjenämndens beslut den 23 maj 2019 § 81
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse 19-05-07
Förslag på ANDTS-policy
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 136

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1
FAM 2019/53
Verksamhetsområde

Gäller fr.o.m. 2019-06-01

2019.1629

Familjenämnden
Ansvarig för dokumentet

Reviderad:
Upprättad av

2019-05-28

Socialchef Camilla Persson
Hanna Smith, Fältsekreterare
Policy
Sjöbo Kommuns övergripande policy för
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS

Inledning och syfte
För att en hållbar hälsofrämjande utveckling för kommuninvånarna ska uppnås, krävs ett långsiktigt
förebyggande arbete. Många aktörer i samhället behöver samarbeta för att nå resultat där olika delar av
kommunens verksamheter såsom skola, socialtjänst ihop med föräldrar, föreningsliv och civila samhället är
viktiga nyckelaktörer.
Barn och unga vuxna (0-24 år) är en särskilt prioriterad grupp då en tidig debut av ANDTS är en riskfaktor
för missbruk och utanförskap. För att minska de skadliga effekter som ANDTS kan medföra, är det
angeläget att skapa en god uppväxtmiljö. Barn, unga och deras föräldrars behov av stöd och hjälp ska tidigt
bli uppmärksammat och tillgodosett.
Det är klarlagt att tillgängligheten av ANDTS påverkar antalet användare och missbrukare. Därför är det
viktigt att arbeta för att minska tillgängligheten för minderåriga och tidigt upptäcka riskkonsumtion och
missbruk i alla åldersgrupper.
Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och främja en god
hälsoutveckling hos kommunens invånare. Vid planering av insatser ska goda förutsättningar och lika villkor
ges till alla, där inflytande och delaktighet ska genomsyra planeringen på individ-, grupp- och samhällsnivå.
De metoder som används ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet så långt det är möjligt. Insatserna
som erbjuds ska vara lättillgängliga, bygga på nolltolerans och öka kunskapsspridningen till
kommuninvånarna.
Kommunen ska ha ett proaktivt förhållningssätt i arbetet och det ska bedrivas med en kombination av såväl
förebyggande som hälsofrämjande insatser.
ANDTS
 Begreppet ANDTS används inom det förebyggande arbetet mot missbruk av alkohol, narkotika,
dopning, tobak, och spel om pengar.


Risk- och skyddsfaktorer är viktiga för att identifiera vilka förebyggande eller främjande insatser som
behöver genomföras. Risk- och skyddsfaktorer kan finnas i familj, kamratgrupp, skola, närmiljö, i
samhället och även hos individen själv. En god anknytning till sina föräldrar, lyckad skolgång,
strukturerade fritidsaktiviteter samt en restriktiv syn på ANDTS i samhället är exempel på starka
skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar risken för problem och skyddsfaktorer minskar risken.

Övergripande målsättningar för ANDTS-arbetet i Sjöbo Kommun
I Sjöbo kommun ska hälsofaktorerna stå i fokus och genomsyra våra verksamheter. Tonvikten ska läggas på
att öka friskfaktorer.
Förvaltningar som i sin verksamhet arbetar med den prioriterade målgruppen 0-24 år ska upprätta en
ANDTS handlingsplan med konkreta åtgärder och mätbara mål utifrån policyn.
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Kommunens övergripande mål:
-Inga barn och unga 0-18 år ska spela om pengar, bruka tobak, alkohol, narkotika eller dopnings preparat.
-Unga vuxna 18-24 med identifierat riskbruk av ANDT preparat samt spel om pengar ska erbjudas insatser.
Dessa övergripande mål är direkt kopplade till de nationella målen i ANDT strategin 2016-2020 och gäller
för samtliga nämnder. Från januari 2019 har kommunen ett ansvar att erbjuda stödinsatser till personer
gällande spel om pengar. Familjenämnden har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet.
Målen i ANDT strategin 2016-2020:
Mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska
successivt minska.
Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Mål 4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Mål 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt
(www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/stodja-genomforandetav-andt-strategin/om-andt-strategin/mal-och-insatsomraden/)

Handlingsplanerna ska följa gällande lagstiftning angående bruk av ANDTS i enlighet med:
 Skollagen
 Tobakslagen
 Arbetsmiljölagen
 Narkotikastrafflagen
 Socialtjänstlagen
 FN´s barnkonvention
Vem omfattas av policyn
Målgrupp för Sjöbo kommuns ANDTS-policy är alla som deltar i aktiviteter eller vistas i kommunens
verksamheter/lokaler.
Samverkan
Samverkan med myndigheter och organisationer på regional och nationell nivå ska finnas. Prioriterade
aktörer är polismyndigheten, Region Skåne och Länsstyrelsen för att kunna uppnå de övergripande
kommunala målsättningarna.
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol,
narkotika, doping, tobak samt spel om pengar. Detta sker genom utbildning och stöd till kommuner samt
tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga
miljöer.
Det civila samhället och föreningslivet inrymmer viktiga samverkansparter som engagerar många barn, unga
och föräldrar som kan bidra till ett sunt förhållningssätt gällande ANDTS. Kommunen ska verka för att
stärka samarbetet med det civila samhället samt föreningsverksamheter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Familjenämnden

FAM 2019/53
1(1)
2019.1628
2019-05-28

Övergripande policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar, ANDTS.

Förslag till beslut
Familjenämnden föreslår åt kommunstyrelsen att anta den kommun övergripande policy
för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS.
Sammanfattning av ärendet
2008-02-20 antog Kommunfullmäktige ett program för alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobaksarbete i Sjöbo kommun 2007-2010. Regeringen beslutade om en ny strategi i
februari 2016 gällande ANDT-politiken. Länsstyrelsen fick därefter i uppdrag att ge
kommunerna stöd i sitt arbete kring dessa frågor. Sjöbo Kommun saknar idag en ANDTSpolicy med tydliga målområden att arbeta efter.
De övergripande målen i kommunens ANDTS-policy är direkt kopplade till de nationella
målen i ANDT-strategin och gäller för samtliga nämnder. Sedan januari 2019 har även
kommunen huvudansvar att tillhandahålla stödinsatser på individnivå för att motverka spel
om pengar. Detta medför att kommunens policy även innefattar spel om pengar.
Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och
främja en god hälsoutveckling hos kommunens invånare. Policyn ska utgöra grunden för
kommunens ANDTS – arbete och ge en samsyn kring arbetet med frågorna.
Familjenämnden har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet och ansvarar för att policyn
hålls aktuell och föreslår förändringar. 2021 antar regeringen en ny ANDTS strategi vilket
kommer att kräva en revidering av policyn.

19-05-07
Camilla Persson, Socialchef

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familjenämnden

2019-05-23

2019.1627
2019-05-28

§ 81

Dnr 2019/53

Översyn av ANDTS-policy
Familjenämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättad kommunövergripande policy för alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS.
Sammanfattning
2008-02-20 antog Kommunfullmäktige ett program för alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobaksarbete i Sjöbo kommun 2007-2010. Regeringen beslutade om en ny strategi i februari
2016 gällande ANDT-politiken. Länsstyrelsen fick därefter i uppdrag att ge kommunerna stöd
i sitt arbete kring dessa frågor. Sjöbo Kommun saknar idag en ANDTS-policy med tydliga
målområden att arbeta efter.
De övergripande målen i kommunens ANDTS-policy är direkt kopplade till de nationella
målen i ANDT-strategin och gäller för samtliga nämnder. Sedan januari 2019 har även
kommunen huvudansvar att tillhandahålla stödinsatser på individnivå för att motverka spel
om pengar. Detta medför att kommunens policy även innefattar spel om pengar.
Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och
främja en god hälsoutveckling hos kommunens invånare. Policyn ska utgöra grunden för
kommunens ANDTS – arbete och ge en samsyn kring arbetet med frågorna.
Familjenämnden har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet och ansvarar för att policyn hålls
aktuell och föreslår förändringar. 2021 antar regeringen en ny ANDTS strategi vilket kommer
att kräva en revidering av policyn.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättad kommunövergripande policy för alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07
Beslut Ksau 2019-02-06 § 31
Förslag till policy
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 61
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/146

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppdra åt familjeförvaltningen att inrätta en familjecentral tillsammans med Region
Skåne.
2. Avslå familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som
investeringskostnader och uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom
ramen för tilldelade medel.
Sammanfattning
Sjöbo kommun och Region Skåne har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utreda
förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. Av utredningen ska såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar framgå.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt familjeförvaltningen att
tillsammans med Region Skåne inrätta en familjecentral i Sjöbo kommun och att avslå
familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som investeringskostnader och att
uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom ramen för tilldelade medel.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-03
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Utredning gällande etablering av familjecentral Sjöbo
Familjenämndens beslut den 23 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 5 december 2018
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 137
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september § 100
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 100

Dnr 2019/146

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Uppdra åt familjeförvaltningen att inrätta en familjecentral tillsammans med Region
Skåne.
2. Avslå familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som
investeringskostnader och uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom
ramen för tilldelade medel.
Deltar ej i beslutet
André af Geijerstam (SD), Titti Swenson (SD) och Kent Borgström (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Sjöbo kommun och Region Skåne har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utreda
förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. Av utredningen ska såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar framgå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen uppdra åt
familjeförvaltningen att inrätta en familjecentral tillsammans med Region Skåne och avslå
familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som investeringskostnader och
uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom ramen för tilldelade medel.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-03
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Utredning gällande etablering av familjecentral Sjöbo
Familjenämndens beslut den 23 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 5 december 2018
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 137
Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S): Avslag på beslutspunkt två, och bifall till familjenämndens
äskande av medel.
Susanne Lillås (KD): Bifall till Cecilia Olsson Carlssons yrkande.
Ulrika Axelsson (C) och Charlotte Ramel Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-09-04

§ 137

Dnr 2019/146

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
1. Uppdra åt familjeförvaltningen att inrätta en familjecentral tillsammans med Region
Skåne.
2. Avslå familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som
investeringskostnader och uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom
ramen för tilldelade medel.
Sammanfattning
Sjöbo kommun och Region Skåne har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utreda
förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. Av utredningen ska såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar framgå.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-03
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Utredning gällande etablering av familjecentral Sjöbo
Familjenämndens beslut den 23 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 5 december 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S): Avslag på beslutspunkt 2 och att familjenämnden ska få bifall på
sitt äskande om finansiering av drift och initiala merkostnader.
Lars Lundberg (KD): Bifall till Cecilia Olsson Carlssons yrkande.
Kent Ivan Andersson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Cecilia Olsson Carlssons förslag mot kommunledningsförvaltningens
förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-12-05

§ 133

Dnr 2019/146

Avsiktsförklaring om familjecentral
Kommunfullmäktiges beslut
Sjöbo kommun undertecknar avsiktsförklaringen mellan Region Skåne och Sjöbo kommun
om inrättande av en familjecentral i Sjöbo.
Sammanfattning
Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Sjöbo kommun om inrättande av en
familjecentral i Sjöbo har upprättats.
Beslutsunderlag
Förslag till avsiktsförklaring
Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 213
Kommunstyrelsens beslutsförslag den 21 november 2018 § 135
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M), Johan Söderlin (SJP), André av Geijerstam (SD), Cecilia Olsson
Carlsson (S), Ulrika Axelsson (C), Charlotte Ramel-Andersson (L), Carl-Anders Lillås (KD),
Jan Friheden (MP) samt Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Region Skåne
Familjenämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(1)
Datum
2019-09-17

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Uppdra åt familjenämnden att inrätta en familjecentral tillsammans med Region Skåne.
2. Avslå familjenämndens ansökan om tilläggsanslag för såväl drift som
investeringskostnader och uppdra åt familjenämnden att finansiera merkostnaden inom
ramen för tilldelade medel.
Bakgrund
Sjöbo kommun och Region Skåne har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utreda
förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. Av utredningen ska såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar framgå.
Sammanfattning av ärendet
Familjenämnden har beslutat (§85/2019) föreslå Kommunfullmäktige besluta om att inrätta
familjecentral. Nämnden föreslog även att kommunfullmäktige skulle tillföras de merkostnader
som driften av familjecentralen innebär med 0,8 mnkr per år. Dessutom äskade familjenämnden
anslag för merkostnader i samband med inrättande av familjecentralen med 0,4 mnkr.
Familjenämndens kostnad för familjecentralen beräknas till 1,5 mnkr årligen. I de beräknade
kostnader ingår driften av den öppna förskolan, för vilken det finns en budget med 0,7 mnkr.
Efter att hänsyn tagits till öppna förskolan blir kostnadsökning 0,8 mnkr årligen. Merparten av
kostnadsökningen beror på utökning av 0,75 tjänst som socialrådgivare och ökade
lokalkostnader. Utöver de 0,8 mnkr kan det tillkomma en merkostnad avseende de lokaler som
den öppna förskolan lämnar med 0,2 mnkr.
I samband med uppstart av familjecentralen tillkommer behov av anskaffning av inventarier,
vilket innebär behov av utökat anslag för investeringsutgifter med 0,4 mnkr.
Bilaga
Familjenämnden §85/2019, Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun.
Tjänsteskrivelse, Etablering av familjecentral daterad 2019-05-10.
Utredning gällande etablering av familjecentral i Sjöbo.
Kommunfullmäktige §133/2018, Avsiktsförklaring om familjecentral.
Enligt uppdrag
Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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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1(1)
Datum
2019-09-17

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Uppdra åt familjenämnden att inrätta en familjecentral tillsammans med Region Skåne.
2. Finansieringen av de ökade driftskostnaderna och investeringsutgifterna hänskjuts till
beredning av budget 2020.
Bakgrund
Sjöbo kommun och Region Skåne har tecknat en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utreda
förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. Av utredningen ska såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar framgå.
Sammanfattning av ärendet
Familjenämnden har beslutat (§85/2019) föreslå Kommunfullmäktige besluta om att inrätta
familjecentral. Nämnden föreslog även att kommunfullmäktige skulle tillföras de merkostnader
som driften av familjecentralen innebär med 0,8 mnkr per år. Dessutom äskade familjenämnden
anslag för merkostnader i samband med inrättande av familjecentralen med 0,4 mnkr.
Familjenämndens kostnad för familjecentralen beräknas till 1,5 mnkr årligen. I de beräknade
kostnader ingår driften av den öppna förskolan, för vilken det finns en budget med 0,7 mnkr.
Efter att hänsyn tagits till öppna förskolan blir kostnadsökning 0,8 mnkr årligen. Merparten av
kostnadsökningen beror på utökning av 0,75 tjänst som socialrådgivare och ökade
lokalkostnader. Utöver de 0,8 mnkr kan det tillkomma en merkostnad avseende de lokaler som
den öppna förskolan lämnar med 0,2 mnkr.
I samband med uppstart av familjecentralen tillkommer behov av anskaffning av inventarier,
vilket innebär behov av utökat anslag för investeringsutgifter med 0,4 mnkr.
Bilaga
Familjenämnden §85/2019, Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun.
Tjänsteskrivelse, Etablering av familjecentral daterad 2019-05-10.
Utredning gällande etablering av familjecentral i Sjöbo.
Kommunfullmäktige §133/2018, Avsiktsförklaring om familjecentral.
Enligt uppdrag
Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

134

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-10
Familjenämnden

FAM 2019/109
1(1)
2019.1523
2019-05-20

Etablering av Familjecentral i Sjöbo kommun
Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
Familjecentral enligt underlag.
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de merkostnader som drift av
Familjecentral innebär motsvarande 770 000 kr/år.
Uppskattad årlig kostnad för Familjenämnden 1 456 000. Budget ram för Öppenförskola (2019) 686 000 kr
vilket ger en merkostnad motsvarande 770 000 kr. Det kan tillkomma en merkostnad avseende lokaler som
lämnas motsvarande 210 000 kr. Denna summa är utöver merkostnaden på 770 000 kr avseende driften.
Familjenämnden har äskat resurser motsvarande 500 000 inför budget 2020 avseende tjänsten som
socialrådgivare till Familjecentral. Om äskandet beviljas minskar merkostnaden motsvarande denna summa.

Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de initiala merkostnader som
inrättande av Familjecentral innebär
Uppskattad kostnad motsvarande 365 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Sjöbo kommun och Region Skåne har skrivit under en avsiktsförklaring om etablering av familjecentral i
Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna; Sjöbo kommun, vårdcentralen, Primärvården Region Skåne
och barnmorskemottagningen Region Skåne har till uppdrag att tillsammans utreda förutsättningarna för
etablering av familjecentral i Sjöbo. Utredningen innehåller såväl organisatoriska som ekonomiska
förutsättningar så att respektive politiskt organ ska kunna fatta besluta om inrättande.

Vad är en familjecentral
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar/annan vuxen och deras
barn. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos både barn och föräldrar. En
familjecentral är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och barnhälsovård samt socialtjänst och
öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till hela familjen och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd
i form av barnmorskor, sjuksköterskor med specialinriktning, förskollärare och socionomer som arbetar
tillsammans kring barnfamiljen.

Beslutsunderlag
-Utredning gällande etablering av Familjecentral i Sjöbo

FAMILJEFÖRVALTNINGEN
Camilla Persson, Socialchef

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)
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2019.1637
2019-05-28

Utredning gällande etablering av

Familjecentral i Sjöbo

Styrgrupp:
Camilla Persson, socialchef Sjöbo kommun
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Bakgrund
Sjöbo kommun och Region Skåne har skrivit under en avsiktsförklaring (bilaga 1) om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Utredningen ska innefatta såväl organisatoriska som ekonomiska
förutsättningar för att etablera en familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ kan
besluta om att inrätta en familjecentral i Sjöbo kommun tidigast första kvartalet 2020.
Utredningen ska innehålla: En bakgrund om vad en familjecentral är, familjecentralens parter,
familjecentralens organisation, en beskrivning av barnfamiljers behov och förutsättningar i Sjöbo
kommun, familjecentralens omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.), om möjligt förslag på
lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den eller dem ändamålsenliga för verksamheten
inklusive hyreskostnader samt ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten vilket
också ska inkludera personella resurser.
För att utföra utredningsuppdraget ska parterna genomföra gemensamma möten och utredningen
ska vara klar i maj 2019.

Vad är en familjecentral
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar/annan vuxen och
deras barn. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos både barn och
föräldrar. En familjecentral är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och barnhälsovård
samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till hela familjen och kan erbjuda ett
tvärprofessionellt familjestöd i form av barnmorskor, sjuksköterskor med specialinriktning,
förskollärare, socionomer och ibland psykologer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.

Syfte
Familjecentralen är en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet
från samhällets olika aktörer. Arbetet bygger på ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv där
barnets och familjens bästa, utifrån barnkonventionens principer, sätts i centrum. Verksamheten ska
bidra till att utjämna hälsoklyftor bland barnfamiljer och utgör därför en viktig och strategisk del i det
regionala och lokala folkhälsoarbetet.

Familjecentralens parter
En familjecentral är en samlokalisering och ett samarbete som minst ska innehålla de fyra
grundpelarna, barnmorskemottagning (BMM), barnhälsovård (BHV), öppen förskola och
socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete. Mervärdet av att samlokalisera är att det ökar
förmågan att tidigt upptäcka och tillgodose behovet av stöd till barnfamiljer

Öppen förskola
En öppen förskola vänder sig till barn i åldern 0-6 år i sällskap med förälder eller annan vuxen.
Enligt skollagen får en kommun anordna en öppen förskola som komplement till förskola och
pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan utformas efter besökarna behov och erbjuda en
pedagogisk miljö som uppmuntrar till utforskande, lek och lärande.
Den vuxne ges möjlighet till social gemenskap som kan leda till nya relationer och nätverk. Den
öppna förskolan ger även vårdnadshavare en mötesplats för samtal kring frågor om föräldraskap och
barns utveckling.
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Den öppna förskolan ses som hjärtat i familjecentralen och som en arena för samarbete och
samverkan mellan de olika professionerna i verksamheten.

Socialtjänst
Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten arbeta förebyggande och uppsökande gentemot
kommuninvånarna. Särskilt fokus ligger på barns sociala situation och välmående. Socialtjänsten ska
även tidigt upptäcka utsatta barns behov så att barn och förälder kan få stöd och hjälp så tidigt som
möjligt. Familjecentralen ska vara en arena där socialtjänsten arbetar utan myndighetsutövning och
tidigt kommer i kontakt med barn och vårdnadshavare. I samarbete med de andra aktörerna kan
socialtjänsten bidra till att minska små barns riskfaktorer och hälsoproblem genom att ge stöd i
föräldrarollen eller hänvisa föräldern till rätt instans vid akuta situationer. Närheten till den öppna
förskolan är viktig för att kunna se barnfamiljers behov och även se samspelet mellan barn och
förälder.

Barnmorskemottagning (BMM)
Barnmorskemottagningens (BMM) uppdrag regleras i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnmorskemottagning inom Hälsoval Skåne. I uppdraget framgår att en BMM kan bedrivas som
familjecentralsverksamhet i fördjupad samverkan med barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst. Barnmorskemottagningen är en viktig del i samhällets trygghetssystem och har en lång
tradition av att erbjuda en tillgänglig, säker och kostnadsfri vård till befolkningen. Det stora antalet
möten med blivande föräldrar och föräldrar, barn och anhöriga som sker inom BMM under
graviditeten och efter förlossningen är unika tillfällen att, förutom att erbjuda säker vård, även
påverka levnadsvanor och bidra till ökad jämställdhet i föräldraskapet. Den fördjupade samverkan
som sker inom en familjecentral kan därför förväntas ge betydande samhällsvinster i form av bättre
folkhälsa på kort och lång sikt. Familjecentralen är även en organisatorisk modell som kan underlätta
samordning kring familjer som har stora behov av olika insatser. Det är angeläget att alla samhällets
instanser samverkar för att skydda det väntade barnet (Vägledning för familjecentraler och
familjecentralsliknande verksamheter i Skåne, 2014). En viktig del för BMM är att bedriva en
förebyggande verksamhet med information, kunskapsförmedling, gruppverksamhet och rådgivning.

Barnhälsovård (BHV)
Barnhälsovårdens uppdrag regleras i Förutsättningar för ackreditering och avtal för BHV inom
Hälsoval Skåne. I uppdraget framgår att BHV kan bedrivas som familjecentral eller
familjecentralsliknande verksamhet i fördjupad samverkan med öppen förskola, socialtjänst och
BMM. I stort sett finns alla föräldrar oavsett socioekonomisk situation i de universella programmen
hos BMM och BHV.
Fördelarna för BHV samlokaliserade i en familjecentral är att den når fler barnfamiljer med sina
aktiviteter som föräldragrupp och depressionsscreening mödrar. BHV gör fler anmälningar till
socialtjänsten för barn som misstänkts fara illa. Närvaron av en socialrådgivare på en familjecentral
medför att samverkan med socialtjänsten kring enskilda barn och deras familjer sker oftare än på
BHV som inte ingår i en familjecentral.

138

Familjecentralens organisation
Studier gällande familjecentraler visar att de föräldrar som besöker en familjecentral är nöjda och att
verksamheten bidrar till en ökad tillgänglighet till fler professioner, lägre trösklar och en helhetssyn.
Utifrån nationella och regionala utvärderingar om organisering av familjecentraler är följande
arbetsordning att föredra; Styrgrupp, samordnare samt ett samverkansavtal med gemensamma mål,
uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Styrgrupp
Familjecentralen leds av en styrgrupp med chefs representanter från samtliga verksamheter.
Huvuduppdraget innebär att leda och styra verksamheterna enligt de gemensamma åtaganden som
överenskommits i samverkansavtalet.

Samordnarens roll
Samordnarens uppdrag är främst att vara länken mellan styrgruppen och medarbetarna på
familjecentralen. Samordnaren ansvarar också för utveckling av samarbetet och samverkan i
verksamheten.

Förutsättning för samverkan
En familjecentral är mer än ett gemensamt hus. En förutsättning för samverkan är att verksamheten
har gemensamma öppettider och att medarbetarna har regelbundna mötestider. Samverkan kan
innebära att ”slussa” besökarna mellan verksamheterna eller göra gemensamma insatser exempelvis
föräldragrupper och informationsträffar. Gemensam kompetensutveckling är en insats som skapar
kunskapsbas som ger samsyn kring det förebyggande arbetet med barn och familjer.

Familjecentral i Sjöbo
I utredningen om familjecentral i Sjöbo är de aktuella huvudmännen Sjöbo kommun genom
Familjenämnden och Region Skåne genom Vårdcentralens Barnhälsovård och
Barnmorskemottagningen Primärvården östra Skåne.

Målgrupp
Målgrupp för familjecentral i Sjöbo kommun är alla kommuninvånare/familjer med barn 0-6 år.
Tilltänkt placering är Sjöbo tätort, framförallt är det boende i Sjöbo med viss omnejd som kommer
söka sig till verksamheten. Med god tillgång till allmänna kommunikationer kan familjecentralen
enkelt nås oavsett var i kommunen familjen är bosatt. Det bor ca 1400 barn i åldern 0-6 år i Sjöbo
kommun. Av dessa bor ca 600 i Sjöbo tätort.

Barnfamiljers behov och förutsättningar, Sjöbo kommun
Berörda verksamheter i Sjöbo kommun ser många fördelar med en familjecentral. I den översyn över
individ- och familjeomsorgens verksamheter som gjordes 2017 kunde bland annat konstateras att
kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar har ökat mer i Sjöbo än i jämförbara kommuner
under de senaste åren och att en hög andel barn/ungdomar blivit aktualiserade främst genom
anmälan.
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Antal anmälningar till
socialtjänsten
0-5 år
6-12 år

2015

2016

2017

2018

175
233

149
236

207
255

142
311

Samtidigt visar statistik från Folkhälsomyndigheten från 2018 på att Sjöbo sticker ut negativt på
antalet ohälsodagar samt andel rökande gravida jämfört med både Skåne och hela riket. Särskilt hög
andel ohälsodagar för unga vuxna, dvs från 20 år och ändå upp till 44-åringar i relation till övriga
Skåne och riket. Merparten av målgruppen är föräldrar eller blivande föräldrar. Forskning visar att
ohälsa hos föräldrar är en riskfaktor för föräldrar är en riskfaktor för föräldraskapet och i
förlängningen barnet. En av de åtgärder som föreslogs i översynen från 2017 var just att inrätta en
familjecentral. En familjecentral kan ge en ökad möjlighet att upptäcka barnfamiljer i behov av stöd
tidigare och att kunna arbeta mer förebyggande.

Förväntade effektmål, Sjöbo kommun


Öka antalet egenansökningar till socialrådgivare för målgruppen föräldrar med barn 0-5 år
Öppenvården erbjuder föräldrar stöd genom egenansökningar. Föräldrar med barn i
åldersspannet 0-5 år ansöker i mindre omfattning än föräldrar med barn i åldersspannet 6-12
år. Närheten till socialrådgivare på Familjecentral bedöms öka egenansökningarna i ett
tidigare skede. Effekten mäts genom antal egenansökningar föräldrar med barn 0-5 år.



Minska antalet rökande gravida
Andelen rökande gravida är högre i Sjöbo än riket. Ett förebyggande arbete ska ske mellan
socialrådgivare och mödravården med målsättningen att gravida inte ska röka. Effekten mäts
genom Folkhälsomyndighetens statistik.
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Öka antalet barn och föräldrar som erbjuds samordnat stöd genom arbetsmodell ”tidig
insats i samverkan”
Arbetsmodellen syftar till att skapa framtidsutsikter och säkerställa att alla barn ges
förutsättningar för en god utveckling utifrån sina förmågor. Exempel på risker som kräver
samordnade insatser är omsorgssvikt, bristande anknytning, normbrytande beteende samt
annorlunda utveckling. Arbetsmodellen är väl förankrad i de kommunala skolorna, främst i
de lägre åldrarna, från förskoleklass till årskurs två. Genom att erbjuda samverkansmodellen
inom ramen för Familjecentralen skulle insatserna erbjudas tidigare, i samverkan med
barnhälsovården och omfatta alla barn i Sjöbo kommun. Effekten mäts genom antalet barn i
åldern 1-5 år som erbjuds tidiga insatser i samverkan.

Barnfamiljers behov och förutsättningar, Region Skåne
Verksamheter i Region Skåne ser även att en välfungerande familjecentral kan har många fördelar
och hoppas på ett bättre flöde av ”patienter” mellan mödrahälsovården och barnhälsovården. De ser
att den interna samverkan kan bli bättre och leda till en mer sammanhållen vårdkedja för kvinnan
och hennes närstående kring graviditet, förlossning, eftervård och spädbarnstid. Samverkan mellan
mödrahälsovård och barnhälsovård är viktig och nödvändig för att bland annat ge bättre
förutsättningar för stöd till familjer/barn efter individuella behov. En förhoppning för
barnhälsovården i en familjecentral är att öka attraktionskraften bland barnfamiljer. Att fler
barnfamiljer väljer familjecentralens barnhälsovård leder även till ökad ekonomisk ram och möjlighet
att utveckla verksamheten. Verksamheterna ser även att familjecentralen kan leda till ett närmre
samarbete extern och främst då med kommunen. En förhoppning är att upptäcka barn i behov av
stöd tidigare och gemensamma insatser kan sättas in. Detta samarbete skulle också öka förståelsen
för varandras uppdrag och ansvarsområden.

Statistik Sjöbo kommun
Antal barn inskrivna i BVC 31 december

Barn 0-1 år
Barn 1-2 år
Barn 2-3 år
Barn 3-4 år
Barn 4-5 år
Barn 5-6 år
Totalt

2014
106
132
127
160
148
147
820

2015
119
124
141
137
169
155
845

2016
126
132
134
142
150
161
845

Antal barn i Sjöbo 0-5 år
2017
121
134
137
142
150
161
822

2018
138
125
142
147
147
151
850
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Födelseår
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totalt

Antal barn
229
225
230
237
211
207
1339

Familjecentralens omfattning
Region Skåne ingår i familjecentralen genom Vårdcentralen och Barnmorskemottagningen Sjöbo
Primärvården östra Skåne. Det är regionens BHV som ingår med 4 distriktssköterskor samt BMM med
två barnmorskor.
Familjecentralens fyra basverksamheter utgör en tvärprofessionell arena genom att vara
samlokaliserad, bedriva verksamhet samtidigt och till viss del gemensamt. Det framkommer i
utredningen att familjecentralen bör vara tillgänglig för barn och föräldrar när det gäller öppettider.
Familjecentralen kommer ha som ambition att ha gemensamt öppethållande på ca 20h i veckan.
Utöver detta kommer de enskilda basverksamheterna ha mer verksamhetsspecifika öppettider och/
eller aktiviteter kopplat till barn och familjer.
I Sjöbo är Mötesplatsen, kommunens öppna förskola, organiserad inom Råd och stödenheten i
Familjeförvaltningen. Organiseringen av öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten har visat
sig skapar goda förutsättningar för tidiga insatser inom ramen för verksamheten eller genom att
slussa familjer vidare inom enheten. Verksamheten är lokaliserad på Sandbäcksområdet och bedriver
verksamhet i egna lokaler men även i samverkan med andra aktörer så som bibliotek, barnkultur
samt uteverksamhet i samverkan med friluftsfrämjandet.
0,75 tjänst förskollärare är anställd i verksamheten och socialtjänstens öppenvård deltar ca 2
dagar/månad i den öppna verksamheten samt på veckobasis i riktad gruppverksamhet så som unga
föräldrar.
Tjänsten som socialrådgivare vid familjecentralen kommer behöva nyinrättas där tjänstgöringsgraden
behöver vara 0,75-1,0 alternativt 2 tjänster fördelade på vardera ca 0,50. Denna/dessa tjänster ska
vara placerad inom Råd och stödenhetens öppenvård. Kopplingen till öppenvården är viktig utifrån
samordning med kommunens universella föräldrastöd, gruppverksamheter för separerade föräldrar
samt andra insatser och utvecklingsarbete kopplat till att skapa trygga och goda uppväxtvillkor.

Lokalbehov
Enligt uträkning nedan behövs en centralt placerad lokal på 507 kvm med god kommunikation och
parkeringsmöjligheter. Genomsnittlig hyreskostnad för denna typ av lokal avseende de kommunala
verksamheterna är 1400 kr/kvm samt 2440 kr/kvm för Region Skånes verksamheter. För fördelning
av lokaler se tabell nedan.
Om etablering av familjecentral blir beslutad behöver samverkansaktörerna påbörja arbetet med att
hitta lämplig lokal. Arbetet bör ske både genom det kommunala fastighetsbolaget Sjöbohem och på
den öppna marknaden. Ett möjligt alternativ till lokal är Folktandvården Sjöbos lokaler, Björkvägen 3.
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Ekonomi
En familjecentral är en social investering, vilket innebär en avgränsad insats som i förhållande till
ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade
samhällsekonomiska kostnader på lång sikt. Idag finns goda och växande kunskaper om betydelsen
av de tidiga åren (till och med tiden i magen) för chanserna att leva ett gott liv. Utfallet blir bättre ju
tidigare insatsen erbjuds.

Uppdrag psykisk hälsa, SKL

Avseende finansiering av en familjecentral sker denna vanligen inom de ingående parternas ordinarie
budget. Poster som fördelas mellan parterna är lön till samordnaren samt kostnader för
gemensamma ytor i lokalen såsom väntrum, korridorer, toaletter, konferensrum och
personalutrymmen. Samordnarfunktionen brukar ingå som en del i tjänst (ca 0,25) hos någon av de
anställda. För att öka socialrådgivarens tid i verksamheten föreslås samordningen ingå i denna
befattning. För att öka nyttjandegraden i det pedagogiska rummet samt köket kommer socialtjänsten
om det är praktiskt genomförbart att även nyttja dessa lokaler för exempelvis gruppverksamhet och
umgängesverksamhet. Kostnaderna för den tilltänkta familjecentralen är beräkning grundad på
förvaltningens egna skattningar eller hämtade från andra kommuner som nyligen inrättat
familjecentral.
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Uppskattning avseende kostnader inom varje part
Familjenämnden
Familjecentral
Hyra
Pedagogiskt rum: 180 kvm
Kök: 25 kvm
Samtalsrum: 15 kvm
HWC/WC: 6 kvm
Förråd: 15 kvm
Kontor: 12 kvm
Totalt 253 kvm

Uppskattad årlig kostnad
354 200 kr

Hyra gemensamma utrymmen:
55 kvm av 110 kvm; delas mellan
verksamheterna
Entré, WC och omklädningsrum: 30 kvm
Städ, förråd och tvättrum: 15 kvm
Konferensrum: 40 kvm
Personalrum: 25 kvm

77 000 kr

Lön förskollärare, 75 % tjänst

425 000 kr

Lön socialrådgivare, 75 % tjänst

500 000 kr

Samordnareskap (25 %) delas mellan
verksamheterna
Fortbildning, handledning, resor etc
Datorer och telefon
Förbrukningsvaror
Summa

75 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
1 456 000 kr

2019 avsatte Familjenämnden 686 000 kr för öppen förskola varav 210 000 kr avser lokalkostnader.

Nyanskaffning (engångskostnad)

Uppskattade kostnader

Möbler och inventarier
Möbler gemensamma utrymmen
Möbler kontorsrum och samtalsrum

200 000 kr
50 000kr
25 000 kr

Teknisk utrustning till gemensamma
utrymmen
Gemensamt larm
Summa

40 000 kr
50 000 kr
365 000 kr

144

Region Skåne
Familjecentral
Hyra
84 kvm BVC
56 kvm BMM
114 kvm gemensamt BVC+BMM
Totalt 254 kvm

Uppskattad årlig kostnad
805 000 kr

Hyra gemensamma utrymmen 55 kvm
av 110 kvm; delas mellan
verksamheterna
Entré, WC och omklädningsrum: 30
kvm
Städ, förråd och tvättrum: 15 kvm
Konferensrum: 40 kvm
Personalrum: 25 kvm

77 000 kr

Samordnareskap (25 procent) delas
mellan verksamheterna
Personalkostnader (2,75 tjänster BVC,
2,3 tjänster BMM)
Fortbildning, handledning, resor ect
Datorer och telefon (BVC 55 tkr, BMM
35 tkr)
Förbrukningsvaror(65 tkr BMM, 25 tkr
BVC)
Summa

75 000 kr

Nyanskaffning, (engångskostnad)

Uppskattade kostnader

Sex behandlingsrum
Möbler gemensamma utrymmen
Teknisk utrustning till gemensamma
utrymmen
Gemensamt larm
Summa

300 000 kr
50 000 kr
40 000 kr

3 243 000 kr
50 000 kr
90 000 kr
90 000 kr
4 430 000 kr

50 000 kr
440 000 kr

Region Skåne har utgått från ett kvm-pris om 2440 kr inklusive kostnader för ombyggnation. Ett
ingående i en familjecentral kommer att generera en merkostnad motsvarande drygt 0,7 mkr för
Vårdcentralen Sjöbo under det första året. Ett ingående i en familjecentral kommer att generera en
merkostnad motsvarande 0,3 mkr för Barnmorskemottagningen i Sjöbo under det första året.
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Bilaga 1 - Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring mellan Sjöbo kommun och Region Skåne om
etablering av familjecentral
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutade den 13 november 2018
att anta en strategi för inrättande av minst en familjecentral (FC) eller
familjecentralsliknande verksamhet (FCLV) per kommun.
Skälet är att familjecentralen har en viktig uppgift i främjandet av trygga
uppväxtvillkor för barn. Familjecentralerna utgör en hälsofrämjande arena för
såväl blivande föräldrar som barnfamiljer och därför är det av stor betydelse
när fler familjecentraler kan etableras i regionen.
En familjecentral är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och
barnhälsovård samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig
till hela familjen och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd i form av
barnmorskor, sjuksköterskor med specialinriktning, förskollärare, socionomer
och ibland psykologer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.
Familjecentraler fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet och har
förutsättningar för att dels kunna sätta in stöd och ge råd i ett tidigt skede, dels
främja en positiv anknytning mellan barn och förälder.
Familjecentralen kan också bidra till att utjämna hälsoklyftor bland
barnfamiljer. Familjecentralen utgör alltså en viktig och strategisk del i det
regionala och lokala folkhälsoarbetet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har mot bakgrund av ovan antagit
en strategi för att uppnå målsättningen att inrätta minst en familjecentral eller
familjecentralsliknande verksamhet per kommun. För att omsätta strategin ska
en handlingsplan med ett antal insatser upprättas i vilken information och
inspiration till de kommuner, barnhälsovårdscentraler och
barnmorskemottagningar som saknar familjecentral ses som de viktigaste
insatserna.
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1. Parter
Familjenämnden i Sjöbo kommun genom familjeförvaltningen, Vårdcentralen
Sjöbo, Primärvården Region Skåne och BMM Sjöbo Primärvården Region Skåne
utgör parter i denna avsiktsförklaring, tillsammans benämnda parterna.
2. Definition av avsiktsförklaringen
Denna avsiktsförklaring innebär att parterna har förankrat i sina respektive
organisationer att samtliga parter, i samarbete, ska utreda möjligheten att
etablera en familjecentral i Sjöbo. Utredningen ska innefatta såväl
organisatoriska som ekonomiska förutsättningar för att etablera en
familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ kan besluta om
att inrätta en familjecentral i Sjöbo kommun under 2019. Utredningen ska
bland annat innehålla följande delar.









En bakgrund om vad en familjecentral är
Familjecentralens parter
Familjecentralens organisation
En beskrivning av barnfamiljers behov och förutsättningar i Sjöbo
kommun
Familjecentralens omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader
mm)
Förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den eller dem
ändamålsenliga för verksamheten inklusive hyreskostnader
Ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamhet vilket också
inkluderar personelle resurser

Utredningen ska även innehålla andra delar som bedöms behövliga för att
fullgöra uppdraget. Parterna ska genomföra gemensamma möten för det fall
sådana behövs för att utföra uppdraget. Utredningen ska vara klar i april 2019.
Utredningen ska kunna utgöra ett fullständigt underlag för att respektive
politiskt organ ska kunna fatta beslut om att etablera en familjecentral i Sjöbo
kommun.
Avsiktsförklaringen innebär inte att parterna har tagit slutlig ställning till om
kommunen och Region Skåne ska medverka ekonomiskt till att en
familjecentral etableras i kommunen.
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Parterna får efter utredningens slutförande möjlighet att fatta nödvändiga
politiska beslut för att gå vidare med att etablera en familjecentral i Sjöbo
kommun. För det fall att sådana beslut fattas ska parterna ingå avtal för att
fastslå villkoren kring en familjecentral i samverkan mellan kommunen och
regionen.
3. Kostnader
Parterna ska stå för sina respektive kostnader som kan uppkomma med
anledning av denna avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen har upprättats i två
exemplar varav Parterna tagit varsitt

Parter
Datum och ort

Datum och ort

………………………………………

……………………………………….

Underskrift

Underskrift

………………………………………

……………………………………….

Magnus Weberg

Maria Nyman Stjärnskog

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande sjukvårdsnämnden Kryh

………………………………………
Underskrift
Roger Larsson
Kommundirektör
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FAM 2019/109

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familjenämnden

2019-05-23

2019.1636
2019-05-28

§ 85

Dnr 2019/109

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun
Familjenämndens beslut
Familjenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om inrättande av Familjecentral enligt
underlag.
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de merkostnader som drift av
Familjecentral innebär motsvarande 770 000 kr/år.
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de initiala merkostnader,
365.000 kronor, som inrättande av Familjecentral innebär.
Sammanfattning
Sjöbo kommun och Region Skåne har skrivit under en avsiktsförklaring om etablering av
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna; Sjöbo kommun,
vårdcentralen, Primärvården Region Skåne och barnmorskemottagningen Region Skåne har
till uppdrag att tillsammans utreda förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo.
Utredningen innehåller såväl organisatoriska som ekonomiska förutsättningar så att respektive
politiskt organ ska kunna fatta besluta om inrättande.
Uppskattad årlig kostnad för Familjenämnden 1 456 000 kr. Budget ram för öppen förskola
(2019) 686 000 kr vilket ger en merkostnad motsvarande 770 000 kr. Det kan tillkomma en
merkostnad avseende lokaler som lämnas motsvarande 210 000 kr. Denna summa är utöver
merkostnaden på 770 000 kr avseende driften. Familjenämnden har äskat resurser
motsvarande 500 000 inför budget 2020 avseende tjänsten som socialrådgivare till
Familjecentral. Om äskandet beviljas minskar merkostnaden motsvarande denna summa.
Initiala merkostnader som inrättande av familjecentral innebär uppskattas till 365 000 kr.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Familjenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om inrättande av Familjecentral enligt
underlag.
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de merkostnader som drift av
Familjecentral innebär motsvarande 770 000 kr/år.
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de initiala merkostnader som
inrättande av Familjecentral innebär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Utredning familjecentral 2019-05-10
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 65
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/160

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet med Ystad Österlenregionens
miljöförbund
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Besluta om en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund i
enlighet med detta förslag.
2. Sammanslagningen ska gälla från och med den 1 januari 2020.
3. Nu gällande samarbetsavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner sägs
upp till förmån för nytt samverkansavtal med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
4. Chefen för kansliet i Tomelilla kommun ges i uppdrag att leda en tjänstemannagrupp
med representanter från såväl de berörda kommunerna som från miljöförbundet med
uppdraget att ta fram förslag till ny förbundsordning och nytt samverkansavtal med
Sjöbo kommun för beslut i respektive fullmäktigen före den 31 december 2019.
5. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Simrishamn,
Tomelilla och Ystads kommuner.
Sammanfattning
Sedan 2012 finns ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. De
fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen Tomelilla. Den gemensamma
organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut och hanterar även efterarbetet.
Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr genom sin egen
delegationsordning vem som fattar beslut i ärendet. Syftet med samarbetet är att gemensamt
utnyttja resurser samt att arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Arbetsutskottets beslut den 4 september 2019 § 139
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september 2019 § 102
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 102

Dnr 2019/160

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet med Ystad Österlenregionens
miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Besluta om en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund i
enlighet med detta förslag.
2. Sammanslagningen ska gälla från och med den 1 januari 2020.
3. Nu gällande samarbetsavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner sägs
upp till förmån för nytt samverkansavtal med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
4. Chefen för kansliet i Tomelilla kommun ges i uppdrag att leda en tjänstemannagrupp
med representanter från såväl de berörda kommunerna som från miljöförbundet med
uppdraget att ta fram förslag till ny förbundsordning och nytt samverkansavtal med
Sjöbo kommun för beslut i respektive fullmäktigen före den 31 december 2019.
5. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Simrishamn,
Tomelilla och Ystads kommuner.
Sammanfattning
Sedan 2012 finns ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. De
fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen Tomelilla. Den gemensamma
organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut och hanterar även efterarbetet.
Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr genom sin egen
delegationsordning vem som fattar beslut i ärendet. Syftet med samarbetet är att gemensamt
utnyttja resurser samt att arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06
Arbetsutskottets beslut den 4 september 2019 § 139
Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S): Tilläggsyrkande att alkoholenheten ska under en femårsperiod
bli 100 % självförsörjande.
Kent Ivan Andersson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
Dnr
2019-08-06
2019/160
Hid
2019.1505
Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Bondesson
Kanslichef

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad
Österlenregionens miljöförbund
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att besluta om en
sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och
Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund i enlighet med detta
förslag.
2. Sammanslagningen ska gälla från och med den 1 januari 2020.
3. Nu gällande samarbetsavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad
kommuner sägs upp till förmån för nytt samverkansavtal med
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
4. Chefen för kansliet i Tomelilla kommun ges i uppdrag att leda en
tjänstemannagrupp med representanter från såväl de berörda kommunerna som från
miljöförbundet med uppdraget att ta fram förslag till ny förbundsordning och nytt
samverkansavtal med Sjöbo kommun för beslut i respektive fullmäktigen före den
31 december 2019.
5. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Simrishamn,
Tomelilla och Ystads kommuner.
Ärendebeskrivning
Sedan 2012 finns ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads
kommuner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen Tomelilla. Den
gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut och hanterar även
efterarbetet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr genom sin egen
delegationsordning vem som fattar beslut i ärendet. Syftet med samarbetet är att
gemensamt utnyttja resurser samt att arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till
näringsidkarna.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads
kommuner. Enligt gällande förbundsordning lämnar förbundsmedlemmarna över
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som
enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åta sig
uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska
finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell förbundsmedlem.
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Diskussioner har under en tid förts om att ta tillvara de synergieffekter som kan uppnås
genom att alkoholenheten slås samman med miljöförbundet. Detta förslag rekommenderar
en sammanslagning och en flytt av alkoholenheten till miljöförbundet från och med 1
januari 2020. Exempel på fördelar:
 Inget remissförfarande när både hälsoskydd, livsmedel och alkohol utgår från samma
organisation.
 Samma handläggning av alkohol som av tobak efter ny tobakslag den 1 juli 2019.
 Mer lättarbetat både för tjänstemän och näringsidkare när kontroller kan ske samtidigt
av både livsmedel, miljö och rökning.
I och med att Sjöbo kommun inte är medlem i Miljöförbundet ställs krav på en tydligt
avgränsad redovisning och krav på kommunikation i finansierings och resultatdisponeringsfrågor.
Beräknad budget för alkoholverksamhetens övergång till miljöförbundet
Nyckelfördelning av övergripande kostnader
 Inspektörer miljöförbundet 11,5 ( 82,11 % )
 Inspektörer alkoholenheten 2,5 (17,9%)

Specifikation av övriga nyckelfördelade kostnader, tkr.

Fördelade övergripande kostnader
Som en följd av att förbundets fasta kostnader fördelas med alkoholenheten innebär detta
kostnadsminskningar för nuvarande verksamhet. Dessa kan antingen användas till att sänka
taxorna eller minska medlemsavgifterna till Ystad, Tomelilla och Simrishamn. I detta
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förslag föreslås medlemsavgifterna minskas för att istället användas till att finansiera
alkoholverksamheten.
Självfinansieringsgrad och medlemsfinansiering
Eftersom en ökad avgift till näringslivet inte är önskvärt och de övergripande kostnaderna
ökar innebär det att alkoholverksamheten inte kan bedrivas till 100 % självfinansieringsgrad. I denna budget bedöms en finansieringsgrad på 61 % kunna uppnås. Resterande
behöver finansieras av medlemmarna, förslagsvis enligt samma fördelning som de
minskade medlemsavgifterna för förbundets nuvarande verksamhet, dvs enligt
medlemsandelen. För Sjöbos del föreslås en medlemsavgift som motsvarar 138 tkr.

Budgetförslaget innebär att det totalt sett inte blir en fördyring för kommunerna, inte
inräknat Sjöbo kommuns medlemsavgift. Sjöbo kommun kan överväga att i särskild
ordning, likt övriga kommuner, framställa önskemål om att ingå i miljöförbundet.
Kostnaderna för det ursprungliga miljöförbundet blir däremot 1 100 tkr lägre, vilket
fördelas till alkoholenheten. Kommunerna finansierar därmed alkoholenheten med 1 100
tkr i medlemsavgift.
Beräknade engångskostnader hänförliga till flytten
I samband med flytten kommer initiala flyttkostnader att uppstå. Dessa är inte inräknade i
ovanstående budget. Förslaget är att flyttkostnaderna hanteras separat och finansieras av
kommunerna solidariskt med 25 % vardera. Det är svårt att göra en närmare beräkning av
hur mycket flytten kommer kosta. Den kommer exempelvis att medföra inköp av möbler,
utrustning, integration med förbundets diariesystem Castor och övriga system, anslutning
till upplysningstjänst osv. En grov uppskattning är 300 tkr som en engångskostnad, vilket
motsvarar 75 tkr per kommun. Förslaget är att alla flyttrelaterade kostnader konteras på ett
särskilt projekt och vidarefaktureras till kommunerna tertialsvis.
Frågeställningar och konsekvenser
Miljöförbundets befintliga organisation och förbundsordning behöver ses över. Sjöbo
kommun är medlem i alkoholenhetens nuvarande utformning men inte i miljöförbundet.
Detta kräver nya överenskommelser om hur förbundets finansiering ska se ut och om hur
resultatet ska disponeras.
Samarbetsavtalet mellan Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner behöver
sägas upp och ersättas med nytt avtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och
Sjöbo kommun.
Enligt nuvarande upplägg beslutar kommunernas nämnder själva i alla ärenden gällande
serveringstillstånd. Förslaget är att nuvarande modell ska användas även fortsättningsvis,
med en utvärdering före innevarande mandatperiods utgång. Eventuellt kan förbundets
direktion komma att ta över även beslutsfattandet.
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Ytterligare en frågeställning är om alkoholenhetens nuvarande avgiftsmodell ska användas
även fortsättningsvis, eller om finansieringsmodellen ska anpassas till miljöförbundets
nuvarande modell, dvs. med en fast avgift som baseras på antalet timmar för
handläggningen och en timtaxa för handläggning som går utöver dessa timmar. Förslag är
att nuvarande modell ska fortsätta användas i tre år och under dessa tre år ses över.
Beslutsunderlag
Ärendet har behandlats vid SÖSK Kommittémöte den 28 maj 2019
Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Bondesson
Kanslichef
AnsvarigTlfn
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Dnr 2019/93

Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund förbundsordning för 2019-2022 antas.
Sammanfattning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med förbundsordning för perioden
2019-2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning 2019-2022 för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
SÖRF sammanträdesprotokoll den 4 mars 2019 § 16
Förbundsordning SÖRF 2019-2022
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september § 144
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september § 107
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§ 107

Dnr 2019/93

Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund förbundsordning för 2019-2022 antas.
Sammanfattning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med förbundets förbundsordning för
perioden 2019-2022.
Förbundsordningen ändrades med följande tillägg i bilaga 1, Planering för ordförandeskapet i
direktionen 2011-2026.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta SÖRF förbundsordning för
2019-2022.
Beslutsunderlag
SÖRF sammanträdesprotokoll den 4 mars 2019
Fullmäktige i Simrishamns kommun beslut den 17 juni 2019 § 157
Förbundsordning SÖRF 2019-2022
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september § 144

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS
förbundsordning

§ 1 Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

§ 2 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och har sitt säte
i Ystad.

§ 3 Ändamål, syfte med mera
Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande
och olycksavhjälpande insatser.
I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala
sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt
för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda
förbundsmedlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och
byggprocessen.
Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet.
För fullgörandet av uppdrag som ej omfattas av denna förbundsordning ska avtal upprättas och
ersättning erläggas av den eller de förbundsmedlemmar som begärt uppdraget.

§ 3.1 Syfte
SÖRF ska tillsammans med kommunerna och andra samhällsfunktioner, förebygga och avhjälpa
olyckor så att kommunerna långsiktigt drabbas av färre olyckor och lägre skadekostnader på
grund av olyckor.
SÖRF ska stödja kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt stödja
kommunernas säkerhetsarbete.

§ 3.2 Verksamhetens avgränsning
SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt:


Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor



Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor



Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap vad avser underhåll av varningsanläggningar

Utöver detta är SÖRF:s huvudsakliga uppdrag att arbeta och stödja förbundsmedlemmarna med:


Lag om skydd mot olyckor (2003:778) med undantag när kommunen är att betrakta som
enskild (kap 2). Detta i samverkan med andra regionala resurser, t.ex. polisen.



Analys och planering



Utbildning och övning

SÖRF ska medverka i kommunernas:


Riskhänsyn i samhällsplaneringen samt brandtekniskt byggnadsskydd enligt plan- och
bygglag



Risk- och sårbarhetsarbete



Brottsförebyggande verksamhet



Civilt försvar och höjd krisberedskap



Folkhälsofrämjande arbete

SÖRF ger medlemskommunerna rätt att teckna avtal om sådant som ligger utanför
räddningstjänstens åtagande.
SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger i linje med
SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår)

§ 3.3 Verksamhetens mål
Antalet olyckor ska minska
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska och att
skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur antalet
olyckor minskar över tid så att kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika
typer av olyckor.
SÖRF ska, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra med
underlag för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska. Detta ska ske
inom ramen för den väl utvecklade samverkan som finns idag.
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Den enskildes förmåga ska öka
SÖRF ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av
samt minska effekterna av olyckor. Målet är att den enskilde vid varje räddningsinsats har
påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen.
Responstiderna ska minska
En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att räddningsinsatsen
påbörjas (responstid). SÖRF ska verka för att förkorta nuvarande responstider genom att prova
de metoder som nationellt växer fram.

§ 3.4 Policys
Mångfald
SÖRF ska främja mångfald och jämställdhet genom att i fråga om arbete, anställningsvillkor och
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, tillvarata alla människors kunskaper och
möjligheter. Kommunerna vill följa hur mångfalden utvecklas i SÖRF.
Miljö
Länsstyrelsen i Skånes såväl som medlemskommunerna i SÖRF har utformat klimatmål.
Kommunerna vill att SÖRF bidrar till de regionala miljömålen.

§ 3.5 Ekonomiska och finansiella mål
Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.
Det egna kapitalet ska vara större än noll och det årliga resultatet efter avskrivningar och
finansiella kostnader större än noll.

§ 4 Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller antaget
reglemente.
Direktionen äger rätt att inrätta utskott samt de övriga organ som behövs för verksamheten.

§ 6 Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod m.m.
Förbundsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Simrishamns kommun, Sjöbo
kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera.
Kommunstyrelsernas ordförande ska inte utses till ledamöter i direktionen.
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Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari året efter det
år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Ordförandeskapet för direktionen övergår till kommunen som var vice ordförande föregående
mandatperiod. Bilaga 1

§ 7 Revisorer
Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs formellt av kommunfullmäktige i Ystads
kommun. Kommunerna nominerar en revisor vardera. Revisorer väljs för samma mandatperiod
som direktionen. Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska tillställas varje förbundsmedlem
senast den sista mars. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

§ 7:1 Organisation
Kommunalförbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser.
Ordförande utses av revisorerna själva.

§ 7:2 Revisorernas uppgifter
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal
verksamhet.

§ 7:3 Budget
Inför kommande budgetarbete äskar revisionen ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

§ 7:4 Sakkunniga
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som
behövs.
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också
de sakkunniga som biträder revisorerna.

§ 7:5 Sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i
direktionen.
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av
12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om
jäv ska tas upp i protokoll.
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§ 7:6 Arkiv
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

§ 7:7 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess
helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av
medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och
revisionsberättelse.
En revisionsrapport sammanställs i samband med Tertial 2.

§ 8 Rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen
Utöver ledamot av förbundsdirektion äger varje förbundsmedlem var för sig eller flera i förening
rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen.

§ 9 Kommunernas rätt till yttrande
Innan beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas ska förbundsmedlemmarna
beredas möjlighet att avge yttrande.

§ 10 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande hos respektive förbundsmedlem äger rätt att närvara vid
sammanträde med direktionen och har rätt att yttra sig.

§ 11 Samråd
För att betona medlemskommunernas roll ska ett medlemsforum finnas bestående av
representanter för medlemskommunerna och representanter för direktionen. Direktionen ska
kalla till minst två möten årligen med medlemsforumet.

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Tillkännagivande av protokolljustering liksom kungörelse av allmän betydelse ska ske på
kommunalförbundets digitala anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske på en av
medlemskommunernas digitala anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten
ska fastställas ska anslås på förbundets digitala anslagstavla och för kännedom på varje
medlemskommuns anslagstavla. Budgetmötet ska vara offentligt, vilket ska framgå av
kungörelsen.
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§ 13 Lån, borgen m.m.
Förbundet får uppta lån för finansiering av investeringar inom den ram som har fastställts av
förbundsmedlemmarna. Sådana lån ska säkerställas genom solidarisk borgen från
förbundsmedlemmarna. Borgensåtagandet ska genom särskilt avtal mellan
förbundsmedlemmarna begränsas till respektive medlems andel av de totala medlemsavgifter som
förbundet erhåller det aktuella året.
Förbundet får därtill uppta kortfristiga lån av Ystads kommun för den löpande verksamheten.
Förbundet har rätt att ingå avtal om leasing i de fall sådan bedöms vara mest ekonomiskt
fördelaktig. Direktionen ska besluta om riktlinjer för när leasing får användas som finansiering.
Information om tecknade leasingavtal ska lämnas till förbundsmedlemmarna vid
medlemssamråd.
Förbundet får i övrigt inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande
ansvarsförbindelse eller bilda eller förvärva bolag/företag utan samtliga förbundsmedlemmars
godkännande.

§ 14 Budgetprocess
Direktionen ska samråda med kommunerna om budgeten. Samrådet bör ske senast den 30 april
om inte särskilda skäl föreligger. Förbundet ska tillställa medlemskommunerna budgetunderlaget
senast två veckor före samrådet.
Direktionen ska senast 30 juni fastställa förbundets ram för det kommande året och en plan för
de två följande åren. Direktionen ska fastställa förbundets detaljbudget senast 30 november.
Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas
förbundsmedlemmarna. Årsredovisningen ska godkännas och lämnas senast under mars månad
året efter det år som redovisningen avser till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.

§ 15 Andel i tillgångar och skulder.
Förbundsmedlemmarna har för varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.
Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och
skulder med anledning av förbundets upplösning eller förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 16 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån dessa ej täcks på annat sätt, täckas genom
bidrag från kommunerna. Bidragen ska fördelas i proportion till befolkningstalet i respektive
medlemskommun vid ingången av budgetår.
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§ 17 Lokaler
Förbundsmedlemmarna ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för SÖRF:s verksamhet.
Hyreskostnad ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.

§ 18 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den
kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den
kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.
Självrisken ska belasta förbundets ekonomi.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i
direktionen och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för
förtroendevalda i Ystads kommun. Arvoden, utöver sammanträdesersättning, ska uppgå till ett
inkomstbasbelopp per år till ordförande och med ett halvt inkomstbasbelopp per år till vice
ordförande.

§ 20 Uppsägning och utträde
Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden för sådant utträde är
tre år räknat från ingången årsskiftet då uppsägning sker.
De kvarvarande Förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen
med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast
innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets
revisorer.
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar.
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som avser det år då förbundsmedlem utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs
med anledning av utträdet.

7
164

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS
förbundsordning

§ 21 Likvidation och upplösning av förbundet
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet när
uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 14
angivna fördelningsgrunden tillämpas.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till penningmedel genom försäljning på offentlig auktion eller annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som
avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till
förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till
slutredovisningen ska också bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av
förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år
från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska
likvidationen fortsätta.

§ 22 Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska avgöras av allmän
domstol enligt svensk rätt.

§23 Ändringar i förbundsordningen
Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje kommuns fullmäktige.
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Bilaga 1
Planering för ordförandeskapet i direktionen 2011–2026


2011 Tomelilla kommun, ordförande.
o Ystad kommun, vice ordförande



2012 Tomelilla kommun, ordförande
o



Sjöbo kommun, vice ordförande

2013-2014 Tomelilla kommun, ordförande
o Simrishamns kommun, vice ordförande



2015–2018 Simrishamns kommun, ordförande
o Ystad kommun, vice ordförande



2019–2022 Ystads kommun, ordförande
o Sjöbo kommun, vice ordförande



2023–2026 Sjöbo kommun, ordförande
o Tomelilla kommun, vice ordförande
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Förbundsordning för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Fastställd av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den 20 juni 2012 § 57.
Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för kommunalförbundet Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

§ 1 Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo.

§ 2 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, och har sitt säte i
Ystad.

§ 3 Ändamål, syfte med mera
Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och
olycksavhjälpande insatser.
I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga
myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet
relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda förbundsmedlemmarna med erforderlig
kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och byggprocessen.
Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. För
fullgörandet av uppdrag som ej omfattas av denna förbundsordning ska avtal upprättas och ersättning
erläggas av den eller de förbundsmedlemmar som begärt uppdraget.

§ 3.1 Syfte
SÖRF ska tillsammans med kommunerna och andra samhällsfunktioner förebygga och avhjälpa
olyckor så att kommunerna långsiktigt drabbas av färre olyckor och lägre skadekostnader på grund av
olyckor.
Ansvaret för trygg- och säkerhetsarbete följer verksamhetsansvaret i respektive kommun. SÖRF
övertar inte något sådant ansvar.
SÖRF ska stödja kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt stödja
kommunernas säkerhetsarbete.

§ 3.2 Verksamhetens avgränsning
SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt:
•Lag (2010:868) om brandfarliga och explosiva varor
•Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
•Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av
fasta förbränningsanläggningar
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•Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap vad avser underhåll av varningsanläggningar
Utöver detta är SÖRF:s huvudsakliga uppdrag att arbeta och stödja förbundsmedlemmarna med:
•Lag om skydd mot olyckor (2003:778) med undantag när kommunen är att betrakta som enskild (kap
2). Detta i samverkan med andra regionala resurser, t.ex. polisen.
•Analys och planering
•Utbildning och övning
SÖRF ska medverka i kommunernas
•Riskhänsyn i samhällsplaneringen samt brandtekniskt byggnadsskydd enligt plan- och bygglag
•Risk- och sårbarhetsarbete
•Brottsförebyggande verksamhet
•Folkhälsoförebyggande verksamhet
SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger i linje med
SÖRF:s syfte och mål (räddningsvärn samt ungdomsbrandkår).

§ 3.3 Verksamhetens mål
Antalet olyckor ska minska
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska och att
skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur antalet
olyckor minskar över tid så att kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika typer av
olyckor.
SÖRF ska, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra med underlag
för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska. Detta ska ske inom ramen för
den väl utvecklade samverkan som finns idag.
Den enskildes förmåga ska öka
SÖRF ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av samt
minska effekterna av olyckor. Målet är att den enskilde vid varje räddningsinsats har påbörjat
skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen.
Responstiderna ska minska
En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att räddningsinsatsen påbörjas
(responstid). SÖRF ska verka för att förkorta nuvarande responstider genom att prova de metoder som
nationellt växer fram.

§ 3.4 Policys
Mångfald
SÖRF ska främja mångfald och jämställdhet genom att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, tillvarata alla människors kunskaper och
möjligheter. Kommunerna vill följa hur mångfalden utvecklas i SÖRF.
Miljö
Länsstyrelsen i Skåne såväl som medlemskommunerna i SÖRF har utformat klimatmål. Kommunerna
vill följa hur SÖRF bidrar till de regionala och lokala miljömålen.
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§ 3.5 Ekonomiska och finansiella mål
Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Det
egna kapitalet ska vara >0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara
> 0 kr och prognosavvikelsen vara <1 %.

§ 4 Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt
bilaga 1 till förbundsordningen.
Direktionen äger rätt att inrätta utskott samt de övriga organ som behövs för verksamheten.

§ 6 Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod m.m.
Förbundsdirektionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Tre ordinarie ledamöter och tre ersättare utses av Ystads kommun. Tomelilla, Sjöbo och Simrishamns
kommuner utser två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera. Kommunstyrelsernas ordförande
ska inte utses till ledamöter i direktionen.
Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari året efter det år då
val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

§ 7 Revisorer
Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs formellt av kommunfullmäktige i Ystads kommun.
Kommunerna nominerar en revisor vardera. Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.
Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska tillställas varje förbundsmedlem senast den sista mars.
Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen..

§ 8 Rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen
Utöver ledamot av förbundsdirektion äger varje förbundsmedlem var för sig eller flera i förening rätt
att anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen.

§ 9 Yttranderätt
Innan beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas ska förbundsmedlemmarna beredas
möjlighet att avge yttrande.

§ 10 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande hos respektive förbundsmedlem äger rätt att närvara vid sammanträde
med direktionen och har rätt att yttra sig.
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§ 11 Samråd
För att betona medlemskommunernas roll som ägare ska ett medlemsforum bildas bestående av
medlemskommunerna och direktionen. Ystads kommun ska kalla till minst två möten årligen med
medlemsforumet.

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Tillkännagivanden av protokolljustering liksom kungörelse av allmän betydelse ska ske på
kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje
medlemskommuns anslagstavla.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets anslagstavla
och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. Budgetmötet ska vara offentligt, vilket ska
framgå av kungörelsen.

§ 13 Lån, borgen m.m.
Förbundet får uppta lån för finansiering av investeringar inom den ram som har fastställts av
förbundsmedlemmarna. Sådana lån ska säkerställas genom solidarisk borgen från
förbundsmedlemmarna. Borgensåtagandet ska genom särskilt avtal mellan förbundsmedlemmarna
begränsas till respektive medlems andel av de totala medlemsavgifter som förbundet erhåller det
aktuella året.
Förbundet får därtill uppta kortfristiga lån av Ystads kommun för den löpande verksamheten.
Förbundet har rätt att ingå avtal om leasing i de fall sådan bedöms vara mest ekonomiskt fördelaktig.
Direktionen ska besluta om riktlinjer för när leasing får användas som finansiering. Information om
tecknade leasingavtal ska lämnas till förbundsmedlemmarna vid medlemssamråd.
Förbundet får i övrigt inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse
eller bilda eller förvärva bolag/företag utan samtliga förbundsmedlemmars godkännande.

§ 14 Budgetprocess
Direktionen ska samråda med kommunerna om budgeten senast den 30 april. Förbundet ska tillställa
medlemskommunerna budgetunderlaget senast två veckor före samrådet.
Direktionen ska senast 30 juni fastställa förbundets ram för det kommande året och en plan för de två
följande åren.
Direktionen ska fastställa förbundets detaljbudget senast 30 november.
Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas
förbundsmedlemmarna. Årsredovisningen ska godkännas och lämnas senast under mars månad året
efter det år som redovisningen avser till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.

§ 15 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har för varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Denna fördelningsgrund ska
även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets
upplösning eller förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 16 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån dessa ej täcks på annat sätt, täckas genom
bidrag från kommunerna.
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Bidragen ska fördelas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av
det närmast föregående kalenderåret.

§ 17 Lokaler
Förbundsmedlemmarna ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för SÖRFs verksamhet.
Hyreskostnad ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.

§ 18 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala
självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den kommuns
skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan. Självrisken ska
belasta förbundets ekonomi.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i direktionen
och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för förtroendevalda i
Ystads kommun. Ersättning ska utgå med 1 prisbasbelopp till ordförande och 0,5 prisbasbelopp till
vice ordförande.

§ 20 Uppsägning och utträde
Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden för sådant utträde är tre år
räknat från ingången till den kalendermånad då uppsägning sker.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen med
tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast innan
uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets revisorer.
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar.
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som avser det år då förbundsmedlem utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat avtalas
mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.

§ 21 Likvidation och upplösning av förbundet
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet när
uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 14
angivna fördelningsgrunden tillämpas.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas
till penningmedel genom försäljning på offentlig auktion eller annat lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin
helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska
bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska också bifogas
förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av förbundsdirektionen får
väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen
delgavs förbundsmedlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska
likvidationen fortsättas.

§ 22 Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk rätt.

§23 Ändringar i förbundsordningen
Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje kommuns fullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

Plats och tid

Brandstationen, Fabriksgatan 16, Simrishamn klockan 09:00

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Margith Svensson (Tomelilla) (M)
Lars Lundberg (Sjöbo) (KD)
Anders Johnsson (Simrishamn) (M)
Roland Thord (Simrishamn) (MP)
Adrian Magnusson (Ystad) (S)
Lennart Johansson (Ystad) (M)
Christer Hovbrand (Sjöbo) (S)
Mats Svensson, räddningschef
Lars-Gösta Andersson, biträdande räddningschef
Anette Nistrup, administrativ chef
Cecilia Walfridsson Hansson, sekreterare

Utses att justera

Nils-Evert Erlandsson (C), Ystad

Justeringens
plats och tid

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad, 2019-03-12

Paragrafer:

14-26

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………
Cecilia Walfridsson Hansson

Ordförande

…………………………………………………………………
Johan Wahlgren (M)

Justerare

…………………………………………………………………
Nils-Evert Erlandsson (C), Ystad
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Datum när anslaget tas ned

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Underskrift

...........................................................................................................
Cecilia Walfridsson Hansson
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Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslutande

Johan Wahlgren (Ystad) (M), ordförande
Bror Ahlin (Sjöbo) (M), vice ordförande
Torgny Larsson (Tomelilla) (S)
Frederick Thott (Simrishamn) (M)
Karl-Erik Olsson (Simrishamn) (S)
Andre Af Geijerstam (Sjöbo) (SD)
Bengt Högborg (Tomelilla) (C)
Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

§ 14

SÖRF § /2019-03-04 Fastställelse av
föredragningslista

2019/12 4

§ 15

Val av vice ordförande

2019/11 5

§ 16

Förbundsordning för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

2018/30 6 - 7

§ 17

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022

2019/1

8

§ 18

Beslut om firmatecknare för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

2019/5

9

§ 19

Årsredovisning 2018

2019/6

10

§ 20

Information om arvodesreglemente för Ystads
kommun

2019/8

11

§ 21

Konferens Brand 2019

2019/4

12

§ 22

Ersättare i arbetsutskottet

2019/13 13

§ 23
§ 24

Granskning av löneprocessen och
arvodesutbetalningar
Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Sida

2019/14 14
2019/9

15 - 16

§ 25

Medlemsmöte den 28 maj

17

§ 26

Utbildningspass för direktionen

18

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 14

Dnr 2019/12

Fastställelse av föredragningslista
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen fastställer föredragningslistan således enligt följande:













Ärende 5 angående val av vice ordförande, tas upp som ärende 2
Ärende 6 angående förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
tas upp som ärende 3
Ärende 7 angående reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tas upp
som ärende 4
Ärende 8 angående firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tas
upp som ärende 5
Ärende 9 angående årsredovisning 2018, tas upp som ärende 6
Ärende 10 angående arvodesreglemente för Ystads kommun, tas upp som ärende 7
Ärende 11 konferens om konferens Brand 2019, tas upp som ärende 8
Nytt ärende om ersättare till arbetsutskottet, tas upp som ärende 9
Nytt ärende om granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar, tas upp som
ärende 10
Nytt ärende om Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
(SÖRF), tas upp som ärende 11
Ärende 12 angående medlemsmöte den 28 maj, tas upp som ärende 12
Ärende 13 angående utbildningspass för direktionen, tas upp som ärende 13

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 15

Dnr 2019/11

Val av vice ordförande
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att utse André af Geijerstam (SD), Sjöbo till vice ordförande för
direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Reservation/Deltar inte i beslut
Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Val av vice ordförande för direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse av vice ordförandeposten för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 25 februari 2019

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att utse André af Geijerstam (SD), Sjöbo till vice ordförande för
direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 16

Dnr 2018/30

Förbundsordning för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen godkänner förbundsordning 2019-2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund med följande tillägg:


Bilaga 1, Planering för ordförandeskapet i direktionen 2011–2026

Sammanfattning av ärendet
Direktionen återremitterade ärende vid sammanträdet den 21 januari 2019.
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.
Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och har sitt
säte i Ystad.
Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande
och olycksavhjälpande insatser.
I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala
sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta
enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda
förbundsmedlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex planoch byggprocessen.
Förbundsförordningen ska antas av medlemskommunernas fullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022.
Beslut från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 21 januari 2019, § 4, Förbundsordning
för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktige att anta
förbundsordningen 2019-2022.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 16

Dnr 2018/30

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Förslag till beslut under sammanträdet
Direktionen godkänner förbundsordning 2019- 2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Beslut skickas till:
Medlemskommunernas fullmäktige

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 17

Dnr 2019/1

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen godkänner reglemente för direktionen 2019- 2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund med följande ändringar och tillägg:




§ 3, andra stycket, sista meningen utgår, Förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige bestämmer i övrigt ordningen för inkallade av ersättare.
§ 5, första stycket, med tillägg, Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och fyra
ersättare.
§ 7, första stycket, med tillägg, Protokoll i direktionen och arbetsutskottet justeras av
ordföranden och en ledamot inom 14 dagar.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen återremitterade ärendet vid sammanträdet den 21 januari 2019.
Medlemskommunernas kommunfullmäktige ska anta reglemente för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund. Reglemente är en reglering av förhållningar inom SÖRF:s
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022,
Beslut för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 21 januari 2019, § 5, Reglemente för
direktionen Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningsförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktige att anta
reglemente för SÖRF 2019-2022.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Beslut skickas till:
Medlemskommunernas fullmäktige
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 18

Dnr 2019/5

Beslut om firmatecknare för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att utse Johan Wahlgren direktionsordförande och Mats Svensson
räddningschef till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund med rätt att
teckna var och en för sig.

Sammanfattning av ärendet
Firmatecknare är den som har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under
avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund utses Johan Wahlgren
direktionsordförande och Mats Svensson räddningschef att teckna var och en för sig.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 19

Dnr 2019/6

Årsredovisning 2018
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner årsredovisningen för
2018.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är ett dokument där budgeterade eller planerade värden jämförs med
verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den
ekonomiska styrningen.
Protokollsutdrag, årsredovisning samt revisionernas bedömning ska skickas till respektive
medlemskommuns kansli för beslut i Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018,
Tjänsteskrivelse av administrativ chef Anette Nistrup 25 februari 2019.

Förslag till beslut
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner årsredovisningen för
2018.

Föredragande


Administrativ chef Anette Nistrup

Beslut skickas till:
Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 20

Dnr 2019/8

Information om arvodesreglemente för Ystads kommun
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen tar del av arvodesreglementet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i
direktionen och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för
förtroendevalda i Ystads kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 8 februari 2019.

Förslag till beslut
Direktionen tar del av arvodesreglementet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur

183
11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 21

Dnr 2019/4

Konferens Brand 2019
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att direktionens arbetsutskott och berörda tjänstemän ska delta på
konferensen BRAND2019 i Stockholm den 21–23 maj 2019.







Ordförande Johan Wahlgren (M), Ystad
Ledamot Bengt Högborg (C), Tomelilla
Ledamot André af Geijerstam (SD), Sjöbo
Ledamot Torgny Larsson (S), Tomelilla. Ersätter ledamot Karl-Erik Olsson (S),
Simrishamn
Räddningschef Mats Svensson
Biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson

Sammanfattning av ärendet
BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och
Brandskydds-föreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i
kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är
att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan
människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschefen Mats Svensson 30 januari 2019

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att direktionens arbetsutskott och berörda tjänstemän ska delta på
konferensen BRAND2019 i Stockholm den 21–23 maj 2019.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 22

Dnr 2019/13

Ersättare i arbetsutskottet
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att ledamöterna i arbetsutskottet ersätts enligt:
 Andre af Geigerstam (SD), Sjöbo ersätts av Lars Lundberg (KD), Sjöbo
 Bengt Högborg (C), Tomelilla ersätts av Margit Svensson (M), Tomelilla
 Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn ersätts av Roland Thord (MP), Simrishamn
 Johan Wahlgren (M), Ystad ersätts av Lennart Johansson (M), Ystad

Sammanfattning av ärendet
Enligt Reglementet för SÖRF ska det inom direktionen finnas ett arbetsutskott som består
av fyra ledamöter och fyra ersättare, en ledamot från respektive medlemskommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ledamöterna i arbetsutskottet ersätts enligt:
 Andre af Geigerstam (SD), Sjöbo ersätts av Lars Lundberg (KD), Sjöbo
 Bengt Högborg (C), Tomelilla ersätts av Margit Svensson (M), Tomelilla
 Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn ersätts av Roland Thord (MP), Simrishamn
 Johan Wahlgren (M), Ystad ersätts av Lennart Johansson (M), Ystad

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 23

Dnr 2019/14

Granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktion godkänner svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar till
revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga och tillräckliga
rutiner samt kontroller som säkerställer en korrekt utbetald lön respektive ersättning till
förtroendevalda politiker.

Beslutsunderlag
Granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar,
Till revisionen, svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar.

Förslag till beslut
Direktion godkänner svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar till
revisionen.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 24

Dnr 2019/9

Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar utse räddningschef Mats Svensson till dataskyddsombud för
direktionen.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU.
Dataskyddförordningen ställer upp krav på att varje myndighet ska utse ett
dataskyddsombud. Direktionen är personuppgiftsansvarig och därmed skyldig att utse ett
dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, bland annat genom att informera och vägleda myndigheten genom
regelverket.
SÖRF ska anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen vilket sker via deras hemsida.
Reglerna om personuppgiftsombud i personuppgiftslagen (1998:2014) upphör därmed att
gälla och det finns inte längre något krav på att ha ett personuppgiftsombud.

Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson den 25 februari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutar utse Mats Svensson till dataskyddsombud
för direktionen.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 24

Dnr 2019/9

Beslut skickas till:
Datainspektionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 25

Dnr

Information om medlemsmöte den 28 maj
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen informeras att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund kommer att medverka
på SÖSK-mötet den 28 maj.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 26

Dnr

Utbildningspass för direktionen
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen tar del av information om:


LSO, lag om skydd om olyckor

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Mats Svensson informerar direktionen om LSO, lag om skydd om olyckor.

Justerares signatur
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/93

Reglemente för Sydöstra Skånesför Räddningstjänstförbund (SÖRF)
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds reglemente för direktionen 2019-2022 antas.
Sammanfattning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med förbundets reglemente för
perioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för direktionen 2019-2022
för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
SÖRF sammanträdesprotokoll den 4 mars 2019 § 17
Reglemente för direktionen i SÖRF 2019-2022
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september § 144
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september 2019 § 106
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 107

Dnr 2019/93

Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund förbundsordning för 2019-2022 antas.
Sammanfattning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med förbundets förbundsordning för
perioden 2019-2022.
Förbundsordningen ändrades med följande tillägg i bilaga 1, Planering för ordförandeskapet i
direktionen 2011-2026.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta SÖRF förbundsordning för
2019-2022.
Beslutsunderlag
SÖRF sammanträdesprotokoll den 4 mars 2019
Fullmäktige i Simrishamns kommun beslut den 17 juni 2019 § 157
Förbundsordning SÖRF 2019-2022
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september § 144

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Reglemente för direktionen

Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund. Antagen av medlemskommunernas fullmäktige XXXX.

§1
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om
verkställande och förvaltande angelägenheter i SÖRF.
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för
kommunalförbundet enligt förbundsordningen.

§2
Taxor och avgifter inom förbundets verksamhetsområde fastställs av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige. Förbundsdirektionen ska inom
verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter till respektive medlemskommun.

§3
Förbundsdirektionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs
för samma period som direktionen i övrigt. Om ordförande eller vice ordförande inte kan
fullgöra ordförandeuppdraget, ska den till åldern äldste ledamoten av förbundsdirektionen
fullgöra ordförandeuppdraget.
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får
endast ersättare från samma kommun tjänstgöra.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten tjänstgör igen när pågående
paragraf är beslutad.
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende har åter rätt att
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har inte rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Direktionen är beslutsföra när minst fem av ledamöterna är närvarande.
Mandatperiodens första möte sammankallas av den till åldern äldste ledamoten.
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Reglemente för direktionen

§4
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.
Arbetsordning för direktionsmöte:








Kallelsen till direktionen skickas ut minst fem arbetsdagar innan mötet äger rum (§ 7)
Direktionen behandlar aktuella ärenden.
Protokollskrivning (§ 8)
Justering (§ 8)
Anslag
Diarieföring av protokoll
Arkivläggning

§5
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter
och fyra ersättare. En ledamot från respektive medlemskommun. Arbetsutskottet
sammanträder på dag och tid som arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs. Ersättare till arbetsutskottet får endast
närvara när ordinarie har bortfall.
Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:



Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte
äger rum.
På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.
 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som
behövs i samråd med tjänstemän.
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Reglemente för direktionen

§6
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senaste fem arbetsdagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (epost) tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

§7
Protokoll i direktionen och arbetsutskottet justeras av ordföranden och en ledamot inom
14 dagar.
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligen innan den justeras.

§8
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

§9
Behöriga att mottaga delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och
verkställande tjänsteman, var för sig.
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Reglemente för direktionen

§ 10
Till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund utses direktionens
ordförande och räddningschef att teckna var och en för sig.

§ 11
Kommunalförbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde.
Upphandling ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling.
Upphandling sker enligt gällande lagstiftning.

§ 12
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är
personuppgiftsansvarig enligt GDPR.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

Plats och tid

Brandstationen, Fabriksgatan 16, Simrishamn klockan 09:00

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Margith Svensson (Tomelilla) (M)
Lars Lundberg (Sjöbo) (KD)
Anders Johnsson (Simrishamn) (M)
Roland Thord (Simrishamn) (MP)
Adrian Magnusson (Ystad) (S)
Lennart Johansson (Ystad) (M)
Christer Hovbrand (Sjöbo) (S)
Mats Svensson, räddningschef
Lars-Gösta Andersson, biträdande räddningschef
Anette Nistrup, administrativ chef
Cecilia Walfridsson Hansson, sekreterare

Utses att justera

Nils-Evert Erlandsson (C), Ystad

Justeringens
plats och tid

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad, 2019-03-12

Paragrafer:

14-26

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………
Cecilia Walfridsson Hansson

Ordförande

…………………………………………………………………
Johan Wahlgren (M)

Justerare

…………………………………………………………………
Nils-Evert Erlandsson (C), Ystad
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Datum när anslaget tas ned

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Underskrift

...........................................................................................................
Cecilia Walfridsson Hansson
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Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslutande

Johan Wahlgren (Ystad) (M), ordförande
Bror Ahlin (Sjöbo) (M), vice ordförande
Torgny Larsson (Tomelilla) (S)
Frederick Thott (Simrishamn) (M)
Karl-Erik Olsson (Simrishamn) (S)
Andre Af Geijerstam (Sjöbo) (SD)
Bengt Högborg (Tomelilla) (C)
Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

§ 14

SÖRF § /2019-03-04 Fastställelse av
föredragningslista

2019/12 4

§ 15

Val av vice ordförande

2019/11 5

§ 16

Förbundsordning för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

2018/30 6 - 7

§ 17

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022

2019/1

8

§ 18

Beslut om firmatecknare för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

2019/5

9

§ 19

Årsredovisning 2018

2019/6

10

§ 20

Information om arvodesreglemente för Ystads
kommun

2019/8

11

§ 21

Konferens Brand 2019

2019/4

12

§ 22

Ersättare i arbetsutskottet

2019/13 13

§ 23
§ 24

Granskning av löneprocessen och
arvodesutbetalningar
Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Sida

2019/14 14
2019/9

15 - 16

§ 25

Medlemsmöte den 28 maj

17

§ 26

Utbildningspass för direktionen

18

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 14

Dnr 2019/12

Fastställelse av föredragningslista
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen fastställer föredragningslistan således enligt följande:













Ärende 5 angående val av vice ordförande, tas upp som ärende 2
Ärende 6 angående förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
tas upp som ärende 3
Ärende 7 angående reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tas upp
som ärende 4
Ärende 8 angående firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, tas
upp som ärende 5
Ärende 9 angående årsredovisning 2018, tas upp som ärende 6
Ärende 10 angående arvodesreglemente för Ystads kommun, tas upp som ärende 7
Ärende 11 konferens om konferens Brand 2019, tas upp som ärende 8
Nytt ärende om ersättare till arbetsutskottet, tas upp som ärende 9
Nytt ärende om granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar, tas upp som
ärende 10
Nytt ärende om Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
(SÖRF), tas upp som ärende 11
Ärende 12 angående medlemsmöte den 28 maj, tas upp som ärende 12
Ärende 13 angående utbildningspass för direktionen, tas upp som ärende 13

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 15

Dnr 2019/11

Val av vice ordförande
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att utse André af Geijerstam (SD), Sjöbo till vice ordförande för
direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Reservation/Deltar inte i beslut
Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Val av vice ordförande för direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse av vice ordförandeposten för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 25 februari 2019

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att utse André af Geijerstam (SD), Sjöbo till vice ordförande för
direktionen, mandatperioden 2019-2022.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 16

Dnr 2018/30

Förbundsordning för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen godkänner förbundsordning 2019-2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund med följande tillägg:


Bilaga 1, Planering för ordförandeskapet i direktionen 2011–2026

Sammanfattning av ärendet
Direktionen återremitterade ärende vid sammanträdet den 21 januari 2019.
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.
Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och har sitt
säte i Ystad.
Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande
och olycksavhjälpande insatser.
I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala
sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta
enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda
förbundsmedlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex planoch byggprocessen.
Förbundsförordningen ska antas av medlemskommunernas fullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022.
Beslut från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 21 januari 2019, § 4, Förbundsordning
för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktige att anta
förbundsordningen 2019-2022.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 16

Dnr 2018/30

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Förslag till beslut under sammanträdet
Direktionen godkänner förbundsordning 2019- 2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Beslut skickas till:
Medlemskommunernas fullmäktige

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 17

Dnr 2019/1

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen godkänner reglemente för direktionen 2019- 2022 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund med följande ändringar och tillägg:




§ 3, andra stycket, sista meningen utgår, Förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige bestämmer i övrigt ordningen för inkallade av ersättare.
§ 5, första stycket, med tillägg, Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och fyra
ersättare.
§ 7, första stycket, med tillägg, Protokoll i direktionen och arbetsutskottet justeras av
ordföranden och en ledamot inom 14 dagar.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen återremitterade ärendet vid sammanträdet den 21 januari 2019.
Medlemskommunernas kommunfullmäktige ska anta reglemente för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund. Reglemente är en reglering av förhållningar inom SÖRF:s
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022,
Beslut för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 21 januari 2019, § 5, Reglemente för
direktionen Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningsförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktige att anta
reglemente för SÖRF 2019-2022.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Beslut skickas till:
Medlemskommunernas fullmäktige
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 18

Dnr 2019/5

Beslut om firmatecknare för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att utse Johan Wahlgren direktionsordförande och Mats Svensson
räddningschef till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund med rätt att
teckna var och en för sig.

Sammanfattning av ärendet
Firmatecknare är den som har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under
avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund utses Johan Wahlgren
direktionsordförande och Mats Svensson räddningschef att teckna var och en för sig.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 19

Dnr 2019/6

Årsredovisning 2018
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner årsredovisningen för
2018.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är ett dokument där budgeterade eller planerade värden jämförs med
verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den
ekonomiska styrningen.
Protokollsutdrag, årsredovisning samt revisionernas bedömning ska skickas till respektive
medlemskommuns kansli för beslut i Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018,
Tjänsteskrivelse av administrativ chef Anette Nistrup 25 februari 2019.

Förslag till beslut
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner årsredovisningen för
2018.

Föredragande


Administrativ chef Anette Nistrup

Beslut skickas till:
Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 20

Dnr 2019/8

Information om arvodesreglemente för Ystads kommun
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen tar del av arvodesreglementet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i
direktionen och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för
förtroendevalda i Ystads kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 8 februari 2019.

Förslag till beslut
Direktionen tar del av arvodesreglementet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 21

Dnr 2019/4

Konferens Brand 2019
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att direktionens arbetsutskott och berörda tjänstemän ska delta på
konferensen BRAND2019 i Stockholm den 21–23 maj 2019.







Ordförande Johan Wahlgren (M), Ystad
Ledamot Bengt Högborg (C), Tomelilla
Ledamot André af Geijerstam (SD), Sjöbo
Ledamot Torgny Larsson (S), Tomelilla. Ersätter ledamot Karl-Erik Olsson (S),
Simrishamn
Räddningschef Mats Svensson
Biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson

Sammanfattning av ärendet
BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och
Brandskydds-föreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i
kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är
att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan
människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschefen Mats Svensson 30 januari 2019

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att direktionens arbetsutskott och berörda tjänstemän ska delta på
konferensen BRAND2019 i Stockholm den 21–23 maj 2019.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 22

Dnr 2019/13

Ersättare i arbetsutskottet
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar att ledamöterna i arbetsutskottet ersätts enligt:
 Andre af Geigerstam (SD), Sjöbo ersätts av Lars Lundberg (KD), Sjöbo
 Bengt Högborg (C), Tomelilla ersätts av Margit Svensson (M), Tomelilla
 Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn ersätts av Roland Thord (MP), Simrishamn
 Johan Wahlgren (M), Ystad ersätts av Lennart Johansson (M), Ystad

Sammanfattning av ärendet
Enligt Reglementet för SÖRF ska det inom direktionen finnas ett arbetsutskott som består
av fyra ledamöter och fyra ersättare, en ledamot från respektive medlemskommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ledamöterna i arbetsutskottet ersätts enligt:
 Andre af Geigerstam (SD), Sjöbo ersätts av Lars Lundberg (KD), Sjöbo
 Bengt Högborg (C), Tomelilla ersätts av Margit Svensson (M), Tomelilla
 Karl-Erik Olsson (S), Simrishamn ersätts av Roland Thord (MP), Simrishamn
 Johan Wahlgren (M), Ystad ersätts av Lennart Johansson (M), Ystad

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 23

Dnr 2019/14

Granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktion godkänner svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar till
revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga och tillräckliga
rutiner samt kontroller som säkerställer en korrekt utbetald lön respektive ersättning till
förtroendevalda politiker.

Beslutsunderlag
Granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar,
Till revisionen, svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar.

Förslag till beslut
Direktion godkänner svar på granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar till
revisionen.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 24

Dnr 2019/9

Dataskyddsombud för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen beslutar utse räddningschef Mats Svensson till dataskyddsombud för
direktionen.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU.
Dataskyddförordningen ställer upp krav på att varje myndighet ska utse ett
dataskyddsombud. Direktionen är personuppgiftsansvarig och därmed skyldig att utse ett
dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, bland annat genom att informera och vägleda myndigheten genom
regelverket.
SÖRF ska anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen vilket sker via deras hemsida.
Reglerna om personuppgiftsombud i personuppgiftslagen (1998:2014) upphör därmed att
gälla och det finns inte längre något krav på att ha ett personuppgiftsombud.

Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen,
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson den 25 februari 2019.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutar utse Mats Svensson till dataskyddsombud
för direktionen.

Föredragande


Räddningschef Mats Svensson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 24

Dnr 2019/9

Beslut skickas till:
Datainspektionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 25

Dnr

Information om medlemsmöte den 28 maj
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen informeras att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund kommer att medverka
på SÖSK-mötet den 28 maj.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-03-04

SÖRF § 26

Dnr

Utbildningspass för direktionen
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen tar del av information om:


LSO, lag om skydd om olyckor

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Mats Svensson informerar direktionen om LSO, lag om skydd om olyckor.

Justerares signatur
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/150

Delårsrapport 1 2019 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport för tertial 1 2019 godkänns.
Sammanfattning
Delårsrapporten är ett dokument där budgetrelaterade eller planerade värden jämförs med
verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den
ekonomiska styrningen.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 1
2019.
Beslutsunderlag
SÖRF Delårsrapport 1 2019
Tjänsteskrivelse SÖRF den 10 maj 2019
SÖRF beslut den 27 maj 2019 § 27
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 142
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 105

Dnr 2019/150

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Delårsrapport 1 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport för tertial 1 2019 godkänns.
Sammanfattning
Delårsrapporten är ett dokument där budgetrelaterade eller planerade värden jämförs med
verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den
ekonomiska styrningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen godkänna SÖRF delårsrapport
för tertial 1 2019.
Beslutsunderlag
SÖRF Delårsrapport 1 2019
Tjänsteskrivelse SÖRF 2019-05-10
SÖRF beslut den 27 maj 2019 § 27
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 142

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

2019-05-27

SÖRF § 27

Dnr 2019/16

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
2019, tertial 1
Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen godkänner delårsrapporten för tertial 1 2019 och lämnar den vidare
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten är ett dokument där budgeterade eller planerade värden jämförs med
verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den
ekonomiska styrningen.
Protokollsutdrag och tertialrapport skickas till respektive medlemskommuns kansli för beslut
i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Budgetförutsättningar 2019–2021 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Tjänsteskrivelse av administrativ chef Anette Nistrup 10 maj 2019

Förslag till beslut
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att godkänna
delårsrapporten för tertial 1 2019.

Föredragande


Administrativ chef Anette Nistrup

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige i respektive kommun

Justerares signatur
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Delårsrapport tertial 1 2019
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Räddningschefen inleder året
Året har inneburit ett stort antal anlagda bränder. Bränder i fordon, containrar, källare och
flerfamiljshus med en vindsbrand som drabbade detaljhandeln. Under dessa insatser testade
SÖRF den operativa organisationen och kan konstatera att förbundets operativa förmåga motsvarar det som beskrivs i handlingsprogrammet för mandatperioden 2019–2022.
Brandskyddskontrollanterna har påbörjat ett informationsprojekt vid sina besök där fastighetsägaren får information om ett brandsäkrare hem. Efter kort projekttid har brandskyddskontrollanterna fått ett stort positivt gensvar från fastighetsägarna.
HR-funktion Rsyd
Ett samarbete har påbörjats med Räddningstjänsten Syds HR-funktion och har inletts med en
lönekartläggning inom SÖRF.
Landshövdingen
Torsdagen den 21 februari kom landshövding Anneli Hulthén på besök. Det var ett mycket
givande och trevligt besök. Ett besök som behandlade vardagen inom SÖRF, samt hur samverkan är mellan SÖRF och Länsstyrelsen i Skåne.
Civilt Försvar
Planeringen för vad räddningstjänsten ska göra under höjd beredskap fortsätter. SÖRF inväntar MSB:s planeringsunderlag med riktlinjer om vad detta innebär.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket kom på tillsynsbesök efter tillbud i samband med en rökdykarövning. Under
besöket erhölls ett kvitto på att SÖRF arbetar i rätt riktning när det gäller vår personals säkerhet och arbetsmiljö.
IVPA
Region Skåne har tillsammans med räddningstjänsterna i Skåne påbörjat en resa med att ta
fram ett nytt avtal om hur räddningstjänsterna ska hjälpa Region Skåne vid prioriterade sjukvårdslarm. Målet är att ett nytt avtal ska träda ikraft vid årsskiftet.
Nya verksamhetsmål
Under 2016 skrev räddningscheferna under en överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne. Syftet med överenskommelsen är att samordna det förebyggande arbetet samt att Skåne ska bli Sveriges brandsäkraste region. I kommande delårsrapport redovisas uppföljningen av verksamhetsmålen. De nya verksamhetsmålen är:
• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minska med minst en
tredjedel till år 2022.
• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av
brand ska öka.
• Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.
• Att öka tryggheten för de som bor och vistas i Skåne genom ett samordnat olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete.
• Att skapa gemensamma och kända strukturer för snabba och samordnade räddningsinsatser, beredskap och informationshantering.
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Förebyggande verksamhet
Under våren har SÖRF fortsatt göra tillsynsinspektioner på tillfälliga boenden som hotell, bed
and breakfast och vandrarhem. Totalt finns det 205 tillfälliga boenden i medlemskommunerna.
Ett PM är framtaget för att säkerställa likvärdiga skälighetsbedömningar mellan handläggarna.
Målet är att utföra 170 tillsyner under 2019. En styrkeledare har genomgått en tillsynsutbildning för att kunna bistå avdelningen och det förebyggande arbetet.
Ärende

190430

180430

170430

87
16
8
19
71

53
13
19
25
66

82
76
17
38
54

201

176

267

Tillsyn LSO
Tillsyn/tillstånd LBE
Remisser Polis
Remisser Alkohol
Remisser Samhällsbyggnad
Totalt

Externutbildning
Alla människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka. Förbundet har till och
med april månad utbildat följande antal personer:
• 405 i grundläggande brandutbildning (GBU)
• 209 i hjärt- och lungräddning (HLR)
• 43 i utrymning
• 73 i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• 73 i handbrandsläckning
SBA är en utbildning som riktar sig till fastighetsägare och brandskyddsansvariga i olika verksamheter. Målet är att tydliggöra ansvarsfrågan och att skapa en förståelse för hur viktigt det
är att bedriva ett fungerade systematiskt brandskyddsarbete.
Ett hundratal pensionärer har blivit utbildade i ”Peppar, peppar” en kampanj med syfte att
synliggöra risker för äldre i vardagen och informera om vilka åtgärder man ska vidta för att
undvika olyckor.
Under våren har SÖRF i samarbete med Tomelillabygdens församling träffat ungdomar på
kommunernas fritidsgårdar. Ungdomarna har fått chansen att träffa och samtala med en
brandman från SÖRF och att testa utrustning från brandbilarna.
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Information till allmänheten
Antalet bränder och andra olyckor ska minska i våra medlemskommuner. SÖRF inledde
brandvarnarprojekt under slutet av 2018. Vid publika evenemang fokuseras på vikten av
brandvarnare i våra bostäder.
SÖRF besöker alla åk 2, 5 och 8 i medlemskommunerna. De operativa arbetslagen planerar in
skolbesöken under 2019. De yngre barnen utbildas i brandkunskap och vikten av att kunna
hantera en brand i hemmet. De får också utbildning om vart de ska vända sig i händelse av en
brand eller olycka uppstår. I årskurs 8 utbildar vi enligt Brandskyddsföreningens ”Upp i rök”.
Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder
samt ungdomarnas eget beteende och handlande.
Brandskyddskontroll
SÖRF:s arbete med att förebygga bränder har utvecklats genom ”brandvarnarprojektet” där
brandskyddskontrollanter i samband med brandskyddskontrollen informerar om brandförebyggande åtgärder samt kontrollerar brandvarnare.
Under perioden har åtta ”eldstadsrelaterade” utryckningar förekommit i medlemskommunerna. Som ett led i det förebyggande arbetet gör räddningstjänstförbundet en uppföljning på
omfattningen av antalet bränder. Enligt Lagen om skydd mot olyckor är kommunen efter en
räddningsinsats, skyldig att i skälig omfattning utreda orsaken till olyckan/branden. Syftet med
uppföljningen är att öka kunskapen om vad som orsakar bränder i eldstäder, rökkanaler och
imkanaler. En sammanfattande rapport baserad på samtal med räddningstjänstpersonal, berörda fastighetsägare, dokumenterad information samt besök av personal från räddningstjänsten på de aktuella platserna, kommer att redovisas.
Brandskyddskontroller per månad
400
300
200
100
0
Januari

Februari

Aviserade objekt

Mars

Utförda objekt

April

Ej utförda objekt

Under perioden har 1 238 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 942 brister/avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare. 73 avvikelser har
varit av sådan betydelse att föreläggande om åtgärd utfärdats. Ett föreläggande har överklagats
till länsstyrelsen i Skåne. Överklagandet har avslagits och förelagd brist ska åtgärdas.
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Operativ verksamhet
Totalt har antalet händelser i SÖRF:s område minskat i jämförelse med motsvarande period
föregående år. Brand i det fria är den händelsetyp som ökat mest och beror på de många
container- och fordonsbränder som ägde rum i början av året. Den torra våren har resulterat
i ett ökat antal utryckningar inom kategorin brand i det fria (bränder i skog och mark). SÖRF
har även bidragit med resurser till den stora mark- och skogsbranden i Hästveda i Hässleholms
kommun.
Det har inträffat en handfull resurskrävande insatser med eldstäder som anstiftare. Dessa insatser är ofta komplicerade och tidskrävande, samt ställer personal och utrustning på sin spets.
Händelsetyper

190430

180430

170430

42
39
61
90
47
81

38
20
62
98
71
79

33
30
55
89
85
94

360

368

386

Brand i byggnad
Brand i det fria
Trafikolycka
Sjukvårdsinsats
Automatiskt brandlarm
Övrig räddningstjänst
Antal händelser

Antalet sjukvårdsrelaterade insatser är precis som tidigare år SÖRF:s vanligaste uppdrag. Antalet har minskat något men innebär nästan en utryckning per dygn. Sedan förra året har SÖRF
och övriga räddningstjänster i Skåne inte tillgång till syrgas, men responderar fortfarande på
samma typ av uppdrag. Instruktörer för sjukvårdsutbildningarna inom SÖRF har börjat se
över alternativ utrustning och utbildning för att utrusta personalen mer än vad Region Skånes
utbildning erbjuder i dagsläget.
Automatiska brandlarm utan tillbud fortsätter att minska, efter en tids hårt arbete med utökad
information till anläggningsskötarna och fastighetsägarna. Tydligare uppföljning och feedback
till objekten visar att trenden med minskade felaktiga automatiska brandlarm håller i sig. Antalet har mer än halverats på fyra år, trots att antalet objekt ökat med nästan 10%. SÖRF
kommer fortsätta arbetet med att följa upp de felaktiga larmen.
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Utbildning och övning
SÖRF både deltog och var med i ledningen för krisledningsövningen Malte i Simrishamns
kommun i april. Scenariot var att öva kommunens olika verksamheter och instanser under en
längre period utan el. Utvärderingen av övningen pågår.
Samtliga befäl och styrkeledare på heltid har under våren fått utbildning och information i
ämnet PDV (Pågående Dödligt Våld) av specialutbildad polis. Detta för att kunna möte en
situation på skola eller allmän plats tillsammans med andra myndigheter på ett utbildat och
välorganiserat sätt.
SÖRF:s yttre befäl har under mars månad bjudit in representanter från Miljöförbundet för att
diskutera och öva tänkbara scenario där miljön står i fokus. Allt från omhändertagande av
släckvatten till användning av skum i livräddande syfte. Lärande övningar kring detta kommer
fortlöpa till sommaren.
Samtliga FIP-befäl har under början på året varit på utbildning i RC-syd (Räddning Centralsyd) i Hyllie. SÖRF:s befäl fick en fördjupad insikt och kunskap i organisationen för inre ledning som är ett steg i den interna befälsutbildningen. Till hösten kommer representanter från
inre ledning till SÖRF och besöker stationerna Brösarp, Borrby, Lövestad och Vollsjö.
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Direktionen
Ordförande
V ordförande

Johan Wahlgren (M)
Andre af Geijerstam (SD)

Ystad
Sjöbo

Ledamöter

Fredrik Thott (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Bror Ahlin (M)
Torgny Larsson (S)
Bengt Högborg (C)

Simrishamn
Simrishamn
Ystad
Sjöbo
Tomelilla
Tomelilla

Ersättare

Christer Hovbrand (S)
Lars Lundberg (KD)
Roland Thord (MP)
Anders Johansson (M)
Margith Svensson (M)
Peter Boström (S)
Lennart Johansson (M)
Adrian Magnusson (S)

Sjöbo
Sjöbo
Simrishamn
Simrishamn
Tomelilla
Tomelilla
Ystad
Ystad
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Ekonomi
Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott på 52 tkr. Prognosen för året är
väldigt osäker, framförallt beroende på pensionsskuldsberäkningen. Avvikelsen mellan budgeterade pensionskostnader och KPA:s senaste pensionsprognos är -1,4 mkr. I dagsläget är det
även prognosen för SÖRF:s resultat per årsskiftet.
SÖRF kommer att se över personalens pensionsåldrar i KPA:s individlista, för att se om det
finns möjligheter att påverka utfallet. Budgetavvikelsen efter april månad blev -453 tkr.
En kalkyl kommer att tas fram av KPA inom kort för att se möjliga senarior gällande beräkningar baserade på olika pensionsåldrar. Det finns personal som har uppnått aktuell pensionsålder, men som arbetar kvar i verksamheten under kommande år vilket generar en lägre pensionskostnad.
Den operativa personalen är berättigad till särskild avtalspension med pensionsåldern 58 år,
under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år varav 25 år inom utryckningstjänst. Trenden visar dock att operativ personal arbetar kvar längre vilket har en positiv inverkan på den totala pensionsskulden.
Personal
De två senaste åren har inneburit en ökad kostnadsnivå när det gäller verksamheten för RiB
(deltidsbrandmän). SÖRF har anställt fler RiB-personal för att täcka tjänstgöring dygnet runt.
Förbundet har även haft en högre personalomsättning. Detta innebär ökade kostnader för
utrustning, utbildning, övning, läkarundersökningar och förlorad arbetsförtjänst. En fördjupad
uppföljning kommer att ske under året för att säkerställa att budgeterade kostnader efterlevs i
möjligaste mån.
Under heltidsverksamheten bidrar en sjukskrivning till en positiv budgetavvikelse. Under personalkostnader ingår även semesterlöneskulden, där SÖRF satsar på att ge personalen möjlighet att nyttja intjänade semesterdagar för att hålla en balans i semesterlöneskulden. Budgetavvikelsen totalt under personalkostnader blev positiv med 299 tkr.
Övriga verksamheter
Under den förebyggande verksamheten finns en positiv budgetavvikelse på totalt 213 tkr. Det
har varit en fortsatt positiv efterfrågan av förbundets externa utbildningar och en stabil start
på året för avdelningen brandskyddskontroll.
Fordonsparken har haft olyckor/skador som genererat ökade kostnader för reparationer med
235 tkr.
Ombyggnationen av brandstationen i Ystad pågår för fullt och budgeterad hyreshöjning kommer först under andra halvåret innebärande en positiv budgetavvikelse på 249 tkr.
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätthålla
en god ekonomisk balans.
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Finansiella mål
SÖRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt och en ekonomi i balans.
Förbundet arbetar med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur
resurserna disponeras. SÖRF planerar, organiserar och utför arbetet på ett så effektivt sätt som
möjligt för att skapa trygghet för medborgarna.
Finansiella mål

Måluppfyllelse

•

Det egna kapitalet ska vara> 0.

Tidigare års goda resultat har lett till ett
stabilt eget kapital.

•

Det årliga resultatet efter avskrivningar
och finansiella kostnader ska vara> 0.

Prognosen per helår är osäker, men med
stor sannolikhet kommer måluppfyllelse
inte att uppnås.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
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.
• Periodiseringar 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 per
30 april. Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen
redovisas som en finansiell kostnad. Pensionsåldern i pensionsberäkningen är beräknad till den
ålder den anställde tidigast kan gå i pension.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för
avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna
för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivningarna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat.
Följande avskrivningstider tillämpas (år):
Utryckningsfordon
10–20
Kommunikationsutrustning 3
Mindre fordon, båtar
7–10
Övningsfält
3
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7
Semesterskuld
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs
vid årsbokslutet.
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Not

Utfall
190430

Prognos
2019

Budget
2019

Utfall
180430

Verksamhetens intäkter

1

23 652

69 896

69 896

22 699

Verksamhetens kostnader

1

-21 589

-66 391

-64 991

-20 977

Avskrivningar

2

-1 420

-4 382

-4 382

-1 288

643

-877

523

434

Resultaträkning, tkr

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

3

2

-

-

44

Finansiella kostnader

4

-593

-473

-473

-251

52

-1 350

50

227

190430

Prognos
2019

181231

180430

133

90

159

213

23 169

24 500

22 662

23 339

829

680

902

24 131

25 270

23 723

23 552

37 342

19 225

20 486

16 270

Summa omsättningstillgångar

37 342

19 225

20 486

16 270

Summa tillgångar

61 473

44 495

44 209

39 822

5 695

5 695

10 199

10 199

52

-1 350

-4 504

227

6

5 747

4 345

5 695

10 426

7

18 892

19 950

18 019

13 240

18 892

19 950

18 019

13 240

Årets resultat

Balansräkning, tkr

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
Finansiell leasing
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

5

Eget kapital avsättning och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning pensionsförpliktelser
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

8

8 162

8 900

8 968

8 067

Kortfristiga skulder

9

28 672

11 300

11 527

8 089

Summa skulder

36 834

20 200

20 495

16 156

Summa eget kapital och skulder

61 473

44 495

44 209

39 822

228

12
SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Kassaflödesanalys, tkr

190430

180430

181231

52

227

-4 504

1 309

1 288

3 918

873

153

4 932

-

-

-123

2 234

1 668

4 223

-16 856

2 335

-1 181

17 146

-2 673

765

2 524

1 330

3 107

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 791

-597

-2 497

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-

-

123

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 791

-597

-2 374

Förändring långfristig skuld

-733

-733

-733

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-733

-733

-733

0

0

0

Tillförda medel
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Ökning/minskning avsättningar
Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Noter (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter - avser medlemsintäkter, externa intäkter som tillsyn, förebyggande
åtgärder, extern utbildning och brandskyddskontroll.
Medlemsintäkter
Förbundsmedlem

190430

2019

2018

Procent

Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo
Summa

7 711
4 903
3 458
4 883
20 955

23 135
14 710
10 373
14 648
62 866

22 137
14 374
9 947
14 192
60 650

36,3
24,1
16,5
23,1
100

Verksamhetens kostnader - finns specificerade under driftredovisningen innehållande driftskostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.
Not 2
Avskrivningar
1 420 tkr utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar till och med
30 april.
Not 3
Finansiella intäkter

190430

180430

2

44

190430

180430

Räntekostnad lån
Räntekostnad pensionsskuld
Övriga räntekostnader

12
565
16

14
221
16

Summa

593

251

Fordringar

190430

180430

Kundfordringar
Koncernkonto Ystads kommun
Mervärdesskattefordringar
Interimsfordringar
Övrigt

22 165
12 699
700
1 774
4

1 222
12 451
906
1 689
2

Summa

37 342

16 270

Dröjsmålsränta kundfordringar
Not 4
Finansiella kostnader

Not 5
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Not 6
Eget kapital

190430

Prognos 2019

2018

Ingående värde
Årets resultat

5 695
52

5 695
-1 400

10 199
-4 504

Summa eget kapital

5 747

4 295

5 695

Årets resultat

190430

2018

2017

2016

2015

52

-4 504

-916

1 259

693

-

-123

263

-67

-24

52

-4 627

-653

1 192

669

Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster/förluster
Balanskravsresultat

Förbundet ska senast 2020 ha återställt underskottet för 2017 som var 44 tkr exkluderat 872 tkr som hänfördes till synnerliga skäl.
Not 7
Avsättning pensionsförpliktelser

190430

180430

Total avsättning pensioner
Total avsättning särskild löneskatt

15 204
3 688

10 655
2 585

Summa avsättning

18 892

13 240

190430

180430

Kommuninvest
Kortfristig del
Skuld för finansiell leasing

8 067
-733
828

8 800
-733
-

Totalt

8 162

8 067

Kortfristiga skulder

190430

180430

Leverantörsskulder
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift
Löneskatt
Avgiftsbestämd ålderspension
Övriga interimsskulder
Donation Sjöbo
Kortfristig del av långfristiga skulder

2 964
2 491
235
565
21 492
192
733

3 125
2 954
216
561
308
192
733

Totalt

28 672

8 089

Uppbokning sker utifrån underlag från KPA Pension.
Not 8
Långfristiga skulder

Not 9
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Drifts- och investeringsredovisning
I förbundets budgetmodell fördelas alla intäkter och kostnader ut till verksamheten med tillägget att
ett visst överskott ska redovisas i enlighet med förbundets mål för god ekonomisk hushållning. Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna specificerade.
Driftredovisning, tkr

Utfall
190430

Budget
2019

Prognos
2019

Utfall
180430

Medlemsavgifter

20 955

62 866

62 866

20 217

-14 031

-43 071

-43 071

-13 230

Pensionskostnader

-2 333

-5 640

-7 040

-1 444

Ränta/avskrivningar

-1 431

-4 022

-4 022

-1 259

-187

-790

-790

-224

Administrativ verksamhet

-3 061

-9 494

-9 494

-3 092

Operativ verksamhet

-1 572

-4 309

-4 309

-1 661

1 712

4 510

4 510

845

52

50

-1 350
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Personalkostnader inklusive semesterlöneskuld

Räddningschef

Förebyggande verksamhet
Summa

Investeringsredovisning, tkr

Utfall
190430

Budget
2019

1 386

1 300

Fastighet/friska brandmän

48

600

Skyddsutrustning

43

530

Räddningsmaterial

154

370

Rakel/IT/teknik

160

400

1 791

3 200

Fordon

Summa
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Kontaktuppgifter
raddningstjansten.sorf@sorf.se
Besöksadress
Metallgatan 2
271 39 Ystad

Fakturaadress
Box 238
271 25 Ystad

|

www.sorf.se
Telefon
010-110 2500
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/140

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Krisledningsnämndens reviderade reglemente antas.
Sammanfattning
Krisledningsnämndens reglemente har setts över och reviderats med anledning av att dels en
ny mandatperiod har inletts och dels ny lagstiftning trätt i kraft.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta krisledningsnämndens
reviderade reglemente.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 140
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 september § 103
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-09-11

§ 103

Dnr 2019/140

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Krisledningsnämndens reviderade reglemente antas.
Sammanfattning
Krisledningsnämndens reglemente har setts över och reviderats med anledning av att dels en
ny mandatperiod har inletts och dels ny lagstiftning trätt i kraft.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
krisledningsnämndens reviderade reglemente.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Gällande reglemente för krisledningnämnden
Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 september 2019 § 140

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för krisledningsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige den DDMMÅÅ §
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ALLMÄNT OM KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER
1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses enligt 1 kap. 4 § lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller ett landsting.
Närmare bestämmelser om nämndens funktion och uppgift redovisas i lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Därutöver har
krisledningsnämnden att följa kommunallagen (2017:725), i övrigt tillämpbar lagstiftning på området samt
vad som föreskrivs i detta reglemente.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS ANSVAR
2§ På krisledningsnämnden ankommer att
- träda i funktion som nämnd i samband med extraordinär händelse.
- i enlighet med de ramar som fullmäktige fastställt, fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.
- i övrigt, genom den normala organisationen, verka för att kommunfullmäktige inför varje ny
mandatperiod bereds ett förslag till ledningsplan vid extraordinära händelser.
- när förhållandena medger det, besluta att de uppgifter som nämnden övertagit från andra nämnder
ska återgå till ordinarie nämnd.
NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Personuppgiftsansvar
3§ Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet. Hanteringen av personuppgifter sköts av
krisledningsnämndens sekreterare.
Processbehörighet
4§ Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom nämndens verksamhetsområde.
Annan verksamhet
5§ Krisledningsnämnden har vidare ansvar för
- arkivhållning av handlingar inom sitt verksamhetsområde
- att information lämnas om nämndens verksamhet
- regelformering och regelförenkling inom nämndens verksamhetsområde.
NÄMNDENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
6§ Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde och redovisas i
enlighet med de riktlinjer som fullmäktige tagit fram.
Krisledningsnämnden ska ge länsstyrelsen eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter
och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och
planerade åtgärder.
NÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
7§ Krisledningsnämnden består av de fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som ingår i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är
tillika ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden. Sekreterare i krisledningsnämnden är
kanslichef.
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Vid ny mandatperiods början och innan dess att kommunstyrelsen inom sig valt ett utskott, utgörs
krisledningsnämnden av kommunstyrelsen presidium.
Tjänstgöring för ledamot och ersättare
8§ Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem
bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
9§ En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
kommunledningsförvaltningens kansli som kallar in ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde fullgör den till tjänsteåldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på
grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen
utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Nämnden träder i funktion
12 § Ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden ska kunna verka under lång tid. När nämnden träder i funktion ska nämndens
samtliga ledamöter, inklusive ersättare, kallas in. Därefter ska nämnden besluta hur tjänstgöringen ska
vara sammansatt för att säkerställa nämndens uthållighet.
Krisledningsnämndens beslut att träda i funktion ska omedelbart överlämnas till berörd nämnd och, om
möjligt, ska aktuell nämnds ordförande beredas tillfälle att yttra sig. Krisledningsnämndens övertagande
av beslutsrätt och verksamhetsansvar ska inskränka sig till det som oundgängligt krävs med hänsyn till
händelsens art och omfattning.
Kallelse till sammanträde
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Ordföranden bestämmer
kallelsens form. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet och ska på lämpligt
sätt tillställas de ledamöter samt annan förtroendevald eller tjänsteman som får närvara vid mötet.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till tjänsteåldern
äldste ledamoten göra detta.
Närvaro på sammanträde
13 a § Krisledningsnämnden avgör på sammanträdet i vilken utsträckning andra än ledamöter och
ersättare ska få närvara på sammanträdet samt delta i överläggningarna.
Särskilt om ordförandens uppgifter
14 § Det åligger krisledningsnämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta initiativ i dessa frågor.
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- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder.
14 a § Krisledningsnämnden ska, i möjligaste mån, från nämnd, styrelse och bolag erhålla den information
och det underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgifter
för vilken sekretess råder. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda.
Protokollföring och justering av protokoll
15 § Protokoll ska föras över krisledningsnämndens sammanträde och över nämndens beslut. Protokollet
justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts före justeringen avprotokollet.
Delgivning
17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vid dennes förhinder med vice
ordföranden eller med den som efter särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden skall undertecknas av
ordföranden eller vid dennes förhinder av vice ordförande och kontrasigneras av annan ledamot. I
övrigt gäller dokumentet kommunstyrelsens instruktion för attest och undertecknande av handlingar
§ 2019/63 KS.
Sekretess
12 § Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinarie nämnds verksamhet och har då
också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar. För krisledningsnämndens
utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.
Nämnden träder ur funktion
19 § När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens
verksamhet ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av fullmäktige, om styrelsen inte fattat sådant
beslut. Beslut om att nämnden ska träda ur funktion och den anpassade organisationen återgå till normal
organisation kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. När ett sådant beslut fattas
återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd.
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt
utvärdering lämnas till fullmäktigesammanträde så snart det är möjligt. Fullmäktige beslutar om en nämnd
som genom krisledningsnämndens övertagande av denna nämnds beslutsrätt ska kompenseras för oförutsedda
kostnader vilka uppstått genom beslut av krisledningsnämnden.
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/51

Val av nämndemän till Ystad Tingsrätt
Förslag till beslut
Nämndemän till Ystads tingsrätt väljs enligt följande:
1. Sara Andersson (M)
2. Lars Svärd (M)
3. Ann-Christine Kullgren (M)
4. Gunilla Quist Lundin (M)
5. Liz-Beth Persson (S)
6. Thord Svensson (S)
7. Susann Gustafsson (SD)
8. Henric Håkansson (SD)
9. Bengt-Ola Rydberg (KD)
10.
Sammanfattning
År 2019 är det dags för kommunerna att välja nya nämndemän. Andelen nämndemän per
kommun styrs av invånarantalet i kommunen. Ystad Tingsrätt har för kommande
mandatperiod behov av totalt 87 nämndemän. Sjöbo kommun ska välja 10 nämndemän.
Nämndemannakåren ska ha en allsidig sammansättning såvitt avser ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke. För närvarande finns det en generell brist i landet på nämndemän som är
yngre än 45 år.
Som nämndeman är man lekmannadomare. Oaktat att de politiska partierna nominerar
personer till uppdraget som nämndeman, representerar nämndemannen inte något politiskt
parti. Det finns inte heller något krav på att man som nämndeman ska vara medlem i ett
politiskt parti. Uppdraget som nämndeman är opolitiskt.
Beslutsunderlag
Nomineringar inkomna från gruppledarna för M, S, SD och C.
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/188

Interpellation till familjenämndens ordförande angående Sjöbo
ungdomsorkester
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) ställer i en skrivelse ställd till familjenämndens ordförande Susan
Melsen ett antal frågor gällande Sjöbo ungdomsorkester.
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen den 9 augusti 2019
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Interpellation till Familjenämndens ordf Susan Melsen.

Sjöbo ungdomsorkester.
Vi har under sommaren kunnat läsa i våra tidningar att Sjöbo ungdomsorkester blivit av med ett av
sina förrådsutrymme. Vi har också kunnat läsa att Sjöbo ungdomsorkester skrivit brev till
ansvariga politiker utan att få svar.
Vi har många föreningar i Sjöbo kommun som gör fantastiska insatser för våra ungdomar och
Sjöbo ungdomsorkester är en av dessa. Det finns föreningar som det aldrig skulle komma på tal
om att begränsa deras förråds/ eller träningsmöjligheter, och man kan ju undra om alla föreningar
behandlas lika.
Jag vill därför ha svar på följande frågor:
1. Varför har Sjöbo ungdomsorkester inte fått svar på sina brev till ansvariga politiker?
2. Tycker du att det är ok att dyra instrument inte skall förvaras på ett säkert sätt? Och att andra
kan komma åt de då de förvaras i en öppen lokal, där även andra har verksamheter.
3. Borde inte du som högst ansvarig politiker för denna verksamheten träﬀa representanter för
Sjöbo ungdomsorkester för att hitta en acceptabel lösning?
Lövestad den 9 augusti 2019
Lars Lundberg
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/193

Motion - Aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
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
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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

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/202

Motion - Ändrad policy i Sjöbo kommun beträffande
hemspråksundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanfattning
André af Geijerstam (SD) uppdrar i en motion ställd till kommunfullmäktige att
familjenämnden tar fram en ny och med lagstiftningen bättre överensstämmande policy för
hemspråksundervisning.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 11 september 2019
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/194

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Kommunfullmäktiges besluts
Sammanfattning
Bror Ahlin (M) avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 21 augusti 2019
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/159

Avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Sjöbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanfattning
Krister Persson (SD) avsäger sig samtliga förtroendeuppdrag i Sjöbo kommun från och med
den 14 juni 2019. Krister Persson är ersättare i familjenämnden, ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 24 juni 2019
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SJÖBO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Dnr 2019/198

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanfattning
Jozefine Nybom (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från och med
den 12 september 2019.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 4 september 2019

256

257

