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Justering Två ledamöter utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet.  
 
 
Ärenden  Enligt bifogad ärendeförteckning. 
 
 
 
 
 

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast 
anmäla detta till förvaltningssekreterare Helena Persson per telefon 
0416-273 15, eller e-post helena.persson@sjobo.se, så att ersättare 
kan kallas in.  
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Val av justeringspersoner 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
N.N. och N.N. utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens 
sammanträde. 
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Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändringar 
 
Alt 
 
Föredragningslistan fastställs med följande förändringar: 
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Anmälan av motioner, interpellationer och frågor 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
  
 
Sammanfattning 
Följande motioner/interpellationer/frågor anmäls: 
 
  
 
Beslutsunderlag 
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Handlingar för kännedom 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt handlingar för kännedom till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut den 9 juli 2021 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (ny 
ersättare Lars Wilhelm Larsson, avgången ersättare Jonny Karlsson). 
 
Försvarsmaktens beslut om avlysning – Björka övningsfält september 2021 samt bilaga 
 
Länsstyrelsens rapport: Vägledning till kommuner samt återrapportering av goda exempel på 
när nämndens tillsyn har samordnats med annan kommunal tillsyn 
 
Återrapportering från Länsstyrelsen Skåne av uppdrag som länsstyrelserna fick i 
Regleringsbrev för budgetåret 2020 
 
 

6



7



8



 

 
 

Beslut          
Datum Beteckning  

2021-08-24 FM2021-1198:11 

         

Sida 1 (1) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(MNE)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Södra skånska regementet 

247 82 Södra Sandby 

Revingehed 046-36 80 00 046-36 80 50 exp-p7@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/p7 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                           

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

UtbstödE, C Övningsfältssektionen 

Alexander Linde, P7-Ovnfaltssekt.mil.se 

                  

Avlysning Björka övningsfält september 2021 
(1 bilaga: Bilaga 1 Områdeskarta Björka övningsfält) 

  

 

Tillträdesförbud 

Med stöd av Skyddslagen (2010:305) råder tillträdesförbud på hela Björka övningsfält 

enligt nedan. 

Bommarna börjar stängas två timmar innan tillträdesförbudet börjar. 

 

Datum Klockslag  Övningsverksamhet Övningsledare  

2021-09-06 0800-2400 Övningsverksamhet Polisen 

2021-09-07 0000-2400 Övningsverksamhet Polisen 

2021-09-08 0000-2400 Övningsverksamhet Polisen 

2021-09-09 0000-2400 Övningsverksamhet Polisen 

2021-09-10 0000-1600 Övningsverksamhet Polisen 
 

 

Övrig farlig verksamhet 

Försvarsmakten övar kontinuerligt på våra övningsfält. Allmänheten måste 

därför alltid vara uppmärksam när man beträder ett militärt övningsfält. 

 

Engblom, Mathias 

C UtbstödE 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Beslut Bilaga 1 
Datum Beteckning  

2021-08-24 FM2021-1198:11 

         

Sida 1 (1) 

         

  
      

 

           

 

 

Områdeskarta Björka övningsfält 

 
      Karta: NMK MO3009 

 

 

Engblom, Mathias 

C UtbstödE 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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 RAPPORT 1(24)

2021-07-16
 

Dnr 404-3562-2020

Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Anna Jansson Thulin
010-2241397
anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se

Till Skånes 33 kommuner

Kopia till:
Finansdepartementet
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Boverket
pbe@boverket.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00
vx

102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Vägledning till kommuner samt återrapportering 
av goda exempel på när nämndens tillsyn har 
samordnats med annan kommunal tillsyn

Utdrag ur Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete
redovisa goda exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan
kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa exempel på hur nämndens
tillsyn kan ge positiva effekter för annan kommunal verksamhet, exempelvis på hur
tillsyn över kraven på tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan
detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med
olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter hörande av Boverket.
Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen
(Finansdepartementet), senast den 1 september 2021.

Hänvisning till lagtext i denna återrapportering förkortas exempelvis till PBL 8 kap. 
24 § och då avses 8 kapitlet 24 § i plan- och bygglagen (2010:900). Plan- och 
byggförordningen (2011:338) förkortas i fortsättningen PBF. Med förkortningen BN 
avses kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande nämnd med ansvar för 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område.

I Skåne har 28 av 33 kommuner svarat på Länsstyrelsens frågor om samordnad 
tillsyn. Invånarantalet i Skåne uppgår till 1389 336 personer på en yta om 10 968 
km2 Regionfakta - Regionfakta .
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Dnr 404-3562-2020

Sammanfattning
¡rets arbete med regleringsbrevsuppdrag om samordnad tillsyn ªr enligt 
instruktionen i regleringsbrevet utformad som en vªgledning till er kommuner. 
Lªnsstyrelsen ser mycket positivt p¬ den uppgiften eftersom den ªr meningsfull och 
fºrhoppningsvis kan vªgledningen inspirera till nya id®er om samordning. 

Inledningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns vªldigt m¬nga exempel p¬ 
samordning i Sk¬ne. En glªdjande kunskap att fºra vidare. Att 28 av 33 sk¬nska 
kommuner informerat om hur de samordnar tillsynen med annan kommunal tillsyn 
gºr att den hªr vªgledningen blivit l¬ng, men det ªr inte tung lªsning och i slutet 
finns en bilaga med goda exempel i ett urval fr¬n hela landet. Den bilagan har tagits 
fram genom ett samarbete i lªnsstyrelsernas tillsynsvªgledningsnªtverk och blivit 
sammanstªlld i maj 2021.

Vanligast ªr samarbete med miljºtillsynen, rªddningstjªnstens tillsyn samt med 
tillsynen av hªlsoskyddet. Nªstan var femte kommun som svarat har angett att 
samordning med annan tillsyn ocks¬ sker. Det ªr samarbete med Polisen, 
Kronofogden, Skatteverket, Arbetsmiljºverket, Tullen, Fºrsªkringskassan, 
Arbetsfºrmedlingen m.fl.

Exempel p¬ nªr samordnad tillsyn gett effekt ªr nªr flera lagstiftningar kan anvªndas 
mot en olovlig verksamhet. Sanktioner kommer d¬ fr¬n flera h¬ll och d¬ upphºr 
kanske verksamheten. Nªr samarbetande fºrvaltningar och myndigheter lªr sig om 
varandras ramar och lagrum s¬ ºkas kunskap och det underlªttar i sin tur vid kontakt 
d¬ tips ska ges vad som framkommit vid tillsynsbesºk. 

Om brister (exempelvis tillgªnglighet) blir rªtt i ett tidigt skede av byggprocessen s¬ 
minskas kostnader fºr ombyggnationer och behov av bostadsanpassningsbidrag 
minskar.

Sammanfattningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns m¬nga exempel p¬ 
samordnad tillsyn i lªnet. Denna vªglednings frªmsta syfte ªr dªrfºr att belysa 
intressanta id®er samt att visa fºrdelar som ska lyftas fram.

Innehåll
Sammanstªllning av lªnets svaréééééééééééééésidan 3

Bilaga med goda exempel fr¬n hela landetéééééééééésidan 10 
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Sammanställning av länets svar
Har byggnadsnämndens tillsyn, under de senaste fem åren, samordnats 
med annan kommunal tillsyn?

Av de 18 % som svarade annan tillsyn, avsågs polisen, lokalt samverkansavtal, 
kronofogde, skatteverk, arbetsmiljöverk, tull, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), 
bostadsanpassningsbidrag och permanentboende i fritidshus.
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Om ni har haft sådan samordning av tillsyn som avses i ovanstående 
fråga, beskriv kortfattat hur samarbetet gick till: (t ex vilka enheter/funktioner 
deltog, skedde samordningen vid ett specifikt tillfälle/i ett specifikt ärende eller är 
samordningen mer av ett löpande arbete? Beskriv det specifika tillfället alternativt kommunens 
arbetssätt för en löpande samordning). Om ni har ett dokument att bifoga, maila det till 
avsändaren av denna enkät.

 Genomgång på avdelningsmöte.

 Vår enhet jobbar tätt med framförallt miljöenheten och åker ofta ut på
samordnad tillsyn. Har miljöenheten fått in uppgifter om dåliga bostäder så
följer vi med för att se att allt är okej. Vi har även haft ett fall med olovliga
bostäder där vi kopplat in räddningstjänsten tillsammans med oss på bygg
och miljö. Vi har löpande kommunikation och avstämningar och försöker
samordna våra förelägganden och beslut.

 Handlar oftast om enskilda ärenden då kontakter sker med andra för
samordning. Bedömning av behovet görs vid varje enskilt tillfälle så mer som
ett löpande arbete. Finns inget formaliserat eller strukturerat arbetssätt
kring det. Några ex: Hälsoskyddsärende ang rök från kamin som inte anmält
installation enligt PBL inte heller intyg från sotare.

Klagomål strandskydd som leder till tillsyn enligt PBL.

 Samarbetet handlar om enskilda ärenden och det behov som uppstår. Vi
samarbetar genom att tipsa varandra också.

 Samordning vid specifika tillfällen i ett specifikt ärende

 Vid tillfällen utför flera inspektörer med olika kompetens inspektionen
samtidigt om det finns misstanke om överträdelse av flera lagstiftningar

 Samordning sker vid klagomål på nedskräpning och/eller ovårdad tomt då
det rör båda lagstiftningarna. Besök utförs gemensamt.

 Vi är en miljö- och byggnämnd. Samtlig tillsyn enl. PBL, MB, m.m. ligger i
nämnden.

 Vi skickar ärenden för kännedom till miljöförbund som vi samarbetar med
där vi antar att det kan vara en fråga för miljöbalken. Vi upplever att det
även är likadant åt andra hållet. Det har i några fall gjorts tillsynsbesök
tillsammans för att samordna och skynda på processen för fastighetsägaren.

 Samordningen har skett vid specifika tillfällen. Till exempel kan en annan
avdelning (räddningstjänsten, miljö, livsmedel) varit ute på tillsyn och
upptäckt att det finns problem som även rör byggnadsnämnden. Man har då
gjort en ny tillsyn tillsammans.
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 I specifika ªrende dªr flera fºrvaltningar har initierat tillsynsªrende s¬
fºrsºker vi genomfºra gemensamma platsbesºk. Detta fºr att vi inte ska
fºresl¬ eller godkªnna ¬tgªrder som strider mot annan lag ªn PBL och
dªrigenom skapa nya problem. Det blir ªven lªttare fºr fastighetsªgaren att
stªlla fr¬gor till alla kommunala myndighetsfunktioner direkt p¬ plats.
Samordning sker oftast i samband med ov¬rdade tomter dªr miljº och
byggavdelningarna samordnar hanteringen om b¬da har ªrende p¬ samma
fastighet.

 Vi har en myndighetsgrupp dªr en representant fºr varje fºrvaltning i
kommunen deltar. Detta samordnas av Stadsutvecklingsbolaget. P¬ mºtena
diskuteras tillsyn och vi fºrbereder gemensamma tillsynsmºten ofta ihop
med polisen och ibland ªven ihop med Skatteverket.

 Det har bland annat skett gemensam tillsyn med rªddningstjªnst och
hªlsoskydd gªllande en olovlig bostadssituation. Det gjordes gemensamma
besiktningar p¬ fastigheten och ocks¬ gemensamma skrivelser till
fastighetsªgaren.

 Samordning sker nªr det finns anledning att samordna tillsynsarbetet, dvs.
att det ªr behovsstyrt utifr¬n vilka fºrutsªttningar ett visst ªrende rymmer.

Samordning med Rªddningstjªnst Syd har skett vid ett flertal tillfªllen och
fungerar vªl. Vi har ¬kt ut tillsammans och genomfºr tillsyn.

Det har ocks¬ funnits anledning att vid tillsyn samordna oss med
socialtjªnsten och eller ºverfºrmyndarnªmnden, detta gªller om det under
handlªggningen av ett tillsynsªrende framkommer uppgift om att n¬gon far
illa eller riskerar att hamna i tr¬ngm¬l p¬ grund av de beslut som
byggnadsnªmnden m¬ste fatta i ett tillsynsªrende.

 olovligt boende (med rªddningstjªnstens tillsyn)

bygglov med livsmedel

upplag med okªnda massor (med miljºtillsynen)

olovligt byggande (strandskydd)

 Vi fºrsºker generellt dela information mellan v¬ra kommunala myndigheter
fºr att f¬ stºd inom omr¬den dªr andra har specialkompetens (t ex
rªddningstjªnsten inom brandskydd), dela information som vi tror kan vara
intressant fºr andra myndigheter och hjªlpas ¬t med planering, gemensamma
besºk och uppfºljning av objekt som ªr intressanta fºr flera myndigheter.

Tryggare Malmº ªr numera en permanent satsning p¬ samarbete mellan
kommunala och statliga myndigheter fºr att motverka brottslighet och skapa
trygghet. Stadsbyggnadskontoret ªr mest aktiva inom bostadstillsyn, tillsyn
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av samlingslokaler och det vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta 
tidigare industrifastigheter där en mängd olika verksamheter etablerats 
olovligt). Mer information om denna framgångsrika satsning finns här: 
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---
samordnad-tillsyn.html

 Ansvaret för all tillsyn inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd under
Tillsyns- och tillståndsnämnden är sedan 1 januari 2021 samlat under en och
samma enhet. Tillsyn genomförs samordnat mellan olika kompetensområden
inom enheten. Samordning sker också gentemot Räddningstjänsten i
förekommande fall.

Tillsyn tobak och alkohol sker genom samverkansavtal med annan kommun.

 Räddningstjänsten, bygglov och miljöenheten har bedrivit tillsyn tillsammans
vid flertalet tillfället och det har fungerat kanon!

 Ett tillfälle vid bristfälliga bostäder som initierades av miljökontoret som
hade fått tips av socialförvaltningen att personer bodde i bristfälliga bostäder
på ett industriområde, närvarande var då miljökontoret, räddningstjänsten
och byggkontoret. Annat tillfälle initierade byggkontoret gemensam tillsyn
på grund av anmälan om övernattning i en lokal på ett industriområde. Vid
ovårdade och nedskräpade tomter görs ofta gemensamma tillsyn med miljö- 
och byggkontoret. Sotare kan höra av sig till byggkontoret då en eldstad
saknar en anmälan till byggnadsnämnden. Nu senaste samordning av
byggkontoret vid platsbesök av pågående byggarbete och miljökontorets
tillsyn av avfallsförordningen, byggavfall.

Har din kommun något exempel på när byggnadsnämndens tillsyn har 
gett märkbara effekter för annan kommunal verksamhet? (Här söker vi 
exempel från verkligheten. Helst från tiden för nuvarande PBL, 2011-2021)
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Av de 36 % som har exempel beskrivs följande:

 Samlingslokal med brister i brandskydd

 I alla fall vi samordnat med miljöenheten och sett att i vissa fall räcker inte
miljöbalken till men där kan PBL vara ett verktyg och vice versa.

 Senaste tiden har samordnad tillsyn skett främst med anledning av
byggnation in strandskyddat område där miljö- och byggenheten samordnat
tillsyn. Det har även genomförts samordnad tillsyn i bostäder och vid denna
tillsyn har byggenheten, miljöenheten/hälsoskydd, polisen, räddningstjänst
och i vissa ärenden socialförvaltningen deltagit. Under 2021 så kommer
erfarenhetsutbyte ske och rutiner att upprättas för denna typ av
ärenden/tillsyn.

 T.ex. när nämnden bedriver tillsyn enligt PBL eller MB jämtemot
kommunen.

 Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter
samarbetar i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet.  Ett
scenario kan vara en biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt
boende) på adressen, inte sköter kassaregister och personalliggare, inte
uppfyller miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd, om det finns personer
som saknar uppehållstillstånd, om anställda har försörjningsstöd eller
sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet än den som
ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara,  stöldgods, narkotika
mm. När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på lager
blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.  Dessutom har alla deltagande
myndigheter lärt sig om varandras ramar och när något uppträder i det
dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. Vid daglig
tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

 Nekade bostadsanpassningsbidrag om de byggt olovligt, verksamheter som
upptäckts röra miljöområdena.

 Ja vid all gemensam tillsyn blir effekten och krav på åtgärder mer effektiv när
två myndigheter samordnar sin tillsyn och kan hjälpas åt att åstadkomma
rättelse

 Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som
även drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån
Coronarestriktionerna och innebar en oregistrerad livsmedelshantering.
Efter information om att byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt
stängdes verksamheten ner vilket innebar att andra myndigheter inte
behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn gällande
Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.
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 Tillsyn av otillåten användning i före detta sjukhus. Tillsyn ovårdad
bebyggelse.

Tror ni att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet? Exempelvis att tillsyn över kraven på 
tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag? (Det kan vara 
verkliga exempel på hur ni jobbar mellan förvaltningarna i kommunen idag, alternativt 
exempel på tänkbara samarbetsområden mellan och inom olika kommunala förvaltningar.)

Av de 50 % som tror att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet, beskriver så här:

 Tillgänglighet, vi har funderingar på att börja

 Tror framförallt att det kan öka samverkan och kunskapen då man jobbar
tillsammans, även om det inte får några konkreta effekter i ett specifikt
ärende har man utbildat varandra vilket leder till ökade kunskaper och en
högre kompetens hos personalen.

 Två enkelt avhjälpta hinder på en nyligen omgestaltad gata ledde till att
tekniska avdelningen fick ta med sig lärdomen att ha med sig anpassningen
redan från början i projekteringen.

 Om ökad tillsyn görs av tillgänglighet i bostäder och fastigheter som byggts,
byggts om eller till. Kan brister på tillgänglighet åtgärdas i tidigt skede.
Detta kan minimera ansökningar och kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Tredje person ska inte bli lidande om någon annan
uppfört bostaden.

 Om tillsynen gäller tillgängligheten för ett flerbostadshus, är det möjligt att
det kan ge minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
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 Vi är noggranna inför slutbesked att se till att tillgängligheten verkligen
uppfylls vilket självklart minskar kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.

 Ja om tillgängligheten uppfylls i byggloven minskar BAB. All samverkan är
bra och genom det förebygger vi eller löser flera problem som även rör
miljö, räddningstjänst m.fl.

 Inte specifikt på tillgänglighet och bostadsbidrag men det ger ju märkbara
effekter på andra förvaltningar när man tillsynar ihop. Räddningstjänsten har
oftast starkare verktyg att ta till med att lägga förbud att använda ett
utrymme i en källare till exempel som används som bostad och som saknar
bygglov. Där är inget granskat i den bostaden och vi vet inte om den
uppfyller alla BBR krav och tillgänglighetskrav. BN har jättesvårt att bevisa
olovliga åtgärder som sker inomhus i en byggnad eftersom vårt enda
bevissystem är flygfoto. Ibland har vi tur att hitta när fastighetsägaren har
begärt en ny adress och kan härleda åtgärden till att ha påbörjats då.

 Det skulle det säkert göra. Nämnden försöker emellertid att - så långt det
går - säkerställa att det som byggs nytt eller byggs om, byggs tillgängligt och
användbart.

 Om en olovlig användning kan upphöra med stöd av PBL kan behovet av
tillsyn från andra myndigheter minska.

 Samverkan mellan TT-nämnden, socialtjänsten, räddningstjänsten och polis
ger positiva effekter för människors sociala levnadsförhållanden.

 En handläggare för bostadsanpassning kan tex. medverka på slutsamråden för
nybyggnation gällande frågor om tillgänglighet. Där eventuella brister kan
noteras inför ett slutbesked och eventuellt åtgärdas för att i förlängningen
leda till minskade bostadsanpassningsbidrag. Byggnadsinspektörer vid
platsbesök av pågående byggarbete tar alltid med sig miljöinspektörer för
tillsyn av byggavfall enligt avfallsförordningen, ett bra sätt att nå ut till alla
större byggarbetsplatser för att påtala brister och öka kunskapen på plats.

Beslutande
Denna rapport har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala med arkitekt 
Anna Jansson Thulin som föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har 
därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga
Till denna vägledning bifogas en bilaga med exempel från hela landet. Både goda 
exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan tillsyn samt 
goda exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har gett positiva effekter för annan 
kommunal verksamhet. Här nedan följer några exempel som Länsstyrelsen vill visa:

EXEMPEL LUDVIKA KOMMUN

Ludvika kommun har haft samordnad tillsyn kring 
byggnader/bostäder som är gravt misskötta och figurerar i 
fenomenet social dumping. Det handlar om ett antal 
hyresfastigheter på flera olika platser i kommunen som 
missköts och ägs av oseriösa fastighetsägare. Bostäderna 
bebos av socialt utsatta personer som har svårt att hitta 
annan bostad. 

Vilka deltar i samordningen?

Byggsektionen, miljö & hälsa, socialtjänsten, 
räddningstjänsten, kommunens säkerhetsansvariga och 
kommunpolis deltar samordnat i tillsyn kring de ovårdade 
byggnaderna. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordning har skett genom att tillsynsinsatser planeras och genomförs tillsammans. 
Den gemensamma tillsynen har pågått under 2 år och flera samordnade 
inspektionsresor har skett. Även viss samordning av förelägganden har skett. I 
Ludvika kommun hanterar samma nämnd både tillsyn enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken.

Kommunens taktik har varit att sätta press på fastighetsägarna genom att förelägga 
om många olika brister som upptäcks, t ex trasiga tak, sönderslagna fönster, 
felaktiga brandgenomföringar, avsaknad av varmvatten och värme, radonmätningar 
och obligatorisk ventilationskontroll. Plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen 
om skydd mot olyckor har använts parallellt. Beslut om åtgärdsföreläggande och 
användningsförbud har riktats mot fastighetsägarna. Kommunen har ansökt om att få 
vite utdömt, men oklarheter kring lagfartsdatum/försäljningsdatum har gjort att 
mark- och miljödomstolen inte dömt ut vite i dessa ärenden. 

Foto: Ludvika kommun
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Vilka är fördelarna?

En fördel med samordnad tillsyn är att kunna välja den lagstiftning som verkar mest 
effektiv i varje situation. Vid exempelvis brister i byggnadskonstruktionen har PBL 
använts som stöd för förläggandet. När varmvatten har saknats i lägenheterna har 
åtgärdsföreläggande enligt miljöbalken beslutats. Då brandsäkerheten varit bristfällig 
har räddningstjänsten utfärdat användningsförbud med stöd av LSO.

En annan stor fördel med samverkan är säkerhetsaspekten. Inspektörerna känner sig 
tryggare när man är flera som åker ut till platsen tillsammans. I den här typen av 
tillsyn uppstår ibland hotfulla situationer och då är det en fördel att kunna hjälpa 
varandra.

EXEMPEL MULLSJÖ KOMMUN

Vilka deltar i samordningen? 

Plan- och byggenheten, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Mullsjö 
kommun har ett väl utvecklat 
samarbete och samordning av tillsyn 
med andra avdelningar, förvaltningar 
och myndigheter.

Samordningen av tillsynen utförs i stor 
del tillsammans med räddningstjänsten, 
Tekniska kontoret, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, socialförvaltningen 
och med den kommunala säkerhetssamordnaren. Samverkan med räddningstjänsten 
är särskilt fördjupad, då det finns många samordningsområden.

Rollen som säkerhetssamordnare i kommunen är en mycket viktig och central roll. 
Funktionen är också en betydande informationskanal inom tillsynsområdet.

Fotograf, Joakim Löfving
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Fördelar med samordnad tillsyn

Det finns stora fördelar med samordnad tillsyn mellan olika avdelningar, 
förvaltningar och myndigheter. Det är rationellt och vanligtvis är det en eller flera 
myndigheter som kan agera utifrån olika lagstiftningar. 

Framförallt är det positivt med gemensamma platsbesök. Samordningen mellan olika 
avdelningar och förvaltningar inom kommunen sparar också medel och resurser. Att 
samverka och jobba informativt medför minskade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Det leder också till minskade kostnader för 
sanktionsavgifter för andra kommunala förvaltningar, då saker och ting görs i rätt 
ordning.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordningen utförs framförallt genom gemensamma platsbesök. Att platsbesöken 
görs gemensamt är ofta avgörande för framgång. Gemensamma möten med 
genomgång av ärenden hålls kontinuerligt. Samverkansmöten hålls var tredje månad 
och samordningsmöten för tillsynen hålls en gång i månaden.

Exempel på gemensamt projekt och tillsynsinsats

Under 2018 påbörjades ett gemensamt projekt av tillsynssamordning mellan plan- 
och bygglovenheten, socialförvaltningen och kommunens säkerhetssamordnare. 
Projektet uppkom utifrån nekade bidrag från socialförvaltningen som på så vis 
informerade byggnadsnämnden. Olovligt inredda bostäder hade inretts i diverse 
lokaler. I samordningen deltog även räddningstjänsten och Miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Gemensamma platsbesök utfördes av myndigheterna, vilket 
gav gott resultat. Lokalerna dömdes ut som bostäder. Genom gemensamt och 
skyndsamt agerande har man till stor del kommit till rätta med problemet på 
effektivt sätt. 
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EXEMPEL GÖTEBORGS STAD

2018 startade polisområde Nordost i Göteborg en tillsyn i samverkan enligt 
modellen från Malmö Stad, där en fokuserad tillsyn av myndigheterna startade 
2017. Projektet fick namnet “Osund konkurrens” och visade att Göteborgs Stad 
hade mycket att tillföra med erfarenhet, kunskaper och kontrollverktyg. Polisen 
hade dock svårigheter att kommunicera med alla förvaltningar i staden. Därför gick 
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet in och samordnade staden under 
2019.

Syftet med samverkansprojektet ”Osund konkurrens” är att tillsammans inom 
Göteborgs Stad och med samverkande myndigheter motverka oseriösa och olagliga 
verksamheter. Projektet ska verka för ett jämlikt Göteborg där samtliga 
polisområden deltar och insatser ska göras över hela staden. Följder av osund 
konkurrens leder till minskad välfärd.  

Kännetecknande för osund konkurrens är att verksamheten bedrivs på ojämlika 
villkor. Restaurangen i kvarteret som driver sin verksamhet enligt gällande lagar och 
förordningar har både en bättre arbetsmiljö och ett högre kostnadsläge än den 
oseriösa näringsidkaren. Den senare kan t.ex. slippa göra dyra installationer och ha 
svart arbetskraft och därmed få en bättre lönsamhet. 

Vilka deltar i samordningen?

I ”Osund konkurrens” har Räddningstjänsten, Stadsbyggnadskontoret, 
Miljöförvaltningen (Tillsyn och livsmedelskontroll), Tillståndsenheten, 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polisen deltagit. Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet (vid stadsledningskontoret) har haft rollen som 
sammankallande.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

”Osund konkurrens” är ett samverkansprojekt mellan staden och myndigheter för att 
motverka oseriösa och olagliga näringsverksamheter. Projektet verkar för ett jämlikt 
Göteborg där insatser med myndighetsgemensamma tillsyner gjorts över hela 
staden. Utvalda objekt har haft brister inom flera olika områden. Det har varit 
konstaterade brister som t.ex. bristande brandskydd, brott mot tobakslagen, 
avsaknad av bygglov eller tillstånd för livsmedel och för höga ljud vid konserter. 
Företrädarna bakom verksamheterna har ofta samröre med grovt kriminella och 
organiserad brottslighet.  
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Under perioden mars 2019 – mars 2020 genomfördes myndighetsgemensamma 
tillsyner vid sammanlagt sju tillfällen och sju olika verksamheter besöktes, varav fyra 
verksamheter besökts fler än en gång.  Tillsynerna resulterade bl.a. i: 

- Sju förbudsbeslut med kopplade viten på sammanlagt 1 150 000 kr.

- Två beslut med förbud mot att bedriva fortsatt verksamhet i lokalerna.

- Rättelseföreläggande att ej få använda lokal som nattklubb, förenat med löpande
vite om 20 000 kr/vecka och byggsanktionsavgift på 235 000 kr

- Flertalet tillsynsärenden med kopplade sanktionsavgifter

- Skatteverket har påfört kontrollavgifter med sammanlagt 82 500 kr för brister i
kassaregisterhantering och personalliggare

- Kronofogdemyndigheten har initierat utmätningsärenden.

- Polisen har vid har två tillfällen utrymt lokaler och avbrutit pågående
festverksamhet med betalande gäster.

Vilka är fördelarna?

Styrkan i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans kan 
lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som annars är 
svåra att nå fram till. 

Fördelarna i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans 
kan lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som 
annars är svåra att nå fram till. Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit 
en framgångsfaktor. 

Genom projektet ”Osund konkurrens” har den sunda konkurrensen gynnats genom 
att oseriös verksamhet fått verksamhetsförbud och blivit ålagda kännbara viten. 
Åtgärderna har fastställts genom domstolsbeslut.  

Utöver omfattande åtgärder har projektet även lett till att flera verksamheter gjort 
frivilliga rättelser inom sina verksamheter. T.ex. har ansökan om tillstånd lämnats in 
och olovliga tillbyggnader har rivits. 

Projektet har jobbat mot en effektivare samverkan och viktiga slutsatser har erfarits. 
Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit en stor framgångsfaktor.
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EXEMPEL JÖNKÖPINGS KOMMUN

Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun har ett väl utvecklat samarbete och samordning 
av tillsyn med andra avdelningar, förvaltningar och 
myndigheter. 

Till exempel samordnas byggnadsnämndens tillsynsarbete 
med Miljökontoret, Tekniska kontorets mark- och 
exploateringsavdelning, Stadsbyggnadskontorets 
utvecklings- och trafikavdelning, socialförvaltningen och 
Trafikverket.

Exempel på samordning: Bygglovsavdelningen och 
Miljökontoret

När det gäller samordningen med Miljökontoret så sker 
det inom flera olika tillsynsområden, bland annat gällande 
strandskydd, ventilation och obligatorisk ventilationskontroll, 
anläggningar för enskilt vatten- och avlopp samt ovårdade tomter och förfallna 
byggnader. 

Miljökontoret deltar i bygglovsavdelningens veckomöten med genomgång av 
nyinkomna bygglovsärenden och har då övergripande insikt i inkomna ärenden. 
Miljökontoret meddelar under mötet vilka ärenden som förvaltningen önskar att få 
översända på remiss för vidare granskning. Remisstiden brukar utgöra ett par 
veckor. När det gäller utomplansärenden så deltar Miljökontoret även i en 
utomplansgrupp som leds av bygglovsavdelningen. Där ingår även den kommunala 
lantmäterimyndigheten och en tjänsteperson som jobbar med frågor som rör 
översiktlig planering. Platsbesök görs då inför nyetableringar på landet.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Tillsyn av olovligt utförda bygglovspliktiga åtgärder till exempel i form av 
tillbyggnader i småhusområden med enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar 

När det gäller tillsynsärenden för olovligt utförda åtgärder i form av ändringar av 
småhus (en- eller tvåbostadshus eller fritidshus) såsom tillbyggnader, så ges 
Miljökontoret möjlighet att ta del av handlingarna i ärendet och inkomma med 

Foto: Carl-Magnus Pehrsson

25



RAPPORT 16(24)

2021-07-16
 

Dnr 404-3562-2020

yttrande före beslut. Det gäller då särskilt i områden och fall där bostaden eller 
fritidshuset har en enskild vatten- och avloppsanläggning.

Det har då bland annat handlat om traditionella fritidshusområden som sedermera 
har blivit områden med alltmer permanentbostäder. 

Byggnadsnämndens tillsyn och samordning med Miljökontoret har då underlättat 
Miljökontorets verksamhet och fortsatta tillsynsarbete med tillsynen av enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar på enskilda fastigheter och områden. 

Stadsbyggnadskontorets kartavdelning har också gjort inmätningar på plats för att 
säkerställa byggnadernas area. På så vis har även Miljökontoret haft uppdaterad 
information om bebyggelsen i områdena för sitt fortsatta tillsynsarbete.

Inför upprättande av nya detaljplaner i traditionella fritidshusområden har 
Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning tillsammans med detaljplaneavdelning 
och kartavdelning också utfört inventeringar och inmätningar av befintliga 
byggnader, vilket har medfört positiva effekter för Miljökontorets hantering av 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. På så vis har myndigheten haft uppdaterat 
material för att kunna följa upp arbetet med anläggningarna. Det har också 
underlättat för Tekniska kontorets VA-avdelning inför anordnande av kommunalt 
vatten- och avlopp i områdena.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan 
kommunal tillsyn

Tillsyn av ovårdade tomter

Samordningen med Miljökontoret har också gjorts i specifika tillsynsärenden. Det 
har då handlat om tillsynsärenden i form av ovårdade tomter. Där har 
byggnadsnämnden och Miljökontoret har ett tätt samarbete. Det gäller då särskilt 
om tillsynsärendet även omfattar uppställda fordon och farliga kemikalier. 
Tjänstepersoner från bygglovsavdelningen och Miljökontoret har då gjort 
gemensamma platsbesök. Kommunikation, handläggning och beslut har då 
samordnats.
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EXEMPEL MALMÖ STAD

Malmö stad har under flera år haft ett tillsynssamordningsprojekt 
som kallas Tryggare Malmö.  Arbetet är stabilt och långsiktigt. 
Under senaste året har gemensamma insatser gjorts inom 
framförallt sju tillsynsområden: olovliga boenden, hygieniska 
behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter, 
livsmedelsfusk, butiker med olovlig försäljning i detaljhandeln, 
samlingslokaler och fastighetsövergripande tillsyn.

Vilka deltar i samordningen?

Främst miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, 
stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknad- och socialförvaltningen (alkohol- och 
tobakstillsyn samt socialtjänst), fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), Polisen, 
Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Arbetsmiljöverket. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?
Vi delar information och kunskap samt hjälps åt med planering, gemensamma besök 
och uppföljning av objekt som är intressanta för flera myndigheter.

Tryggare Malmö är numera en permanent satsning på samarbete mellan kommunala 
och statliga myndigheter för att motverka brottslighet och skapa trygghet. 
Stadsbyggnadskontoret är mest aktiva i tillsynen av bostäder, samlingslokaler och det 
vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta tidigare industrifastigheter där en mängd 
olika verksamheter etablerats olovligt). Mer information om denna framgångsrika 
satsning finns här: https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---samordnad-
tillsyn.html

Exempel på effekter
Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som även 
drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån Coronarestriktionerna och 
innebar en oregistrerad livsmedelshantering. Efter information om att 
byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt stängdes verksamheten ner vilket 
innebar att andra myndigheter inte behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn 
gällande Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.

Vilka är fördelarna?
Om en olovlig användning kan upphöra och inredning kopplat till den olovliga 
användningen kan tvingas bort med stöd av plan- och bygglagen kan behovet av 
tillsyn från andra myndigheter minska. Tillsammans har vi de verktyg som krävs för 
att ingripa mot bostäder och verksamheter som utgör en fara för kommuninvånarnas 
hälsa och säkerhet. 

Foto: Malmö stad
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EXEMPEL SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) är ett samarbete mellan de fyra kommunerna 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam 
förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i ett 
samhällsbyggnadskontor och ett miljökontor.  2019 påbörjades de en satsning på 
tillsynsområdet genom att anställa två handläggare med större fokus på just tillsyn. 
Från hösten 2020 har de två handläggare som enbart jobbar med tillsyn. Kommunen 
har upprättat en tillsynsplan för sin tillsynsverksamhet. 

Exempel på samordning.

Det samarbete som de anser funkar bäst är det mellan tillsynshandläggarna och 
bygglovshandläggarna. Då de igår i samma arbetsgrupp har de ett nära samarbete 
och stöttar varandra i frågor som överlappar varandras områden. 

Det finns även ett påbörjat samarbete med miljökontoret gällande strandskydd och 
andra ärenden som överlappar inom PBL och miljöbalken. Där kan det se lite olika 
ut i samarbetet, antingen gör de direkt bedömningen att det krävs ett gemensamt 
platsbesök för att reda ut vilken lag som tillsynen avser. Eller så görs ett första 
besök av den handläggaren som får in ärendet och efter det görs bedömning hur 
ärendet vidare ska hanteras. 

Det finns även ett visst samarbete med park och gata då det är de som för det mesta 
få in anmälningar om ovårdad växtlighet. Där håller de på att ta fram en e-tjänst för 
att få in anmälningarna till rätt ställe och med rätt information på en gång. De har 
även just nu ett projekt om just ovårdad växtlighet där de tar fram 
informationsmaterial och mallar för handläggning.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Den största positiva effekten ser de i bättre upplysningar kring ärenden som inte är 
bygglovspliktiga. Där de nu inte bara upplyser om att det inte kräver något bygglov, 
utan även upplyser om att byggnationen ska följa de lagar och regler som gäller för 
byggnader även fast det inte kräver bygglov eller anmälan.  

En annan positiv effekt är att när det gäller ärenden som berörs av både PBL och 
miljöbalken gör de ett samlat utskick med information för att underlätta för den 
fastighetsägare som omfattas av tillsynen.
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EXEMPEL HELSINGBORGS STAD

Lokala samverkansrådet i Helsingborg är en operativ arbetsgrupp som sammankallas 
av Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för trygghet och säkerhet. Operativa 
insatser görs minst en gång i månaden i gruppen. Kontroller görs mot grossister, 
butiker, restauranger, olovliga boenden, massagelokaler, förenings- och 
samlingslokaler samt avfalls- och livsmedelstransporter.

Vilka deltar i samordningen?

Stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, tillsyn av 
hälsoskyddet, socialtjänstens tillsyn, alkohol- och tobakstillsynen, 
livsmedelstillsynen, samt lokalt samverkansavtal, polis, kronofogde, skatteverk, 
arbetsmiljöverk, tull, f-kassan, arbetsförmedlingen

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter samarbetar 
i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet. Ett scenario kan vara en 
biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt boende) på adressen, inte sköter 
kassaregister och personalliggare, inte uppfyller miljöbalkens bestämmelser om 
hälsoskydd, om det finns personer som saknar uppehållstillstånd, om anställda har 
försörjningsstöd eller sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet 
än den som ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara, stöldgods, 
narkotika mm När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på 
lager blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.

Vilka är fördelarna?

Alla deltagande myndigheter har lärt sig om varandras ramar och när något 
uppträder i det dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. 
Vid daglig tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

Ett samarbete mellan länets tillsynshandläggare ska ha sitt första möte under maj. 
Samarbetet ska syfta till erfarenhetsutbyte men även en möjlighet till att lära av 
varandras arbetssätt. 

Kommunöverskridande samarbete 
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EXEMPEL SANDVIKENS KOMMUN

Sandvikens kommun har haft samordnad tillsyn kring ett förfallet hus. Ett förfallet 
bostadshus har tagits över av emigranter och fastighetsägaren har agerat "målvakt". 
Ärendet har omfattat sanitär olägenhet, misstänkts ha involverat barn och det har 
bedrivits ocker mot utsatta människor. 

Vilka deltar i samordningen?

Plan- och byggenheten, miljö & hälsa, socialtjänsten, kronofogdemyndigheten, 
polismyndigheten deltar samordnat i tillsyn i ärendet. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Ärendet började som anmälningar till alla myndigheter på olika håll. Det har varit 
en hel del sekretess på detta ärende pga. socialtjänsten och polisens inblandning, 
men ansvarig handläggare har upplevt ett bra samarbete. Det har genomförts flera 
möten om strategier hur man ska förhålla sig till de olika myndigheternas 
lagstiftning för att komma framåt i ärendet. De olika enheterna m.fl. har varit

noggranna med att informera varandra om skeenden och förändringar i ärendet. 
Ärendet fick god utgång i detta fall. 

Vilka är orsakerna till att man lyckats?

Plan och byggenheten har liksom övriga myndigheter rutiner skapade för vilka som 
ska kontaktas i liknande situationer. Man har följts åt och underrättat varandra om 
minsta lilla förändring i ärendet för att inget ska falla på legala teknikaliteter. Från 
alla enheter har man haft samma representant hela vägen.

NÅGRA KORTFATTADE EXEMPEL FRÅN ANDRA KOMMUNER: 

Bengtsfors:
Samordning med Räddningstjänst och miljökontoret har skett i specifika 
tillsynsärenden som gällt ovårdade byggnader eller otillåtna byggnationer som 
befarats medföra risk för människors hälsa och säkerhet. Samordning har genomförts 
på så sätt att de olika medverkande parterna har beslutat att genomföra samordnad 
tillsyn vid ett specifikt tillfälle, den som tillsynen har varit riktad mot har fått 
information om att samordnad tillsyn kommer att ske med information om vad 
tillsynen avser samt tid och datum när tillsyn ska genomföras - informationsbrev om 
tillsyn har skickats ut 2 - 3 v innan tillsynsbesök ska genomföras.
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Vara:
Miljö- och byggtillsynen ligger samordnat på en verksamhet i Vara kommun vilket 
innebär att vi naturligt samordnar t ex förorenad mark/ovårdade fastighet. Samma 
gäller för livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Alkohol- och tobakstillsynen har vi 
även ansvaret för men samordnar denna i gemensam nämnd med många andra 
kommuner.

Svenljunga:
Vi arbetar på att få ett mer löpande samarbete utanför inkommande ärenden. Än så 
länge har dock den gemensamma tillsynen, både med räddningstjänst och internt 
med miljö, skett genom inkomna ärenden. När ärenden kommer in som kan beröra 
flera enheter, internt eller externt, gör vi gemensamma platsbesök. Utifrån 
platsbesöket kan avgöra om vi behöver upprätta separata ärenden internt, eller 
vilken myndighet som ska hantera ärendet externt. Specifikt så är vår ambition att 
åka ut på gemensamma platsbesök med miljöenheten när det rör sig om ovårdade 
fastigheter. Det är ibland oklart vilken lagstiftning som bör användas. Efter 
platsbesöket kan vi bedöma vilken enhet som handlägger ärende, alternativt att vi 
behöver upprätta ett separat ärende för varje enhet.

Mariestad:
Gällande strandskydd så har vi ett bra samarbete mellan avdelningarna och arbetar 
dessutom i samma system. Ser vi något som berör bägge områdena tar vi kontakt 
med varandra. Räddningstjänst skickar över handlingar som de anser kan vara farliga 
gällande brister bland annat i byggnader som brandskydd, konstruktion som de har 
sett vid deras tillsyn. Sotaren skickar över ett godkänt sotarintyg till oss och ser vi då 
att vi inte har något ärende som startar vi upp ett tillsynsärende. 

Gullspång:
Sotaren skickar in deras godkända sotarintyg till oss och då ser vi om det har 
inkommit en anmälan om eldstad eller inte. Räddningstjänst skickar över dokument 
till oss om de ser att det finns brister i en byggnad såsom brandskydd, brister i 
konstruktion Strandskydd har vi ett samarbete mellan avdelningarna och skickar 
förfrågningar oss emellan om det kan krävas strandskydd eller inte.

Lilla Edet:
Bygglovshandläggare och kommunekolog samverkar när det uppstår ärenden som 
berör både PBL och miljöbalken (strandskyddslagstiftningen). De kan åka ut 
tillsammans och diskuterar i vilken ordning handläggningen av de olika ärendena ska 
ske. På ett liknande sätt har det förekommit samverkan mellan PBL-prövning och 
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livsmedelslagstiftningens (främst vid riskklassificering av nya 
livsmedelsverksamheter).

Alingsås:
Enheter som deltog var, förutom bygglovsenheten, enheten för miljö-och 
hälsoskydd. Samordning sker i specifika ärenden. Vi träffas när behov finns och 
diskuterar ärendet ur våra olika perspektiv, och därefter arbetar varje enhet vidare 
utifrån respektive lagstiftning. Tanke finns om att i vissa fall göra tillsynsbesök 
tillsammans. Detta arbete är i uppstartsfasen.

Härryda: 
Bygglovsenheten åker ofta ut tillsammans med miljöenheten när vi får in 
anmälningar om ovårdade tomter. Bygglovsenheten åker ut, några gånger per år, 
tillsammans med räddningstjänsten på tillsyn till boenden av olika typer, oftast 
boenden som inte har bygglov. Hälsoskydd är med i vissa fall där de sätter förbud att 
upplåta byggnad som bostad Vid strandskyddsärenden där det gäller byggnader åker 
bygglov ut tillsammans med miljö som har hand om strandskyddsfrågor i 
kommunen. I några specifika ärenden (restauranger) har vi åkt ut med personen som 
handlägger alkoholtillsynen och räddningstjänsten

Tranemo:
Vi har ett nära samarbete med räddningstjänst och miljö som innebär gemensamma 
möten, fältbesök, exempelvis ovårdade tomter och nedskräpning (miljö), nedlagda 
bensinstationer, olovligt inredda lokaler (brand) m.m.

Västerviks kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
tillsynen av hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och tillsyn gällande strandskydd enligt 
Miljöbalken. De beskriver om hur samarbetet går till: Samordningen görs vid behov 
i specifika ärenden där tillsynen berör olika lagrum och vi ser att vi har stöd i 
varandras olika kompetensområden. Byggenheten har ett nära samarbete med 
Räddningstjänsten. Ärendelistor med inkomna ärenden sänds varje vecka till 
Räddningstjänsten som anger i vilka ärenden de vill ha mera 
information/handlingar. Vi har vid flertalet tillfällen gjort tillsynsbesök tillsammans 
med Räddningstjänsten när det är oklart hur fastighetsägaren har hanterat 
brandskyddet. Eftersom vi är en miljö- och byggnadsförvaltning har vi ett nära 
samarbete med miljöenheten och är ofta ute tillsammans på ärenden som rör både 
PBL och MB. Tillsynsbesök görs ofta tillsammans med bygglovhandläggare och 
strandskyddshandläggare.
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Besök och tjänsteskrivelser görs tillsammans med bygglov-, miljö- och 
hälsoskyddhandläggare och

byggnadsinspektör. Kan handla om olovliga och lovliga bostäder där det finns 
klagomål på ventilation/mögel/ovårdad byggnad och/eller tomt. Tillsynsbesöken 
och tjänsteskrivelserna samordnas med de handläggare som är aktuella.

Kalmar kommun skriver att de ser att deras aktiva arbete med tillgänglighet i 
lovprocessen gett effekter i form av minskat behov av BAB-åtgärder i nya 
byggnader. 

Emmaboda kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
livsmedelstillsynen, tillsyn gällande strandskydd enligt Miljöbalken. De beskriver 
kort om hur samordningen är ett löpande arbete som görs tillsammans vid tillsyn av 
olika ärenden. Samarbetet sker vid vissa större nedskräpningsärenden samt vid 
byggnationer eller ändringar i byggnader. Det är då ett samarbete mellan bygg och 
räddningstjänsten.

Goda exempel från Stockholms län:
Hur går samarbeten till?

 Samarbete i ärenden med brandförsvaret och polisen i ärenden där fastighet
fått användningsförbud på grund av risk för skada. Gemensam syn på plats
har skett samt kontinuerlig uppdatering mellan olika tillsynsmyndigheter för
statusuppdatering i ärendet

 Samarbete med socialtjänsten i fall där barn misstänks fara illa vid extremt
ovårdade tomter

 Brandkåren anmäler bristande brandskydd

 Samarbeten mellan olika förvaltningar (här nämns främst samarbete mellan
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydd samt trafiknämnder) där de
håller varandra uppdaterade om eventuella brister som uppmärksammas

 Bostadsanpassning skickar direkt ett brev till fastighetsägaren om dennes
ansvar gällande tillgänglighet i den egna byggnaden direkt när ansökan om
bidrag för att avhjälpa tunga dörrar kommer in, vilket leder till att många
fastighetsägare rättar frivilligt istället för att söka om bidrag
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Exempel där byggnadsnämndens tillsyn gett effekter på annan kommunal 
verksamhet:

• Kostnader för bostadsanpassning minskar i och med arbete hos
byggnadsnämnden att bygga tillgängligt från start (inklusive dörrautomatik
och andra avhjälpta hinder)

• Bättre samarbete mellan enheter har uppstått efter att tillsyn bedrivits mot
annan kommunal verksamhet

EXEMPEL PÅ KUNSKAPSHÖJANDE NÄTVERK

Ett exempel på nätverk för tillsynshandläggare har också framkommit. Det är en 
samverkan mellan kommunanställda som jobbar med tillsyn. Det är ett forum där 
tillsynshandläggare stöttar varandra, bollar frågeställningar och delar med sig av 
kunskap och erfarenheter. Träffarna hålls via teams ungefär var 5:e vecka och en 
kallelse går ut veckan innan. De som kan och vill deltar. Varje träff brukar ha mellan 
12 - 20 deltagare. Det finns en dagordning där alla kan föreslå diskussionspunkter 
och därefter lägger samordnare ut anteckningar från mötet. Nätverket är inte 
geografiskt begränsat. Det finns deltagare från alla delar av Sverige. Om någon blir 
intresserad, hör av er till tiia.torekull@vastervik.se

Bilagan är framtagen genom ett samarbete i länsstyrelsernas 
tillsynsvägledningsnätverk och sammanställt av expertgruppen i maj 2021.
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From:                                 Kommun
Sent:                                  Thu, 2 Sep 2021 11:37:49 +0200
To:                                      Kansliavdelningen
Subject:                             VB: Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag (D1) om samordnad tillsyn från 
Länsstyrelsen Skåne
Attachments:                   Rapport om RUD1 2020 Skåne.pdf

 
 

Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 1 september 2021 16:52
Till: Bjuvs kommun <info@bjuv.se>; Bromölla kommun <kommunstyrelsen@bromolla.se>; Burlövs 
kommun Skånes kommuner <burlovs.kommun@burlov.se>; Båstads kommun 
<bastads.kommun@bastad.se>; Eslövs kommun <kommunen@eslov.se>; 
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se; Hässleholms kommun <kommunen@hassleholm.se>; 
planochbygglov@hoganas.se; Hörby kommun <kommunen@horby.se>; Höörs kommun 
<kommun@hoor.se>; Klippans kommun <kommun@klippan.se>; Kommun Kristianstad 
<kommun@kristianstad.se>; kommunen@kavlinge.se; Landskrona stad <kommun@landskrona.se>; 
Lomma kommun <info@lomma.se>; Lunds kommun <lunds.kommun@lund.se>; Malmö stad 
<malmostad@malmo.se>; Osby kommun <kommun@osby.se>; Perstorps kommun 
<kommunhuset@perstorp.se>; simrishamns.kommun@simrishamn.se; Kommun <kommun@sjobo.se>; 
Skurups kommun <kansli@skurup.se>; Staffanstorps kommun <kommunen@staffanstorp.se>; Svalövs 
kommun <info@svalov.se>; Svedala kommun <kommunen@svedala.se>; Tomelilla kommun 
<kommun@tomelilla.se>; Trelleborgs kommun <trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; Vellinge Kommun 
<vellinge.kommun@vellinge.se>; Ystads kommun <kommunen@ystad.se>; Åstorps kommun 
<kommun@astorp.se>; Ängelholms kommun <info@engelholm.se>; Örkelljunga kommun 
<kommunkontor@orkelljunga.se>; Östra Göinge kommun <kommun@ostragoinge.se>
Kopia: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; pbe <pbe@boverket.se>
Ämne: Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag (D1) om samordnad tillsyn från Länsstyrelsen Skåne 
 
Hej 
Idag är det den 1 september och här kommer återrapportering från Länsstyrelsen Skåne av uppdrag som 
länsstyrelserna fick i Regleringsbrev för budgetåret 2020.  
 
Uppdrag D. Tillsyn 1 lyder: 
Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbeteredovisa goda exempel på 
när nämndens tillsyn har samordnats med annan kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa 
exempel på hur nämndens tillsyn kan ge positiva effekter för annan kommunal verksamhet, exempelvis 
på hur tillsyn över kraven på tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan detaljeringsgrad att de kan 
ge vägledning och vara relevanta för kommuner med olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas 
efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till 
regeringen(Finansdepartementet), senast den 1 september 2021. 
 
Jag hoppas att ni i kommunerna kan inspireras av exempel från kommuner i hela landet! 
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Med vänliga hälsningar 
___________________________ 
Anna Jansson Thulin 
Enheten för samhällsplanering 
010-224 13 97 
skane@lansstyrelsen.se 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Anna Jansson Thulin
010-2241397
anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se

Till Skånes 33 kommuner

Kopia till:
Finansdepartementet
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Boverket
pbe@boverket.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00
vx

102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Vägledning till kommuner samt återrapportering 
av goda exempel på när nämndens tillsyn har 
samordnats med annan kommunal tillsyn

Utdrag ur Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete
redovisa goda exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan
kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa exempel på hur nämndens
tillsyn kan ge positiva effekter för annan kommunal verksamhet, exempelvis på hur
tillsyn över kraven på tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan
detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med
olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter hörande av Boverket.
Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen
(Finansdepartementet), senast den 1 september 2021.

Hänvisning till lagtext i denna återrapportering förkortas exempelvis till PBL 8 kap. 
24 § och då avses 8 kapitlet 24 § i plan- och bygglagen (2010:900). Plan- och 
byggförordningen (2011:338) förkortas i fortsättningen PBF. Med förkortningen BN 
avses kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande nämnd med ansvar för 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område.

I Skåne har 28 av 33 kommuner svarat på Länsstyrelsens frågor om samordnad 
tillsyn. Invånarantalet i Skåne uppgår till 1389 336 personer på en yta om 10 968 
km2 Regionfakta - Regionfakta .
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Sammanfattning
¡rets arbete med regleringsbrevsuppdrag om samordnad tillsyn ªr enligt 
instruktionen i regleringsbrevet utformad som en vªgledning till er kommuner. 
Lªnsstyrelsen ser mycket positivt p¬ den uppgiften eftersom den ªr meningsfull och 
fºrhoppningsvis kan vªgledningen inspirera till nya id®er om samordning. 

Inledningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns vªldigt m¬nga exempel p¬ 
samordning i Sk¬ne. En glªdjande kunskap att fºra vidare. Att 28 av 33 sk¬nska 
kommuner informerat om hur de samordnar tillsynen med annan kommunal tillsyn 
gºr att den hªr vªgledningen blivit l¬ng, men det ªr inte tung lªsning och i slutet 
finns en bilaga med goda exempel i ett urval fr¬n hela landet. Den bilagan har tagits 
fram genom ett samarbete i lªnsstyrelsernas tillsynsvªgledningsnªtverk och blivit 
sammanstªlld i maj 2021.

Vanligast ªr samarbete med miljºtillsynen, rªddningstjªnstens tillsyn samt med 
tillsynen av hªlsoskyddet. Nªstan var femte kommun som svarat har angett att 
samordning med annan tillsyn ocks¬ sker. Det ªr samarbete med Polisen, 
Kronofogden, Skatteverket, Arbetsmiljºverket, Tullen, Fºrsªkringskassan, 
Arbetsfºrmedlingen m.fl.

Exempel p¬ nªr samordnad tillsyn gett effekt ªr nªr flera lagstiftningar kan anvªndas 
mot en olovlig verksamhet. Sanktioner kommer d¬ fr¬n flera h¬ll och d¬ upphºr 
kanske verksamheten. Nªr samarbetande fºrvaltningar och myndigheter lªr sig om 
varandras ramar och lagrum s¬ ºkas kunskap och det underlªttar i sin tur vid kontakt 
d¬ tips ska ges vad som framkommit vid tillsynsbesºk. 

Om brister (exempelvis tillgªnglighet) blir rªtt i ett tidigt skede av byggprocessen s¬ 
minskas kostnader fºr ombyggnationer och behov av bostadsanpassningsbidrag 
minskar.

Sammanfattningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns m¬nga exempel p¬ 
samordnad tillsyn i lªnet. Denna vªglednings frªmsta syfte ªr dªrfºr att belysa 
intressanta id®er samt att visa fºrdelar som ska lyftas fram.

Innehåll
Sammanstªllning av lªnets svaréééééééééééééésidan 3

Bilaga med goda exempel fr¬n hela landetéééééééééésidan 10 
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Sammanställning av länets svar
Har byggnadsnämndens tillsyn, under de senaste fem åren, samordnats 
med annan kommunal tillsyn?

Av de 18 % som svarade annan tillsyn, avsågs polisen, lokalt samverkansavtal, 
kronofogde, skatteverk, arbetsmiljöverk, tull, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), 
bostadsanpassningsbidrag och permanentboende i fritidshus.
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Om ni har haft sådan samordning av tillsyn som avses i ovanstående 
fråga, beskriv kortfattat hur samarbetet gick till: (t ex vilka enheter/funktioner 
deltog, skedde samordningen vid ett specifikt tillfälle/i ett specifikt ärende eller är 
samordningen mer av ett löpande arbete? Beskriv det specifika tillfället alternativt kommunens 
arbetssätt för en löpande samordning). Om ni har ett dokument att bifoga, maila det till 
avsändaren av denna enkät.

 Genomgång på avdelningsmöte.

 Vår enhet jobbar tätt med framförallt miljöenheten och åker ofta ut på
samordnad tillsyn. Har miljöenheten fått in uppgifter om dåliga bostäder så
följer vi med för att se att allt är okej. Vi har även haft ett fall med olovliga
bostäder där vi kopplat in räddningstjänsten tillsammans med oss på bygg
och miljö. Vi har löpande kommunikation och avstämningar och försöker
samordna våra förelägganden och beslut.

 Handlar oftast om enskilda ärenden då kontakter sker med andra för
samordning. Bedömning av behovet görs vid varje enskilt tillfälle så mer som
ett löpande arbete. Finns inget formaliserat eller strukturerat arbetssätt
kring det. Några ex: Hälsoskyddsärende ang rök från kamin som inte anmält
installation enligt PBL inte heller intyg från sotare.

Klagomål strandskydd som leder till tillsyn enligt PBL.

 Samarbetet handlar om enskilda ärenden och det behov som uppstår. Vi
samarbetar genom att tipsa varandra också.

 Samordning vid specifika tillfällen i ett specifikt ärende

 Vid tillfällen utför flera inspektörer med olika kompetens inspektionen
samtidigt om det finns misstanke om överträdelse av flera lagstiftningar

 Samordning sker vid klagomål på nedskräpning och/eller ovårdad tomt då
det rör båda lagstiftningarna. Besök utförs gemensamt.

 Vi är en miljö- och byggnämnd. Samtlig tillsyn enl. PBL, MB, m.m. ligger i
nämnden.

 Vi skickar ärenden för kännedom till miljöförbund som vi samarbetar med
där vi antar att det kan vara en fråga för miljöbalken. Vi upplever att det
även är likadant åt andra hållet. Det har i några fall gjorts tillsynsbesök
tillsammans för att samordna och skynda på processen för fastighetsägaren.

 Samordningen har skett vid specifika tillfällen. Till exempel kan en annan
avdelning (räddningstjänsten, miljö, livsmedel) varit ute på tillsyn och
upptäckt att det finns problem som även rör byggnadsnämnden. Man har då
gjort en ny tillsyn tillsammans.
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 I specifika ªrende dªr flera fºrvaltningar har initierat tillsynsªrende s¬
fºrsºker vi genomfºra gemensamma platsbesºk. Detta fºr att vi inte ska
fºresl¬ eller godkªnna ¬tgªrder som strider mot annan lag ªn PBL och
dªrigenom skapa nya problem. Det blir ªven lªttare fºr fastighetsªgaren att
stªlla fr¬gor till alla kommunala myndighetsfunktioner direkt p¬ plats.
Samordning sker oftast i samband med ov¬rdade tomter dªr miljº och
byggavdelningarna samordnar hanteringen om b¬da har ªrende p¬ samma
fastighet.

 Vi har en myndighetsgrupp dªr en representant fºr varje fºrvaltning i
kommunen deltar. Detta samordnas av Stadsutvecklingsbolaget. P¬ mºtena
diskuteras tillsyn och vi fºrbereder gemensamma tillsynsmºten ofta ihop
med polisen och ibland ªven ihop med Skatteverket.

 Det har bland annat skett gemensam tillsyn med rªddningstjªnst och
hªlsoskydd gªllande en olovlig bostadssituation. Det gjordes gemensamma
besiktningar p¬ fastigheten och ocks¬ gemensamma skrivelser till
fastighetsªgaren.

 Samordning sker nªr det finns anledning att samordna tillsynsarbetet, dvs.
att det ªr behovsstyrt utifr¬n vilka fºrutsªttningar ett visst ªrende rymmer.

Samordning med Rªddningstjªnst Syd har skett vid ett flertal tillfªllen och
fungerar vªl. Vi har ¬kt ut tillsammans och genomfºr tillsyn.

Det har ocks¬ funnits anledning att vid tillsyn samordna oss med
socialtjªnsten och eller ºverfºrmyndarnªmnden, detta gªller om det under
handlªggningen av ett tillsynsªrende framkommer uppgift om att n¬gon far
illa eller riskerar att hamna i tr¬ngm¬l p¬ grund av de beslut som
byggnadsnªmnden m¬ste fatta i ett tillsynsªrende.

 olovligt boende (med rªddningstjªnstens tillsyn)

bygglov med livsmedel

upplag med okªnda massor (med miljºtillsynen)

olovligt byggande (strandskydd)

 Vi fºrsºker generellt dela information mellan v¬ra kommunala myndigheter
fºr att f¬ stºd inom omr¬den dªr andra har specialkompetens (t ex
rªddningstjªnsten inom brandskydd), dela information som vi tror kan vara
intressant fºr andra myndigheter och hjªlpas ¬t med planering, gemensamma
besºk och uppfºljning av objekt som ªr intressanta fºr flera myndigheter.

Tryggare Malmº ªr numera en permanent satsning p¬ samarbete mellan
kommunala och statliga myndigheter fºr att motverka brottslighet och skapa
trygghet. Stadsbyggnadskontoret ªr mest aktiva inom bostadstillsyn, tillsyn
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av samlingslokaler och det vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta 
tidigare industrifastigheter där en mängd olika verksamheter etablerats 
olovligt). Mer information om denna framgångsrika satsning finns här: 
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---
samordnad-tillsyn.html

 Ansvaret för all tillsyn inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd under
Tillsyns- och tillståndsnämnden är sedan 1 januari 2021 samlat under en och
samma enhet. Tillsyn genomförs samordnat mellan olika kompetensområden
inom enheten. Samordning sker också gentemot Räddningstjänsten i
förekommande fall.

Tillsyn tobak och alkohol sker genom samverkansavtal med annan kommun.

 Räddningstjänsten, bygglov och miljöenheten har bedrivit tillsyn tillsammans
vid flertalet tillfället och det har fungerat kanon!

 Ett tillfälle vid bristfälliga bostäder som initierades av miljökontoret som
hade fått tips av socialförvaltningen att personer bodde i bristfälliga bostäder
på ett industriområde, närvarande var då miljökontoret, räddningstjänsten
och byggkontoret. Annat tillfälle initierade byggkontoret gemensam tillsyn
på grund av anmälan om övernattning i en lokal på ett industriområde. Vid
ovårdade och nedskräpade tomter görs ofta gemensamma tillsyn med miljö- 
och byggkontoret. Sotare kan höra av sig till byggkontoret då en eldstad
saknar en anmälan till byggnadsnämnden. Nu senaste samordning av
byggkontoret vid platsbesök av pågående byggarbete och miljökontorets
tillsyn av avfallsförordningen, byggavfall.

Har din kommun något exempel på när byggnadsnämndens tillsyn har 
gett märkbara effekter för annan kommunal verksamhet? (Här söker vi 
exempel från verkligheten. Helst från tiden för nuvarande PBL, 2011-2021)
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Av de 36 % som har exempel beskrivs följande:

 Samlingslokal med brister i brandskydd

 I alla fall vi samordnat med miljöenheten och sett att i vissa fall räcker inte
miljöbalken till men där kan PBL vara ett verktyg och vice versa.

 Senaste tiden har samordnad tillsyn skett främst med anledning av
byggnation in strandskyddat område där miljö- och byggenheten samordnat
tillsyn. Det har även genomförts samordnad tillsyn i bostäder och vid denna
tillsyn har byggenheten, miljöenheten/hälsoskydd, polisen, räddningstjänst
och i vissa ärenden socialförvaltningen deltagit. Under 2021 så kommer
erfarenhetsutbyte ske och rutiner att upprättas för denna typ av
ärenden/tillsyn.

 T.ex. när nämnden bedriver tillsyn enligt PBL eller MB jämtemot
kommunen.

 Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter
samarbetar i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet.  Ett
scenario kan vara en biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt
boende) på adressen, inte sköter kassaregister och personalliggare, inte
uppfyller miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd, om det finns personer
som saknar uppehållstillstånd, om anställda har försörjningsstöd eller
sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet än den som
ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara,  stöldgods, narkotika
mm. När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på lager
blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.  Dessutom har alla deltagande
myndigheter lärt sig om varandras ramar och när något uppträder i det
dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. Vid daglig
tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

 Nekade bostadsanpassningsbidrag om de byggt olovligt, verksamheter som
upptäckts röra miljöområdena.

 Ja vid all gemensam tillsyn blir effekten och krav på åtgärder mer effektiv när
två myndigheter samordnar sin tillsyn och kan hjälpas åt att åstadkomma
rättelse

 Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som
även drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån
Coronarestriktionerna och innebar en oregistrerad livsmedelshantering.
Efter information om att byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt
stängdes verksamheten ner vilket innebar att andra myndigheter inte
behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn gällande
Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.
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 Tillsyn av otillåten användning i före detta sjukhus. Tillsyn ovårdad
bebyggelse.

Tror ni att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet? Exempelvis att tillsyn över kraven på 
tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag? (Det kan vara 
verkliga exempel på hur ni jobbar mellan förvaltningarna i kommunen idag, alternativt 
exempel på tänkbara samarbetsområden mellan och inom olika kommunala förvaltningar.)

Av de 50 % som tror att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet, beskriver så här:

 Tillgänglighet, vi har funderingar på att börja

 Tror framförallt att det kan öka samverkan och kunskapen då man jobbar
tillsammans, även om det inte får några konkreta effekter i ett specifikt
ärende har man utbildat varandra vilket leder till ökade kunskaper och en
högre kompetens hos personalen.

 Två enkelt avhjälpta hinder på en nyligen omgestaltad gata ledde till att
tekniska avdelningen fick ta med sig lärdomen att ha med sig anpassningen
redan från början i projekteringen.

 Om ökad tillsyn görs av tillgänglighet i bostäder och fastigheter som byggts,
byggts om eller till. Kan brister på tillgänglighet åtgärdas i tidigt skede.
Detta kan minimera ansökningar och kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Tredje person ska inte bli lidande om någon annan
uppfört bostaden.

 Om tillsynen gäller tillgängligheten för ett flerbostadshus, är det möjligt att
det kan ge minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
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 Vi är noggranna inför slutbesked att se till att tillgängligheten verkligen
uppfylls vilket självklart minskar kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.

 Ja om tillgängligheten uppfylls i byggloven minskar BAB. All samverkan är
bra och genom det förebygger vi eller löser flera problem som även rör
miljö, räddningstjänst m.fl.

 Inte specifikt på tillgänglighet och bostadsbidrag men det ger ju märkbara
effekter på andra förvaltningar när man tillsynar ihop. Räddningstjänsten har
oftast starkare verktyg att ta till med att lägga förbud att använda ett
utrymme i en källare till exempel som används som bostad och som saknar
bygglov. Där är inget granskat i den bostaden och vi vet inte om den
uppfyller alla BBR krav och tillgänglighetskrav. BN har jättesvårt att bevisa
olovliga åtgärder som sker inomhus i en byggnad eftersom vårt enda
bevissystem är flygfoto. Ibland har vi tur att hitta när fastighetsägaren har
begärt en ny adress och kan härleda åtgärden till att ha påbörjats då.

 Det skulle det säkert göra. Nämnden försöker emellertid att - så långt det
går - säkerställa att det som byggs nytt eller byggs om, byggs tillgängligt och
användbart.

 Om en olovlig användning kan upphöra med stöd av PBL kan behovet av
tillsyn från andra myndigheter minska.

 Samverkan mellan TT-nämnden, socialtjänsten, räddningstjänsten och polis
ger positiva effekter för människors sociala levnadsförhållanden.

 En handläggare för bostadsanpassning kan tex. medverka på slutsamråden för
nybyggnation gällande frågor om tillgänglighet. Där eventuella brister kan
noteras inför ett slutbesked och eventuellt åtgärdas för att i förlängningen
leda till minskade bostadsanpassningsbidrag. Byggnadsinspektörer vid
platsbesök av pågående byggarbete tar alltid med sig miljöinspektörer för
tillsyn av byggavfall enligt avfallsförordningen, ett bra sätt att nå ut till alla
större byggarbetsplatser för att påtala brister och öka kunskapen på plats.

Beslutande
Denna rapport har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala med arkitekt 
Anna Jansson Thulin som föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har 
därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga
Till denna vägledning bifogas en bilaga med exempel från hela landet. Både goda 
exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan tillsyn samt 
goda exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har gett positiva effekter för annan 
kommunal verksamhet. Här nedan följer några exempel som Länsstyrelsen vill visa:

EXEMPEL LUDVIKA KOMMUN

Ludvika kommun har haft samordnad tillsyn kring 
byggnader/bostäder som är gravt misskötta och figurerar i 
fenomenet social dumping. Det handlar om ett antal 
hyresfastigheter på flera olika platser i kommunen som 
missköts och ägs av oseriösa fastighetsägare. Bostäderna 
bebos av socialt utsatta personer som har svårt att hitta 
annan bostad. 

Vilka deltar i samordningen?

Byggsektionen, miljö & hälsa, socialtjänsten, 
räddningstjänsten, kommunens säkerhetsansvariga och 
kommunpolis deltar samordnat i tillsyn kring de ovårdade 
byggnaderna. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordning har skett genom att tillsynsinsatser planeras och genomförs tillsammans. 
Den gemensamma tillsynen har pågått under 2 år och flera samordnade 
inspektionsresor har skett. Även viss samordning av förelägganden har skett. I 
Ludvika kommun hanterar samma nämnd både tillsyn enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken.

Kommunens taktik har varit att sätta press på fastighetsägarna genom att förelägga 
om många olika brister som upptäcks, t ex trasiga tak, sönderslagna fönster, 
felaktiga brandgenomföringar, avsaknad av varmvatten och värme, radonmätningar 
och obligatorisk ventilationskontroll. Plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen 
om skydd mot olyckor har använts parallellt. Beslut om åtgärdsföreläggande och 
användningsförbud har riktats mot fastighetsägarna. Kommunen har ansökt om att få 
vite utdömt, men oklarheter kring lagfartsdatum/försäljningsdatum har gjort att 
mark- och miljödomstolen inte dömt ut vite i dessa ärenden. 

Foto: Ludvika kommun
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Vilka är fördelarna?

En fördel med samordnad tillsyn är att kunna välja den lagstiftning som verkar mest 
effektiv i varje situation. Vid exempelvis brister i byggnadskonstruktionen har PBL 
använts som stöd för förläggandet. När varmvatten har saknats i lägenheterna har 
åtgärdsföreläggande enligt miljöbalken beslutats. Då brandsäkerheten varit bristfällig 
har räddningstjänsten utfärdat användningsförbud med stöd av LSO.

En annan stor fördel med samverkan är säkerhetsaspekten. Inspektörerna känner sig 
tryggare när man är flera som åker ut till platsen tillsammans. I den här typen av 
tillsyn uppstår ibland hotfulla situationer och då är det en fördel att kunna hjälpa 
varandra.

EXEMPEL MULLSJÖ KOMMUN

Vilka deltar i samordningen? 

Plan- och byggenheten, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Mullsjö 
kommun har ett väl utvecklat 
samarbete och samordning av tillsyn 
med andra avdelningar, förvaltningar 
och myndigheter.

Samordningen av tillsynen utförs i stor 
del tillsammans med räddningstjänsten, 
Tekniska kontoret, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, socialförvaltningen 
och med den kommunala säkerhetssamordnaren. Samverkan med räddningstjänsten 
är särskilt fördjupad, då det finns många samordningsområden.

Rollen som säkerhetssamordnare i kommunen är en mycket viktig och central roll. 
Funktionen är också en betydande informationskanal inom tillsynsområdet.

Fotograf, Joakim Löfving
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Fördelar med samordnad tillsyn

Det finns stora fördelar med samordnad tillsyn mellan olika avdelningar, 
förvaltningar och myndigheter. Det är rationellt och vanligtvis är det en eller flera 
myndigheter som kan agera utifrån olika lagstiftningar. 

Framförallt är det positivt med gemensamma platsbesök. Samordningen mellan olika 
avdelningar och förvaltningar inom kommunen sparar också medel och resurser. Att 
samverka och jobba informativt medför minskade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Det leder också till minskade kostnader för 
sanktionsavgifter för andra kommunala förvaltningar, då saker och ting görs i rätt 
ordning.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordningen utförs framförallt genom gemensamma platsbesök. Att platsbesöken 
görs gemensamt är ofta avgörande för framgång. Gemensamma möten med 
genomgång av ärenden hålls kontinuerligt. Samverkansmöten hålls var tredje månad 
och samordningsmöten för tillsynen hålls en gång i månaden.

Exempel på gemensamt projekt och tillsynsinsats

Under 2018 påbörjades ett gemensamt projekt av tillsynssamordning mellan plan- 
och bygglovenheten, socialförvaltningen och kommunens säkerhetssamordnare. 
Projektet uppkom utifrån nekade bidrag från socialförvaltningen som på så vis 
informerade byggnadsnämnden. Olovligt inredda bostäder hade inretts i diverse 
lokaler. I samordningen deltog även räddningstjänsten och Miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Gemensamma platsbesök utfördes av myndigheterna, vilket 
gav gott resultat. Lokalerna dömdes ut som bostäder. Genom gemensamt och 
skyndsamt agerande har man till stor del kommit till rätta med problemet på 
effektivt sätt. 
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EXEMPEL GÖTEBORGS STAD

2018 startade polisområde Nordost i Göteborg en tillsyn i samverkan enligt 
modellen från Malmö Stad, där en fokuserad tillsyn av myndigheterna startade 
2017. Projektet fick namnet “Osund konkurrens” och visade att Göteborgs Stad 
hade mycket att tillföra med erfarenhet, kunskaper och kontrollverktyg. Polisen 
hade dock svårigheter att kommunicera med alla förvaltningar i staden. Därför gick 
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet in och samordnade staden under 
2019.

Syftet med samverkansprojektet ”Osund konkurrens” är att tillsammans inom 
Göteborgs Stad och med samverkande myndigheter motverka oseriösa och olagliga 
verksamheter. Projektet ska verka för ett jämlikt Göteborg där samtliga 
polisområden deltar och insatser ska göras över hela staden. Följder av osund 
konkurrens leder till minskad välfärd.  

Kännetecknande för osund konkurrens är att verksamheten bedrivs på ojämlika 
villkor. Restaurangen i kvarteret som driver sin verksamhet enligt gällande lagar och 
förordningar har både en bättre arbetsmiljö och ett högre kostnadsläge än den 
oseriösa näringsidkaren. Den senare kan t.ex. slippa göra dyra installationer och ha 
svart arbetskraft och därmed få en bättre lönsamhet. 

Vilka deltar i samordningen?

I ”Osund konkurrens” har Räddningstjänsten, Stadsbyggnadskontoret, 
Miljöförvaltningen (Tillsyn och livsmedelskontroll), Tillståndsenheten, 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polisen deltagit. Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet (vid stadsledningskontoret) har haft rollen som 
sammankallande.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

”Osund konkurrens” är ett samverkansprojekt mellan staden och myndigheter för att 
motverka oseriösa och olagliga näringsverksamheter. Projektet verkar för ett jämlikt 
Göteborg där insatser med myndighetsgemensamma tillsyner gjorts över hela 
staden. Utvalda objekt har haft brister inom flera olika områden. Det har varit 
konstaterade brister som t.ex. bristande brandskydd, brott mot tobakslagen, 
avsaknad av bygglov eller tillstånd för livsmedel och för höga ljud vid konserter. 
Företrädarna bakom verksamheterna har ofta samröre med grovt kriminella och 
organiserad brottslighet.  
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Under perioden mars 2019 – mars 2020 genomfördes myndighetsgemensamma 
tillsyner vid sammanlagt sju tillfällen och sju olika verksamheter besöktes, varav fyra 
verksamheter besökts fler än en gång.  Tillsynerna resulterade bl.a. i: 

- Sju förbudsbeslut med kopplade viten på sammanlagt 1 150 000 kr.

- Två beslut med förbud mot att bedriva fortsatt verksamhet i lokalerna.

- Rättelseföreläggande att ej få använda lokal som nattklubb, förenat med löpande
vite om 20 000 kr/vecka och byggsanktionsavgift på 235 000 kr

- Flertalet tillsynsärenden med kopplade sanktionsavgifter

- Skatteverket har påfört kontrollavgifter med sammanlagt 82 500 kr för brister i
kassaregisterhantering och personalliggare

- Kronofogdemyndigheten har initierat utmätningsärenden.

- Polisen har vid har två tillfällen utrymt lokaler och avbrutit pågående
festverksamhet med betalande gäster.

Vilka är fördelarna?

Styrkan i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans kan 
lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som annars är 
svåra att nå fram till. 

Fördelarna i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans 
kan lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som 
annars är svåra att nå fram till. Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit 
en framgångsfaktor. 

Genom projektet ”Osund konkurrens” har den sunda konkurrensen gynnats genom 
att oseriös verksamhet fått verksamhetsförbud och blivit ålagda kännbara viten. 
Åtgärderna har fastställts genom domstolsbeslut.  

Utöver omfattande åtgärder har projektet även lett till att flera verksamheter gjort 
frivilliga rättelser inom sina verksamheter. T.ex. har ansökan om tillstånd lämnats in 
och olovliga tillbyggnader har rivits. 

Projektet har jobbat mot en effektivare samverkan och viktiga slutsatser har erfarits. 
Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit en stor framgångsfaktor.
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EXEMPEL JÖNKÖPINGS KOMMUN

Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun har ett väl utvecklat samarbete och samordning 
av tillsyn med andra avdelningar, förvaltningar och 
myndigheter. 

Till exempel samordnas byggnadsnämndens tillsynsarbete 
med Miljökontoret, Tekniska kontorets mark- och 
exploateringsavdelning, Stadsbyggnadskontorets 
utvecklings- och trafikavdelning, socialförvaltningen och 
Trafikverket.

Exempel på samordning: Bygglovsavdelningen och 
Miljökontoret

När det gäller samordningen med Miljökontoret så sker 
det inom flera olika tillsynsområden, bland annat gällande 
strandskydd, ventilation och obligatorisk ventilationskontroll, 
anläggningar för enskilt vatten- och avlopp samt ovårdade tomter och förfallna 
byggnader. 

Miljökontoret deltar i bygglovsavdelningens veckomöten med genomgång av 
nyinkomna bygglovsärenden och har då övergripande insikt i inkomna ärenden. 
Miljökontoret meddelar under mötet vilka ärenden som förvaltningen önskar att få 
översända på remiss för vidare granskning. Remisstiden brukar utgöra ett par 
veckor. När det gäller utomplansärenden så deltar Miljökontoret även i en 
utomplansgrupp som leds av bygglovsavdelningen. Där ingår även den kommunala 
lantmäterimyndigheten och en tjänsteperson som jobbar med frågor som rör 
översiktlig planering. Platsbesök görs då inför nyetableringar på landet.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Tillsyn av olovligt utförda bygglovspliktiga åtgärder till exempel i form av 
tillbyggnader i småhusområden med enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar 

När det gäller tillsynsärenden för olovligt utförda åtgärder i form av ändringar av 
småhus (en- eller tvåbostadshus eller fritidshus) såsom tillbyggnader, så ges 
Miljökontoret möjlighet att ta del av handlingarna i ärendet och inkomma med 

Foto: Carl-Magnus Pehrsson
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yttrande före beslut. Det gäller då särskilt i områden och fall där bostaden eller 
fritidshuset har en enskild vatten- och avloppsanläggning.

Det har då bland annat handlat om traditionella fritidshusområden som sedermera 
har blivit områden med alltmer permanentbostäder. 

Byggnadsnämndens tillsyn och samordning med Miljökontoret har då underlättat 
Miljökontorets verksamhet och fortsatta tillsynsarbete med tillsynen av enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar på enskilda fastigheter och områden. 

Stadsbyggnadskontorets kartavdelning har också gjort inmätningar på plats för att 
säkerställa byggnadernas area. På så vis har även Miljökontoret haft uppdaterad 
information om bebyggelsen i områdena för sitt fortsatta tillsynsarbete.

Inför upprättande av nya detaljplaner i traditionella fritidshusområden har 
Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning tillsammans med detaljplaneavdelning 
och kartavdelning också utfört inventeringar och inmätningar av befintliga 
byggnader, vilket har medfört positiva effekter för Miljökontorets hantering av 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. På så vis har myndigheten haft uppdaterat 
material för att kunna följa upp arbetet med anläggningarna. Det har också 
underlättat för Tekniska kontorets VA-avdelning inför anordnande av kommunalt 
vatten- och avlopp i områdena.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan 
kommunal tillsyn

Tillsyn av ovårdade tomter

Samordningen med Miljökontoret har också gjorts i specifika tillsynsärenden. Det 
har då handlat om tillsynsärenden i form av ovårdade tomter. Där har 
byggnadsnämnden och Miljökontoret har ett tätt samarbete. Det gäller då särskilt 
om tillsynsärendet även omfattar uppställda fordon och farliga kemikalier. 
Tjänstepersoner från bygglovsavdelningen och Miljökontoret har då gjort 
gemensamma platsbesök. Kommunikation, handläggning och beslut har då 
samordnats.
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EXEMPEL MALMÖ STAD

Malmö stad har under flera år haft ett tillsynssamordningsprojekt 
som kallas Tryggare Malmö.  Arbetet är stabilt och långsiktigt. 
Under senaste året har gemensamma insatser gjorts inom 
framförallt sju tillsynsområden: olovliga boenden, hygieniska 
behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter, 
livsmedelsfusk, butiker med olovlig försäljning i detaljhandeln, 
samlingslokaler och fastighetsövergripande tillsyn.

Vilka deltar i samordningen?

Främst miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, 
stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknad- och socialförvaltningen (alkohol- och 
tobakstillsyn samt socialtjänst), fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), Polisen, 
Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Arbetsmiljöverket. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?
Vi delar information och kunskap samt hjälps åt med planering, gemensamma besök 
och uppföljning av objekt som är intressanta för flera myndigheter.

Tryggare Malmö är numera en permanent satsning på samarbete mellan kommunala 
och statliga myndigheter för att motverka brottslighet och skapa trygghet. 
Stadsbyggnadskontoret är mest aktiva i tillsynen av bostäder, samlingslokaler och det 
vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta tidigare industrifastigheter där en mängd 
olika verksamheter etablerats olovligt). Mer information om denna framgångsrika 
satsning finns här: https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---samordnad-
tillsyn.html

Exempel på effekter
Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som även 
drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån Coronarestriktionerna och 
innebar en oregistrerad livsmedelshantering. Efter information om att 
byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt stängdes verksamheten ner vilket 
innebar att andra myndigheter inte behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn 
gällande Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.

Vilka är fördelarna?
Om en olovlig användning kan upphöra och inredning kopplat till den olovliga 
användningen kan tvingas bort med stöd av plan- och bygglagen kan behovet av 
tillsyn från andra myndigheter minska. Tillsammans har vi de verktyg som krävs för 
att ingripa mot bostäder och verksamheter som utgör en fara för kommuninvånarnas 
hälsa och säkerhet. 

Foto: Malmö stad
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EXEMPEL SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) är ett samarbete mellan de fyra kommunerna 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam 
förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i ett 
samhällsbyggnadskontor och ett miljökontor.  2019 påbörjades de en satsning på 
tillsynsområdet genom att anställa två handläggare med större fokus på just tillsyn. 
Från hösten 2020 har de två handläggare som enbart jobbar med tillsyn. Kommunen 
har upprättat en tillsynsplan för sin tillsynsverksamhet. 

Exempel på samordning.

Det samarbete som de anser funkar bäst är det mellan tillsynshandläggarna och 
bygglovshandläggarna. Då de igår i samma arbetsgrupp har de ett nära samarbete 
och stöttar varandra i frågor som överlappar varandras områden. 

Det finns även ett påbörjat samarbete med miljökontoret gällande strandskydd och 
andra ärenden som överlappar inom PBL och miljöbalken. Där kan det se lite olika 
ut i samarbetet, antingen gör de direkt bedömningen att det krävs ett gemensamt 
platsbesök för att reda ut vilken lag som tillsynen avser. Eller så görs ett första 
besök av den handläggaren som får in ärendet och efter det görs bedömning hur 
ärendet vidare ska hanteras. 

Det finns även ett visst samarbete med park och gata då det är de som för det mesta 
få in anmälningar om ovårdad växtlighet. Där håller de på att ta fram en e-tjänst för 
att få in anmälningarna till rätt ställe och med rätt information på en gång. De har 
även just nu ett projekt om just ovårdad växtlighet där de tar fram 
informationsmaterial och mallar för handläggning.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Den största positiva effekten ser de i bättre upplysningar kring ärenden som inte är 
bygglovspliktiga. Där de nu inte bara upplyser om att det inte kräver något bygglov, 
utan även upplyser om att byggnationen ska följa de lagar och regler som gäller för 
byggnader även fast det inte kräver bygglov eller anmälan.  

En annan positiv effekt är att när det gäller ärenden som berörs av både PBL och 
miljöbalken gör de ett samlat utskick med information för att underlätta för den 
fastighetsägare som omfattas av tillsynen.

54



RAPPORT 19(24)

2021-07-16
 

Dnr 404-3562-2020

EXEMPEL HELSINGBORGS STAD

Lokala samverkansrådet i Helsingborg är en operativ arbetsgrupp som sammankallas 
av Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för trygghet och säkerhet. Operativa 
insatser görs minst en gång i månaden i gruppen. Kontroller görs mot grossister, 
butiker, restauranger, olovliga boenden, massagelokaler, förenings- och 
samlingslokaler samt avfalls- och livsmedelstransporter.

Vilka deltar i samordningen?

Stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, tillsyn av 
hälsoskyddet, socialtjänstens tillsyn, alkohol- och tobakstillsynen, 
livsmedelstillsynen, samt lokalt samverkansavtal, polis, kronofogde, skatteverk, 
arbetsmiljöverk, tull, f-kassan, arbetsförmedlingen

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter samarbetar 
i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet. Ett scenario kan vara en 
biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt boende) på adressen, inte sköter 
kassaregister och personalliggare, inte uppfyller miljöbalkens bestämmelser om 
hälsoskydd, om det finns personer som saknar uppehållstillstånd, om anställda har 
försörjningsstöd eller sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet 
än den som ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara, stöldgods, 
narkotika mm När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på 
lager blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.

Vilka är fördelarna?

Alla deltagande myndigheter har lärt sig om varandras ramar och när något 
uppträder i det dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. 
Vid daglig tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

Ett samarbete mellan länets tillsynshandläggare ska ha sitt första möte under maj. 
Samarbetet ska syfta till erfarenhetsutbyte men även en möjlighet till att lära av 
varandras arbetssätt. 

Kommunöverskridande samarbete 
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EXEMPEL SANDVIKENS KOMMUN

Sandvikens kommun har haft samordnad tillsyn kring ett förfallet hus. Ett förfallet 
bostadshus har tagits över av emigranter och fastighetsägaren har agerat "målvakt". 
Ärendet har omfattat sanitär olägenhet, misstänkts ha involverat barn och det har 
bedrivits ocker mot utsatta människor. 

Vilka deltar i samordningen?

Plan- och byggenheten, miljö & hälsa, socialtjänsten, kronofogdemyndigheten, 
polismyndigheten deltar samordnat i tillsyn i ärendet. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Ärendet började som anmälningar till alla myndigheter på olika håll. Det har varit 
en hel del sekretess på detta ärende pga. socialtjänsten och polisens inblandning, 
men ansvarig handläggare har upplevt ett bra samarbete. Det har genomförts flera 
möten om strategier hur man ska förhålla sig till de olika myndigheternas 
lagstiftning för att komma framåt i ärendet. De olika enheterna m.fl. har varit

noggranna med att informera varandra om skeenden och förändringar i ärendet. 
Ärendet fick god utgång i detta fall. 

Vilka är orsakerna till att man lyckats?

Plan och byggenheten har liksom övriga myndigheter rutiner skapade för vilka som 
ska kontaktas i liknande situationer. Man har följts åt och underrättat varandra om 
minsta lilla förändring i ärendet för att inget ska falla på legala teknikaliteter. Från 
alla enheter har man haft samma representant hela vägen.

NÅGRA KORTFATTADE EXEMPEL FRÅN ANDRA KOMMUNER: 

Bengtsfors:
Samordning med Räddningstjänst och miljökontoret har skett i specifika 
tillsynsärenden som gällt ovårdade byggnader eller otillåtna byggnationer som 
befarats medföra risk för människors hälsa och säkerhet. Samordning har genomförts 
på så sätt att de olika medverkande parterna har beslutat att genomföra samordnad 
tillsyn vid ett specifikt tillfälle, den som tillsynen har varit riktad mot har fått 
information om att samordnad tillsyn kommer att ske med information om vad 
tillsynen avser samt tid och datum när tillsyn ska genomföras - informationsbrev om 
tillsyn har skickats ut 2 - 3 v innan tillsynsbesök ska genomföras.
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Vara:
Miljö- och byggtillsynen ligger samordnat på en verksamhet i Vara kommun vilket 
innebär att vi naturligt samordnar t ex förorenad mark/ovårdade fastighet. Samma 
gäller för livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Alkohol- och tobakstillsynen har vi 
även ansvaret för men samordnar denna i gemensam nämnd med många andra 
kommuner.

Svenljunga:
Vi arbetar på att få ett mer löpande samarbete utanför inkommande ärenden. Än så 
länge har dock den gemensamma tillsynen, både med räddningstjänst och internt 
med miljö, skett genom inkomna ärenden. När ärenden kommer in som kan beröra 
flera enheter, internt eller externt, gör vi gemensamma platsbesök. Utifrån 
platsbesöket kan avgöra om vi behöver upprätta separata ärenden internt, eller 
vilken myndighet som ska hantera ärendet externt. Specifikt så är vår ambition att 
åka ut på gemensamma platsbesök med miljöenheten när det rör sig om ovårdade 
fastigheter. Det är ibland oklart vilken lagstiftning som bör användas. Efter 
platsbesöket kan vi bedöma vilken enhet som handlägger ärende, alternativt att vi 
behöver upprätta ett separat ärende för varje enhet.

Mariestad:
Gällande strandskydd så har vi ett bra samarbete mellan avdelningarna och arbetar 
dessutom i samma system. Ser vi något som berör bägge områdena tar vi kontakt 
med varandra. Räddningstjänst skickar över handlingar som de anser kan vara farliga 
gällande brister bland annat i byggnader som brandskydd, konstruktion som de har 
sett vid deras tillsyn. Sotaren skickar över ett godkänt sotarintyg till oss och ser vi då 
att vi inte har något ärende som startar vi upp ett tillsynsärende. 

Gullspång:
Sotaren skickar in deras godkända sotarintyg till oss och då ser vi om det har 
inkommit en anmälan om eldstad eller inte. Räddningstjänst skickar över dokument 
till oss om de ser att det finns brister i en byggnad såsom brandskydd, brister i 
konstruktion Strandskydd har vi ett samarbete mellan avdelningarna och skickar 
förfrågningar oss emellan om det kan krävas strandskydd eller inte.

Lilla Edet:
Bygglovshandläggare och kommunekolog samverkar när det uppstår ärenden som 
berör både PBL och miljöbalken (strandskyddslagstiftningen). De kan åka ut 
tillsammans och diskuterar i vilken ordning handläggningen av de olika ärendena ska 
ske. På ett liknande sätt har det förekommit samverkan mellan PBL-prövning och 
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livsmedelslagstiftningens (främst vid riskklassificering av nya 
livsmedelsverksamheter).

Alingsås:
Enheter som deltog var, förutom bygglovsenheten, enheten för miljö-och 
hälsoskydd. Samordning sker i specifika ärenden. Vi träffas när behov finns och 
diskuterar ärendet ur våra olika perspektiv, och därefter arbetar varje enhet vidare 
utifrån respektive lagstiftning. Tanke finns om att i vissa fall göra tillsynsbesök 
tillsammans. Detta arbete är i uppstartsfasen.

Härryda: 
Bygglovsenheten åker ofta ut tillsammans med miljöenheten när vi får in 
anmälningar om ovårdade tomter. Bygglovsenheten åker ut, några gånger per år, 
tillsammans med räddningstjänsten på tillsyn till boenden av olika typer, oftast 
boenden som inte har bygglov. Hälsoskydd är med i vissa fall där de sätter förbud att 
upplåta byggnad som bostad Vid strandskyddsärenden där det gäller byggnader åker 
bygglov ut tillsammans med miljö som har hand om strandskyddsfrågor i 
kommunen. I några specifika ärenden (restauranger) har vi åkt ut med personen som 
handlägger alkoholtillsynen och räddningstjänsten

Tranemo:
Vi har ett nära samarbete med räddningstjänst och miljö som innebär gemensamma 
möten, fältbesök, exempelvis ovårdade tomter och nedskräpning (miljö), nedlagda 
bensinstationer, olovligt inredda lokaler (brand) m.m.

Västerviks kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
tillsynen av hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och tillsyn gällande strandskydd enligt 
Miljöbalken. De beskriver om hur samarbetet går till: Samordningen görs vid behov 
i specifika ärenden där tillsynen berör olika lagrum och vi ser att vi har stöd i 
varandras olika kompetensområden. Byggenheten har ett nära samarbete med 
Räddningstjänsten. Ärendelistor med inkomna ärenden sänds varje vecka till 
Räddningstjänsten som anger i vilka ärenden de vill ha mera 
information/handlingar. Vi har vid flertalet tillfällen gjort tillsynsbesök tillsammans 
med Räddningstjänsten när det är oklart hur fastighetsägaren har hanterat 
brandskyddet. Eftersom vi är en miljö- och byggnadsförvaltning har vi ett nära 
samarbete med miljöenheten och är ofta ute tillsammans på ärenden som rör både 
PBL och MB. Tillsynsbesök görs ofta tillsammans med bygglovhandläggare och 
strandskyddshandläggare.
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Besök och tjänsteskrivelser görs tillsammans med bygglov-, miljö- och 
hälsoskyddhandläggare och

byggnadsinspektör. Kan handla om olovliga och lovliga bostäder där det finns 
klagomål på ventilation/mögel/ovårdad byggnad och/eller tomt. Tillsynsbesöken 
och tjänsteskrivelserna samordnas med de handläggare som är aktuella.

Kalmar kommun skriver att de ser att deras aktiva arbete med tillgänglighet i 
lovprocessen gett effekter i form av minskat behov av BAB-åtgärder i nya 
byggnader. 

Emmaboda kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
livsmedelstillsynen, tillsyn gällande strandskydd enligt Miljöbalken. De beskriver 
kort om hur samordningen är ett löpande arbete som görs tillsammans vid tillsyn av 
olika ärenden. Samarbetet sker vid vissa större nedskräpningsärenden samt vid 
byggnationer eller ändringar i byggnader. Det är då ett samarbete mellan bygg och 
räddningstjänsten.

Goda exempel från Stockholms län:
Hur går samarbeten till?

 Samarbete i ärenden med brandförsvaret och polisen i ärenden där fastighet
fått användningsförbud på grund av risk för skada. Gemensam syn på plats
har skett samt kontinuerlig uppdatering mellan olika tillsynsmyndigheter för
statusuppdatering i ärendet

 Samarbete med socialtjänsten i fall där barn misstänks fara illa vid extremt
ovårdade tomter

 Brandkåren anmäler bristande brandskydd

 Samarbeten mellan olika förvaltningar (här nämns främst samarbete mellan
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydd samt trafiknämnder) där de
håller varandra uppdaterade om eventuella brister som uppmärksammas

 Bostadsanpassning skickar direkt ett brev till fastighetsägaren om dennes
ansvar gällande tillgänglighet i den egna byggnaden direkt när ansökan om
bidrag för att avhjälpa tunga dörrar kommer in, vilket leder till att många
fastighetsägare rättar frivilligt istället för att söka om bidrag
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Exempel där byggnadsnämndens tillsyn gett effekter på annan kommunal 
verksamhet:

• Kostnader för bostadsanpassning minskar i och med arbete hos
byggnadsnämnden att bygga tillgängligt från start (inklusive dörrautomatik
och andra avhjälpta hinder)

• Bättre samarbete mellan enheter har uppstått efter att tillsyn bedrivits mot
annan kommunal verksamhet

EXEMPEL PÅ KUNSKAPSHÖJANDE NÄTVERK

Ett exempel på nätverk för tillsynshandläggare har också framkommit. Det är en 
samverkan mellan kommunanställda som jobbar med tillsyn. Det är ett forum där 
tillsynshandläggare stöttar varandra, bollar frågeställningar och delar med sig av 
kunskap och erfarenheter. Träffarna hålls via teams ungefär var 5:e vecka och en 
kallelse går ut veckan innan. De som kan och vill deltar. Varje träff brukar ha mellan 
12 - 20 deltagare. Det finns en dagordning där alla kan föreslå diskussionspunkter 
och därefter lägger samordnare ut anteckningar från mötet. Nätverket är inte 
geografiskt begränsat. Det finns deltagare från alla delar av Sverige. Om någon blir 
intresserad, hör av er till tiia.torekull@vastervik.se

Bilagan är framtagen genom ett samarbete i länsstyrelsernas 
tillsynsvägledningsnätverk och sammanställt av expertgruppen i maj 2021.
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/110 
 
Fyllnadsval, ledamot i valnämnden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
N.N. utses till ny ledamot i valnämnden efter Lena Söderberg (SD). 
 
Sammanfattning 
Lena Söderberg (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras. 
 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammantr4de den 26 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen den 16 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 
Beslutet skickas till  
Valnämnden 
De valda 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-05-26  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 83   Dnr 2021/110 
 
Val av ledamot i valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021. 
 
Sammanfattning 
Lena Söderberg (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen den 16 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
André af Geijerstam (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta: 
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslag på André af Geijerstams (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-04-28  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 54   Dnr 2021/110 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden, samt ledamot i 
valnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen beviljas. 
2. Stefan Larsson (SD) utses till ledamot i familjenämnden efter Lena Söderberg (SD). 
3. Titti Swenson (SD) utses till ersättare i familjenämnden efter Stefan Larsson (SD). 
 
Sammanfattning 
Lena Söderberg (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i familjenämnden och 
valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen den 16 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
André af Geijerstam (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 
1. Avsägelsen beviljas. 
2. Stefan Larsson (SD) utses till ledamot i familjenämnden efter Lena Söderberg (SD). 
3. Titti Swenson (SD) utses till ersättare i familjenämnden efter Stefan Larsson. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på André af Geijerstams (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
Lena Söderberg 
Stefan Larsson 
Titti Swenson 
Familjenämnden 
Valnämnden  
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/147 
 
Fyllnadsval, ledamot i familjenämnden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
N.N. utses till ny ledamot i familjenämnden efter Wiggo Wrangborg (M). 
 
Sammanfattning 
En ny ledamot behöver utses i familjenämnden efter Wiggo Wrangborgs (M) bortgång. 
 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2021, § 98 
 
Beslutet skickas till  
Familjenämnden 
De valda 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-06-16  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 98   Dnr 2021/147 
 
Fyllnadsval – ledamot i familjenämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs och återupptas vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 
 
Sammanfattning 
En ny ledamot behöver utses i familjenämnden efter Wiggo Wrangborgs bortgång.  
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Ivan Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta: 
Ärendet bordläggs och återupptas vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på Kent Ivan Anderssons (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/164 
 
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige. Fyllnadsval, ersättare i vård-och 
omsorgsnämnden samt nämndeman i tingsrätten 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för val av ny ledamot i 

kommunfullmäktige. 
3. N.N. utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Liz-Beth Persson. 
4. N.N. utses till nämndeman vid Ystads tingsrätt efter Liz-Beth Persson. 
 
Sammanfattning 
Liz-Beth Persson har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden och nämndeman vid Ystads tingsrätt. 
 
Ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden och nämndeman vid Ystads tingsrätt behöver utses. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Liz-Beth Persson inkommen 2 juli 2021 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 
Ystads tingsrätt  
Vård- och omsorgsnämnden  
De valda 
Liz-Beth Persson 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/175 
 
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige. Fyllnadsval, kommunstyrelsen 
samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för val av ny ledamot i 

kommunfullmäktige. 
3. N.N. utses till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Magnus Hammarskjöld (-). 
 
Sammanfattning 
Magnus Hammarskjöld (-) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Ny ledamot i kommunstyrelsen behöver därför utses. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Magnus Hammarskjöld (-), inkommen den 12 augusti 2021 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Magnus Hammarskjöld 
De valda 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/176 
 
Fyllnadsval, ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
N.N. utses till ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Bertil Hultén (M). 
 
Sammanfattning 
Bertil Hultén (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ett 
fyllnadsval behöver därför genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen den 13 augusti 2021 
 
Beslutet skickas till  
Vård- och omsorgsnämnden  
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/177 
 
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige. Fyllnadsval, vice ordförande i 
tekniska nämnden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för val av ny ledamot i 

kommunfullmäktige. 
3. N.N. utses till vice ordförande i tekniska nämnden.  
 
Sammanfattning 
Cornelia Lovdfeldt har avsagt sig sina förtroendeuppdrg i kommunen. Fyllnadsval behöver 
genomföras för uppdraget som vice ordförande i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen den 27 augusti 2021 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 
Tekniska nämnden  
De valda 
Cornelia Lovfeldt 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/178 
 
Avsägelse, ersättare i kommunfullmäktige 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för val av ny ersättare i 

kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning 
Karl-Erik Andersson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Karl-Erik Andersson, inkommen 31 augusti 2021 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 
Karl-Erik Andersson 
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Interpellation till Magnus Weberg (M)

Sjöbo i topp på grön omställning.

I Sjöbo kommun har vi en av Sveriges största solcellparker, 
intresset från privatpersoner och även företag att installera 
solceller är stort. Det kommunala fastighetsbolaget AB 
Sjöbohem är bland de första kommunala bolagen att installera 
en Vätgasanläggning  som möjliggör både att producera el och 
värme nattetid men framförallt att tillhandahålla vätgas som 
bränsle till de bilar som snart (förhoppningsvis) köps in. Detta är 
ett styrkebesked både när det gäller robusthet som  att kunna  
ge bränsle till kommunens fordon oavsett vad som händer i vår 
omvärld , men framför allt att Sjöbo kommun ( AB Sjöbohem ) 
är ledande att införa denna nya och miljövänliga teknik i 
Sverige.

Så min fråga till dig Magnus W är att om du kommer att göra 
vad som är möjligt för att AB Sjöbohem skall kunna fortsätta 
vara ledande i Sverige i denna omställning till grön energi med 
de möjligheter som nu finns med vår vätgasanläggning ?

Lars Lundberg , Kristdemokraterna 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 137   Dnr 2021/21 
 
Motionssvar (SD) – Orebackens camping 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut från 23 mars 2020, § 
34, samt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 7 mars 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Mats Pålsson 
(SD), Lars Norrman (SD) och Preben Keldebäk (SD) att berörd nämnd skyndsamt arrenderar 
ut Orebackens camping med ett tydligt kontrakt som möjliggör underhåll och renoveringar 
vintertid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att remittera ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 20 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut från den 23 mars 2020, § 
34 samt förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 20 maj 2021, § 49 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 19 
Motion från Sverigedemokraterna 7 mars 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2020, § 34 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut från 23 mars 2020, 
§ 34, samt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: Motionen avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställarna 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 139   Dnr 2021/21 
 
Motionssvar (SD) – Orebackens camping 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut från 23 mars 2020, § 
34, samt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 7 mars 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Mats Pålsson 
(SD), Lars Norrman (SD) och Preben Keldebäk (SD) att berörd nämnd skyndsamt arrenderar 
ut Orebackens camping med ett tydligt kontrakt som möjliggör underhåll och renoveringar 
vintertid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att remittera ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 20 maj 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut från den 23 mars 2020, § 
34 samt förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 20 maj 2021, § 49 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 19 
Motion från Sverigedemokraterna 7 mars 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2020, § 34 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tekniska nämndens beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt tekniska nämndens beslutsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställarna 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-05-20  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 49   Dnr 2021/215 
 
Motion (SD)  – Arrendera ut Orebackens camping 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår fullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till 
fullmäktiges beslut från 23 mars 2020 § 34 samt förvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Sammanfattning 

Tekniska nämnden har remitteras Motion (SD) – Arrendera ut Orebackens 
camping. Orebackens camping har drivits i kommunens regi sedan januari 2019. 
Förvaltningen har för avsikt att med en klar detaljplan omgående påbörja arbetet 
med att lägga ut driften till en entreprenör.  
Nämnden har i sitt reglemente rätten att bestämma öppettider för campingen. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 april 2021 
Motion (SD)  – Arrendera ut Orebackens camping 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2020 § 34 
Kommunfullmäktiges beslut 13 juni 2018 § 65  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Christer Hovbrand (S) yrkar att nämnden föreslår fullmäktige att motionen avslås. 
 
Beslutsgång 

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

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-27 2021/215 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Håkan Andersson 
Verksamhetschef fritid 
AnsvarigTlfnArbete 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Motion (SD)  – Arrendera ut Orebackens camping 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att motionen anses besvarad med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har remitteras Motion (SD) – Arrendera ut Orebackens camping. 
Orebackens camping har drivits i kommunens regi sedan januari 2019. Förvaltningen har 
för avsikt att med en klar detaljplan omgående påbörja arbetet med att lägga ut driften till 
en entreprenör.  
Nämnden har i sitt reglemente rätten att bestämma öppettider för campingen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 april 2021 
Motion (SD)  – Arrendera ut Orebackens camping 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 23 mars 2020 § 34 
Kommunfullmäktiges beslut 13 juni 2018 § 65  
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Orebackens camping har drivits i kommunens regi sedan januari 2019. En av 
anledningarna var att campingens verksamhet ska bedrivas i ett område som är reglerat i 
detaljplanen innan ny arrendator kan tillträda. Arbetet med detaljplanen pågår fortfarande. 
Förvaltningen har för avsikt att med en klar detaljplan omgående påbörja arbetet med att 
lägga ut driften till en entreprenör. 
Att stänga campingen under vintersäsongen är fullt möjligt, nämnden har enligt 
reglementet och tidigare beslut, rätten att besluta kring campingens öppettider. 
Vintersäsongen 2020-2021 fanns där 15 säsongsgäster varav cirka 10 stycken bodde där 
permanent.  
 
Checklista 

 
Barn 
Inga barn har under de två senaste åren bott på Orebackens camping under vintersäsongen. 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Håkan Andersson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef fritid 
 

84



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 79   Dnr 2021/21 
 
Inkommen motion – Orebackens camping 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 
augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 7 mars 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Mats Pålsson 
(SD), Lars Norrman (SD) och Preben Keldebäk (SD) att berörd nämnd skyndsamt arrenderar 
ut Orebackens camping med ett tydligt kontrakt som möjliggör underhåll och renoveringar 
vintertid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 7 mars 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 19 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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Kommunfullmäktige 2020-03-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 34   Dnr 2019/414 
 
Uppdrag att lägga ut Orebackens Camping på entreprenad 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tekniska nämnden får i uppdrag att lägga ut Orebackens camping på entreprenad med 
målsättning att campingen ska kunna läggas ut från och med 1 maj 2021.  
 
Reservation 
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Roland Wiking (S) och Cecilia Olsson Carlsson (S) 
gruppreservation till förmån för eget förslag med följande motivering: Vi har i dagsläget 
ingen klar detaljplan. Vi är i en upprustningsfas och underhållsfas på campingen. Detta 
påverkar möjligheterna att ta fram korrekta och bra förfrågningsunderlag. Vi vill att 
detaljplanearbetet är klart och att kommunen har drivit campingen i minst ett år efter det att 
all upprustning och allt underhåll är klart, för att få en bild av kostnader och intäkter och först 
då diskutera om Orebackens camping skall läggas ut på entreprenad eller inte.  
 
Lucas Lennartsson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 13 juni 2018 beslut att driva Orebackens camping i 
kommunal regi samt att arbeta fram en ny detaljplan för området. Med en ny detaljplan 
kommer det att finnas goda möjligheter att för en ny arrendator att driva verksamheten med 
en turistisk inriktning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige ge tekniska nämnden i uppdrag att lägga ut Orebackens camping på 
entreprenad med målsättning att campingen ska kunna läggas ut från och med 1 maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 14 november 2019 § 126 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2018 § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag den 4 mars 2020 § 60 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 mars 2020 § 53 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lucas Lennartsson (V) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för att utreda frågan om 
AB Sjöbohem kan ta över driften av Orebackens camping och i andra hand att 
kommunstyrelsens förslag avslås. 
 
Roland Wiking (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
André af Geijerstam (SD), Lars Lundberg (KD), Jörgen Jönsson (C) och Magnus Weberg (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge tekniska nämnden i uppdrag att lägga ut 
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Kommunfullmäktige 2020-03-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Orebackens camping på entreprenad med målsättning att campingen ska kunna läggas ut från 
och med 1 maj 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att 
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Yrkandet om återremiss till 
kommunstyrelsen faller därmed. 
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
lägga ut Orebackens camping på entreprenad mot förslaget att Orebackens camping bedriv i 
kommunal regi och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

87



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 19   Dnr 2021/21 
 
Inkommen motion – Orebackens camping 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 7 mars 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Mats Pålsson 
(SD), Lars Norrman (SD) och Preben Keldebäk (SD) att berörd nämnd skyndsamt arrenderar 
ut Orebackens camping med ett tydligt kontrakt som möjliggör underhåll och renoveringar 
vintertid. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 7 mars 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 138   Dnr 2021/44 
 
Motionssvar (V) – Vässa Sysavs mål, minska förbränningen 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Motionens första yrkande avslås. 
2. Motionens andra yrkande anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V)  
1. att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller 

bygga ny kapacitet för sopförbränning, och 
2. att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden 

avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid 
som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års 
nivåer. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att överlämna motionen till 
ekonomiavdelningen för beredning. 
 
I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 9 juli 2021 föreslås kommunfullmäktige 
avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen 
Skrivelse från Sysav 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, 81 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 21 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Motionens första yrkande avslås. 
2. Motionens andra yrkande anses besvarat. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: Motionen bifalls i dess helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 140   Dnr 2021/44 
 
Motionssvar (V) – Vässa Sysavs mål, minska förbränningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  

1. Motionens första yrkande avslås. 
2. Motionens andra yrkande anses besvarat.  

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V)  
1. att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller 

bygga ny kapacitet för sopförbränning, och 
2. att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden 

avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid 
som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års 
nivåer. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att överlämna motionen till 
ekonomiavdelningen för beredning. 
 
I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 9 juli 2021 föreslås kommunfullmäktige 
avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen 
Skrivelse från Sysav 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, 81 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 21 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionens första yrkande avslås. 
2. Motionens andra yrkande anses besvarat.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på eget yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt 
detta. 
 
Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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Datum  
2021-09-15  
  
Dnr 2021/44,  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Svar på motion om att vässa SYSAVs mål, minska 
förbränningen 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Avslå motionen. 
 
Bakgrund 
Lucas Lennartsson (V) har lämnat in en motion med förslag om att 
 

• ägarkommunerna ger Sysavs styrelse i uppdrag att besluta om att inte 
planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. 

• ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mått att både 
mängden avfall som förbränns i Sysavs förbränningsanläggningar, och 
mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, minst skall ha 
halverats till 2030 jämför med 2019 års nivåer. 

 
Yttrande 
Sysav är ett helägt kommunalt bolag. Sjöbo kommun är delägare av bolaget 
tillsammans med Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad kommun. Sjöbos 
ägarandel uppgår till 1,42 procent av bolagets aktier. Styrelsen i bolagen består av 
folkvalda representanter från de 14 ägarkommunerna. 

 
Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, bolagsordning, ägardirektiv, 
gällande lagar, förordningar och direktiv. Konsortialavtalet reglerar verksamheten 
mellan Sysav och ägarkommunerna. Av konsortialavtal framgår att ”Koncernens 
strategiska inriktning innebär en hög ambitionsnivå med en tydlig strävan mot 
visionen att ”bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och 
kommande generationer” med inbyggda risker och möjligheter samt ett därmed 
relaterat investeringsbehov”. 
 
Det anges även att det hos en del av ägarna kan finnas olika uppfattningar om 
bolagets framtida inriktning. Några frågor och tveksamheter som lyftes fram i avtalet 
var fortsatt energiåtervinning, behandling av utländskt avfall, investeringar i nya 
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resurshanteringslösningar samt närvaro och roll på den konkurrensutsatta 
marknaden. 
 
Det anges också i konsortialavtal att ett kunskaps- och diskussionsunderlag, 
baserat på värdering av olika framtidsscenarier, ska utarbetas. Underlaget ska 
presenteras till ägarna för fortsatt dialog och beslut om Sysavs framtida inriktning. 
Som ett resultat av den genomförda analysen har styrelsen angivit att den framtida 
inriktning skall vara ”en offensiv resurshanteringskoncern som skapar största 
möjliga regionala miljö- och samhällsnytta och även stärker den lokala 
energiproduktionen”. Vad det innebär framgår av Förnyelse/förlängning av 
nuvarande konsortialavtal - Sysavkoncernens framtida inriktning. Ägardialogen 
beträffade bolagets framtida inriktning kommer att föras inom ramen för ett 
Framtidsråd med en representant per ägarkommun. Avsikten är att en 
förtroendevald från varje ägarkommun ska utses till ägarrepresentant i 
Framtidsrådet. 

 
Som framgår av bifogat remissvar från Sysav finns beslutade mål på global, 
nationell och lokal nivå i syfte att uppnå motionens målsättning. Även konsortialavtal 
och styrelsens ställningstagande stödjer motionens intentioner. 
 
Bedömningen är att förslagen i motionen inte kommer att ge bättre resultat än de 
mål som bolaget och ägarna självt har ställt upp. Inom ramen för Framtidsrådets 
arbete kan Sjöbos representant verka för att de presenterade målsättningarna även 
framöver styr bolagets framtida utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lucas Lennartsson (V) inkommen 2019-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44/2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 21 
Sysavs remissvar ”Vässa Sysavs mål, minska förbränningen”, 2021-06-11 
Förnyelse/förlängning av nuvarande konsortialavtal - Sysavkoncernens framtida 
inriktning 
Ägardirektiv för Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav 

 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus Anders Lindén Marika Tagel Mårtensson 
Ekonomichef  Enhetschef  Avfalls/miljöingenjör 
Kommunlednings- Miljöenheten Samhällstjänster 
förvaltningen  Stadsbyggnadsförv. Tekniska förvaltningen 
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Malmö, 11 juni 2021 Sjöbo kommun 

Kommunstyrelsen 

 

Sysavs remissvar 

 ”Vässa Sysavs mål, minska förbränningen” 
 
Diarienummer: 2021/44, handlingsid 2021:179 
Ärende: Motion från Lucas Lennartsson (V) - Vässa Sysav:s mål, minska 
förbränningen. 

 

 
Redan när en produkt sätts på marknaden startar en värdekedja där 
produkten ska kunna användas och cirkulera under lång tid. När varan 
till slut är förbrukad blir avfallshanteringen slutstationen. En väl 
fungerande hållbar avfallshantering omhändertar det som det cirkulära 
samhället inte längre vill ha, producerar nya resurser ur detta avfall, och 
avgifter kretsloppet genom att destruera det som inte ska återcirkuleras. 
En liten del läggs i en säker slutförvaring. Avfallshantering skapades för 
att skydda människors hälsa och miljö i det skede då en slutanvänd eller 
oönskad produkt avyttras från samhället.  
 
I en hållbar avfallshantering utgår val av behandlingsmetod alltid från 
den lagstadgade avfallshierarkin där energiåtervinning är en av fem 
metoder för att omhänderta och behandla avfall. Innan 
avfallsbehandling kan ske, ska avfallet vara väl sorterat så att rätt flöden 
hamnar i rätt behandling. 
 
Sysav upplever att energiåtervinning ofta ifrågasätts och menar att det 
allt för sällan framförs vad energiåtervinning tillför och ersätter; 
återvunnen värme istället för uppvärmning baserat på andra 
naturresurser, lokal elproduktion, samt en avsevärd minskning av 
växthusgaser till atmosfären när deponering undviks. 
 
Sysav har som ambition att till år 2030 kraftfullt minska verksamhetens 
fossila koldioxidutsläpp, samt till 2045 vara klimatneutrala. Sysavs 
uppfattning är att utsläpp av koldioxid är en global fråga och att alla 
aktörer i samhället måste arbeta för att minska utsläppen! Sysav har inte 
ensamt rådighet över att minska de fossila utsläppen, utan stort fokus 
bör läggas på de produkter som sätts på marknaden. Sysav anser också 
att det borde läggas betydligt mer fokus på vad som kan göras för att 
sammantaget minska de globala utsläppen av växthusgaser, snarare än 
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att ha ett avgränsat fokus på lokala eller regionala utsläpp, som medför 
att de globala utsläppen totalt sett blir högre. 

Motionens koppling till Sysavs ståndpunkter 
Sysav menar att 

• produkter som sätts på marknaden ska vara giftfria, 
klimatsmarta och återvinningsbara, 

• styrmedel ska leda till att minska mängden avfall som uppstår 
samt styra producenter mot att använda återvunnen råvara i 
produktionen, sk kvotplikt, 

• energiåtervinning kommer att vara en viktig och naturlig del i en 
fungerande cirkulär ekonomi, precis som materialåtervinning 
och deponering – rätt avfall till rätt behandlingsmetod, 

• Sverige och Sysav kan även fortsatt bidra till att minska Europas 
utsläpp av växthusgaser genom att erbjuda högeffektiv 
energiåtervinning ur utsorterade avfallsrester.  

• Deponering är ett långsiktigt samhälls- och miljöåtagande och en 
viktig slutstation för restprodukter från olika avfallsbehandlings-
metoder, och för enstaka material som inte bör eller kan 
återvinnas på annat sätt.  
 

Sysavs kommentarer 

Hushållsavfall och kommunalt ansvar 
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i 
miljöbalkens 15 kap. 20 och 20a §§. Enligt miljöbalken är varje kommun 
ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
det avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar. 
Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt 
avfallssystem utifrån kommunens förutsättningar för att uppnå en ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.  
 
Sysav har ingen rådighet över ägarkommunernas beslut om hur 
renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras. Sysav 
förespråkar däremot en fastighetsnära insamling och källsortering samt 
producentansvar med kommunalt insamlingsansvar på material och 
förpackningar som sätts på marknaden. Studier visar att fastighetsnära 
insamling ger högre utsortering och god kvalitet på det sorterade 
avfallet vilket gynnar en hållbar avfallshantering.   
 
I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både av 
upphandlade entreprenörer och genom egna organisationer. I flera av 
kommunerna sker insamlingen genom fyrfackskärl med åtta fraktioner 
vid tomtgräns. I de kommuner som inte erbjuder fyrfackskärl ska 
invånaren lämna förpackningsmaterial som ingår i producentansvaret 
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till en återvinningsstation (som även finns på ÅVC). Alla kommuner 
erbjuder idag insamling av matavfall.  
 
Grovavfall lämnas gratis (ingår i serviceavgiften från Sysav) på en 
återvinningscentral. Där kan också förpackningsavfall lämnas.  
 

MÅL FÖR SVENSK AVFALLSHANTERING 
Det finns beslutade mål som berör avfallshanteringen; FNs globala 
hållbarhetsmål, Eus avfallsmål, Nationella miljömål, Etappmål för att nå 
en cirkulär ekonomi, Producentansvarsmål samt Regionala och 
kommunala mål. Sysav förhåller sig till alla målnivåer och verkar för att 
målen uppnås. 
 

Exempel på mål som ska uppnås 
Avfallsmål; Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ska öka till minst 55 viktprocent 2025, till 60 
viktprocent år 2030 och till 65 viktprocent år 2035.  
 
Regional Kretsloppsplan 2021-2030: Tio av Sysavs ägarkommuner, där 
Sjöbo ingår, har gemensamt tagit fram en regional kretsloppsplan där 
det finns gemensamma mål och handlingsplaner för avfallshanteringen. 
I denna sätts bland annat ett kraftfullt mål om att senast år 2030 ska 
restavfallet vara 100 kg per person.  
 
Miljökvalitets- och etappmål; Senast 2023 ska minst 75 procent av 
matavfallet samlas in och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas 
om hand (beslutat av regeringen den 14 januari 2021). Samtidigt ska 
matsvinnet minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita 2020-2025.  
 
Etappmål för minskade utsläpp av växthusgaser; Växthusgasutsläpp i 
Sverige i ESR -sektorn bör senast år 2030 minska med 63 procent jämfört 
med 1990, där högst 8 procent får ske genom kompletterande åtgärder. 
Senast år 2045 ska utsläpp från verksamheter vara minst 85 procent 
lägre än utsläppen år 1990.  
 
I Sysavs ägarkommuner producerar varje individ i snitt 172 kg 
restavfall, 49 kg matavfall och 243 kg grovavfall. Restavfallet har sedan 
2013 minskat med 25 procent och matavfallet har ökat med 30 procent. I 
den gemensamma kretsloppsplan som nämnts tidigare finns mål om 
max 100 kg restavfall per invånare senast år 2030. Detta känns rimligt att 
uppnå då nya plockanalyser visar att ungefär hälften av restavfallet är 
felsorterat, d v s skulle varit sorterat som matavfall, förpackningar eller 
tidningar.  Det kommer dock att krävas stora insatser för att nå detta 
resultat! 
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Sysav arbetar redan på olika sätt för att öka sorteringen i hushållet, till 
exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla sorterings-
guider, kampanjer och pedagogisk verksamhet. Sysav arbetar också med 
rådgivning till företag och industrier.  
 

ENERGIÅTERVINNING  
Sysavs avfallsförbränningsanläggning är byggd i tre etapper under åren 
1973 till 2008. Anläggningen har tillstånd att förbränna 630 000 ton 
avfall. Sysav möter det lokala energibehovet och producerar 60 procent 
av fjärrvärmen till E.ON i Malmö och Burlöv, och därtill el som säljs på 
den öppna marknaden. 
 
Sysav anser att bästa sättet att minska behovet av energiåtervinning som 
avfallsbehandlingsmetod är styrmedel som ökar mängden återvunnet 
material i produktionen, samt kvalitativ design av produkter i 
klimatsmarta material. Under övergångstiden tills samhället har ställt 
om och är helt cirkulärt, och alla gamla synder borttagna, kommer 
energiåtervinningen att vara en behövd avfallsbehandlingsmetod. 
 
Sysav anser att energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande 
cirkulär ekonomi och lämpad för avfall som är 

• utsorterade avfallsrester, 

• rejekt från andra återvinningsprocesser, 

• material som inte bör eller går att återvinna eller återanvändas 
på annat sätt. 

 
I Europa saknas energiåtervinningskapacitet för 69 miljoner ton 
hushållsavfall och 73 miljoner ton industriavfall. Detta läggs idag nästan 
uteslutande på deponi där det orsakar utsläpp av metangaser, och 
kunde istället utnyttjats för energiproduktion. Sysav tar emot mellan  
50 - 110 00 ton avfall från kunder utanför Sverige för behandling i 
energianläggningen. Prognoser visar att även i en långt driven cirkulär 
ekonomi, med ambitiösa material-återvinningsmål till 2035 (fastlagda 
inom EU), kommer efterfrågan under överskådlig tid att vara mycket 
hög på behandling genom energiåtervinning ur de avfallsrester som inte 
kan återvinnas på bättre sätt.  
 
Med det väl utbyggda fjärrvärmenätet är Sysavs omhändertagande av 
brännbara utsorterade avfallsrester en av Europas mest högeffektiva 
energiåtervinning. Det innebär att Sysav även på längre sikt kan bidra 
till att Europas utsläpp av växthusgaser minskar avsevärt genom att 
avfallet behandlas miljömässigt bättre än i ursprungslandet. Detta även 
då transporterna beaktats.  
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Eftersom kostnaden för att behandla avfall i en förbränningsanläggning 
är relativt hög har avsändaren stort incitament att endast leverera de 
utsorterade avfallsrester som det inte finns efterfrågan på, eller som kan 
behandlas på bättre sätt, till t ex Sysav. Eftersom det råder 
kapacitetsbrist på avfallsförbränning i Europa skapas ytterligare 
incitament för att återvinna materialet istället för att destruera 
detsamma.  
 
Sysav har ingen plan på att utöka kapaciteten för energiåtervinning. 
Sysav kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta 
pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning som kan 
producera el och värme, när de två gamla läggs ner, vilket är planerat 
till år 2030. Beslut om en byggnation av en ersättningsanläggning tas av 
Sysavs ägare.  
 

FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP 
Sysav har som mål att kraftigt minska mängden koldioxid från 
energianläggningen till luft till 2030. För att uppnå detta arbetar Sysav 
på flera olika sätt; i interna och externa projekt samt i olika 
ställningstaganden.  
 
Sysav, precis som Avfall Sverige, står bakom Fossilfritt Sveriges 
”Färdplan för en fossilfri uppvärmningssektor”, med mål om att 
uppvärmningssektorn ska bli både fossilfri och klimatpositiv. Målet är 
att år 2045 ska Sveriges uppvärmningssektor vara en kolsänka som 
hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.  
 
Via Avfall Sverige deltar Sysav i ett projekt med syfte att se vilka 
åtgärder som kommer att krävas för att energiåtervinningen ska bli 
koldioxidneutral. Preliminära resultat visar att det är mycket svårt att 
uppnå en helt koldioxidneutral energiåtervinning. Sysav utreder också 
möjligheten att investera i en så kallad Carbon Capture Storage (CCS-
anläggning) för att minska mängden fossila koldioxidutsläpp från 
energiåtervinningen, samt att genom att avskilja biogen koldioxid även 
vara en kolsänka.  
 
Slutligen värderar Sysav också möjligheterna till en investering i en 
storskalig försortering av olika typer av grövre avfall. Tanken är att 
kunna sortera ut återvinningsbart material som det finns en efterfrågan 
på och där plasten är i fokus.  
 
 
 
 
Peter Engström, VD och Koncernchef, Sysav 
Malmö 21 juni 2021 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 81   Dnr 2021/44 
 
Inkommen motion – Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Motionen överlämnas till ekonomiavdelningen för beredning och yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 10 juni 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V)  

1. att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera 
eller bygga ny kapacitet för sopförbränning, och 

2. att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både 
mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden 
fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 
jämfört med 2019 års nivåer. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 21 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 21   Dnr 2021/44 
 
Inkommen motion – Vässa Sysavs mål, minska förbränningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V)  

1. att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera 
eller bygga ny kapacitet för sopförbränning, och 

2. att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både 
mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden 
fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 
jämfört med 2019 års nivåer. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 139   Dnr 2021/85 
 
Motionssvar (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Motionen bifalls med det tillägget att samtliga berörda föreningar ska ges möjlighet att 

medverka i utredningen av möjligheterna att samla idrottsverksamheten i Gumparp. 
2. Finansiering av, och tillvägagångssätt för, utredningen om möjligheterna att samla 

idrottsverksamheten i Gumparp kommer att beslutas under kommande budgetprocess. 
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under 

vintersäsongen för att frigöra halltider. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 23 mars yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson (V) 
- Att Sjöbo kommun utreder, tillsammans med Sjöbo IF, möjligheterna med att samla 
idrottsverksamheten i Gumparp samt 
- Att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under vintersäsongen för att frigöra 
halltider. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 24 mars 2021 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att remittera ärendet 
till tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen i samråd med ungdomsrådet.  
 
Tekniska nämnden avgav yttrande till kommunstyrelsen i beslut den 10 juni 2021. I ärendet 
finns även ett svar från Sjöbo ungdomsråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 10 juni 2021, § 61 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 84 
Kommunstyrelsens beslut den 24 mars 2021, § 48 
Motion från Lucas Lennartsson (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag  
1. Motionen bifalls med det tillägget att samtliga berörda föreningar ska ges möjlighet att 

medverka i utredningen av möjligheterna att samla idrottsverksamheten i Gumparp. 
2. Finansiering av, och tillvägagångssätt för, utredningen om möjligheterna att samla 

idrottsverksamheten i Gumparp kommer att beslutas under kommande budgetprocess. 
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter 

under vintersäsongen för att frigöra halltider. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
500 000 kronor avsätts i ökat bidrag till tekniska nämnden. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Sonya Jonasson (S) och Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till Lucas Lennartssons (V) 
beslutsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska nämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 141   Dnr 2021/85 
 
Motionssvar (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Motionen bifalls med det tillägget att samtliga berörda föreningar ska ges möjlighet att 

medverka i utredningen av möjligheterna att samla idrottsverksamheten i Gumparp. 
2. Finansiering av, och tillvägagångssätt för, utredningen om möjligheterna att samla 

idrottsverksamheten i Gumparp kommer att beslutas under kommande budgetprocess. 
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under 

vintersäsongen för att frigöra halltider. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 23 mars yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson (V) 
- Att Sjöbo kommun utreder, tillsammans med Sjöbo IF, möjligheterna med att samla 
idrottsverksamheten i Gumparp samt 
- Att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under vintersäsongen för att frigöra 
halltider. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 24 mars 2021 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2021 att remittera ärendet 
till tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen i samråd med ungdomsrådet.  
 
Tekniska nämnden avgav yttrande till kommunstyrelsen i beslut den 10 juni 2021. I ärendet 
finns även ett svar från Sjöbo ungdomsråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 10 juni 2021, § 61 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 84 
Kommunstyrelsens beslut den 24 mars 2021, § 48 
Motion från Lucas Lennartsson (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Magnus Weberg (M) yrkar bifall till tekniska nämndens beslut med följande 
tillägg: 
1. Samtliga berörda föreningar ska ges möjlighet att medverka i utredningen av möjligheterna 

att samla idrottsverksamheten i Gumparp. 
2. Finansiering av, och tillvägagångssätt för, utredningen om möjligheterna att samla 

idrottsverksamheten i Gumparp kommer att beslutas under kommande budgetprocess. 
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter 

under vintersäsongen för att frigöra halltider. 
 

 

111



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska nämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-06-10  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 61   Dnr 2021/212 
 
Motion (V) - Framtida idrottsplats i Sjöbo m.m. 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första yrkande och ge 
tekniska nämnden i uppdrag är genomföra en idrottsplatsutredning samt bevilja 
medel till detta. 
 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens andra yrkande om att 
utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under vintersäsongen för att 
frigöra halltider. 

 
Sammanfattning 

Det inkommit en motion från Vänsterpartiet med yrkande om att Sjöbo kommun 
ska utreda möjligheten att samla idrottsverksamheten i Gumparp samt att 
möjligheten till utökade träningsmöjligheter i idrottshallarna ska utredas. 
Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2021 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående framtida idrottsplats 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 84 
Motion (V) - Framtida idrottsplats i Sjöbo m.m., inkommen 23 mars 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Hovbrand (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att bifalla 
motionens första yrkande samt även att nämnden föreslår fullmäktige att 
motionens andra yrkande bifalls. 
 
Mats Pålsson (SD), Jörgen Jönsson (C) och Fredrik Hellwig (KD) instämmer i 
Christer Hovbrands (S) yrkande. 

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om att bifalla motionens första yrkande 
mot avslag och finner att förslaget bifalls. 
 
Ordförande ställer Christer Hovbrands (S) yrkande om att nämnden föreslår 
fullmäktige att motionens andra yrkande bifalls mot avslag och finner att 
yrkandet bifalls. 

 
Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige

TNN 2021/212
2021.1485

2021-06-15
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-28 2021/212 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Håkan Andersson 
Verksamhetschef fritid 
 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Motion (V) - Framtida idrottsplats i Sjöbo m.m. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första yrkande och ge tekniska 
nämnden i uppdrag är genomföra en idrottsplatsutredning samt bevilja medel till detta. 
 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet om att frigöra halltider vintertid. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det inkommit en motion från Vänsterpartiet med yrkande om att Sjöbo kommun ska utreda 
möjligheten att samla idrottsverksamheten i Gumparp samt att möjligheten till utökade 
träningsmöjligheter i idrottshallarna ska utredas. Tekniska nämnden har fått motionen för 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2021 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående framtida idrottsplats 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 84 
Motion (V) - Framtida idrottsplats i Sjöbo m.m., inkommen 23 mars 2021 
  
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Sjöbo idrottsplats utformning i nuläget är inte funktionell för den verksamhet som bedrivs. 
Exempelvis är friidrottens förutsättningar inte optimala varken gällande underlag och att 
rundbanan är cirka 360 meter, 400 meter är ett standardmått. Placeringen av A-planen är 
bra och fungerar, däremot är konstgräsplanen och B-planen placerade på ett sätt som 
försvårar användningen av ytorna dessutom är konstgräsplanens mått för små. När en ny 
konstgräsplan ska anläggas kommer den med stor sannolikhet att behöva vara inhägnad för 
att minimera spridningen av granulat och endast en in- och utgång kommer att finnas. B-
planen blir då svår att nå. Detta tillsammans med föråldrade lokaliteter på anläggningen är 
det ett bra tillfälle att göra en total idrottsplatsutredning gällande framtida placering och 
funktioner. Detta stämmer också väl överens med tidigare beslut om åtgärder kopplat till 
”Friluftslivsutredningen om Sjöbo Ora”  
 
Naturligtvis ska en utredning ske i samråd med de föreningar som nyttjar anläggningen. 
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En funktionell och modern idrottsplats hade varit ett stort lyft hela idrottsrörelsen i Sjöbo 
kommun som i förlängningen bidragit till ökad folkhälsa. 
 
I och med en flytt av idrottsplatsen skulle möjligheten finnas att central attraktiv 
exploateringsmark frigörs för byggnation.  
 
En uppskattad tidsplan för att flytta Sjöbo idrottsplats är att detta ligger flera år fram i tiden 
eftersom utredningar, detaljplan, naturvärdesinventeringar m.m. behöver vara på plats 
innan en flytt kan genomföras.  
 
En eventuell flytt innebär att behovet av renovering av den befintliga konstgräsplanen ändå 
behöver genomföras, renoveringen kan dock göras i något mindre omfattning. Detta 
innebär att utredningen behöver göras snarast helst under 2021. 
 
Yrkandet om att frigöra halltider under vinterhalvåret ser förvaltningen inte som 
nödvändigt då beläggningen i våra sporthallar ett normalår är cirka 60%. När halltider 
fördelas prioriteras barn- och ungdomsverksamhet, vilket gör att vuxenverksamhet ofta får 
de mindre attraktiva tiderna.  
 
Checklista 
Ekonomi 
En utredning behöver göras av extern expertis, detta ryms inte inom nämnden ordinarie 
budget. En gedigen utredning som kan ligga till grund för beslut om en flytt kan 
genomföras, beräknas kosta cirka 500 000 kr I friluftslivsutredningen nämns cirka  
200-300 000 kr för en översiktlig utredning. 
 
En framtida flytt av idrottsplatsen är en stor och viktig investering som då behöver tas in i 
investeringsplanen under flera år. 
 
 
Barn 
Motionen är sänd för yttrande till Sjöbo ungdomsråd, deras svar är bifogat ärendet. 

Barn- och ungdomar är en prioriterad grupp vid fördelning av träningstider. 

I en utredning kommer barn- och ungdomar att ges möjlighet att medverka. 

 
 

 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Håkan Andersson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef fritid 
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Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående framtida idrottsplats mm inkommen 20210323 

 

Sjöbo ungdomsråd menar att man vid en planläggning av ev ny plats skall ta i beaktande möjligheten 
för barn och unga att på ett säkert sätt kunna transportera sig till och från den tänkta platsen vid 
Gumparp. Det är även viktigt att man ser till tryggheten med god belysning inte bara vid den nya 
idrottsplatsen utan även vägen dit. Förutom en ny körväg för bilar via den befintliga grusvägen strax 
norr om södra rondellen bör man även ta i beaktande en anläggning av en gång och cykelväg som 
sträcker sig öster om den idrottsplats som finns idag. Det som inte får glömmas bort i planläggning är 
tillgängligheten för de som har funktionsnedsättning.  

 

Gällande halltider är barn och ungdomar prioriterade med tider och det tycker vi är bra.  

 

Ungdomsrådet menar även att man i samband med en översyn och planering av ny idrottsplats inte 
får glömma bort övriga byar i kommunen. De ungdomar som inte bor i huvudorten bör även de 
beredas möjligheten till en aktiv fritid.  

 

För Sjöbo ungdomsråd 

 

Ordförande 

Fanny Celano

TNN 2021/212
2021.1487

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 84   Dnr 2021/85 
 
Inkommen motion – Idrottssatsningar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande i samråd med ungdomsrådet till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 23 mars yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson (V) 

- Att Sjöbo kommun utreder, tillsammans med Sjöbo IF, möjligheterna med att samla 
idrottsverksamheten i Gumparp samt 

- Att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under vintersäsongen för att 
frigöra halltider. 

 
Kommunfullmäktige remitterade den 24 mars 2021 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lucas Lennartsson (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
Kommunstyrelsens beslut 24 mars 2021 § 48 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta: 
Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande i samråd med ungdomsrådet till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på Magnus Webergs (M) yrkande och finner att arbetsutskottet har 
beslutat enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ungdomsrådet 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-24  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 48   Dnr 2021/85 
 
Motion om idrottssatsningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 23 mars yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson (V) 

- Att Sjöbo kommun utreder, tillsammans med Sjöbo IF, möjligheterna med att samla 
idrottsverksamheten i Gumparp samt 

- Att utreda möjligheten till ökade träningsmöjligheter under vintersäsongen för att 
frigöra halltider. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Lucas Lennartsson (V) angående framtida idrottsplats i Sjöbo med mera 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 146   Dnr 2021/93 
 
Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet inkom den 29 mars 2021 genom Jan Friheden med en motion om införande av 
insynsplatser. I motionen yrkas 

1. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 
har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en 
insynsplats/nämnd med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet.  

 
2. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 

har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en ny insynsplats i 
kommunstyrelsen med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet. 

 
3. Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i överläggningar 

och ställa frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning.  
 

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningens den 18 augusti 2021 hänvisas 
till det pågående arbetet med översyn av den kommunala organisationen inför de 
allmänna valen 2022. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 148 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 18 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
Motion från Miljöpartiet den 29 mars 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 148   Dnr 2021/93 
 
Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet inkom den 29 mars 2021 genom Jan Friheden med en motion om införande av 
insynsplatser. I motionen yrkas 

1. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 
har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en 
insynsplats/nämnd med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet.  

 
2. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 

har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en ny insynsplats i 
kommunstyrelsen med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet. 

 
3. Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i överläggningar 

och ställa frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning.  
 

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningens den 18 augusti 2021 hänvisas 
till det pågående arbetet med översyn av den kommunala organisationen inför de 
allmänna valen 2022. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 18 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
Motion från Miljöpartiet den 29 mars 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/93 
 
Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet inkom den 29 mars 2021 genom Jan Friheden med en motion om införande av 
insynsplatser. I motionen yrkas 

1. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 
har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en 
insynsplats/nämnd med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet.  

 
2. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte 

har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en ny insynsplats i 
kommunstyrelsen med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid 
innan sammanträdet. 

 
3. Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i överläggningar 

och ställa frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning.  
 

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningens den 18 augusti 2021 hänvisas 
till det pågående arbetet med översyn av den kommunala organisationen inför de 
allmänna valen 2022. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 18 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
Motion från Miljöpartiet den 29 mars 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Motionsställaren 
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 1(2) 

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.s
e 
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-08-18 2021/93 
  
  

Kommunledningsförvaltningen 
Angelica Lindberg 
Kanslichef 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser 

 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Miljöpartiet med förslag  
 

1. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som 
inte har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en 
insynsplats/nämnd med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god 
tid innan sammanträdet.  

 
2. Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som 

inte har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en ny 
insynsplats i kommunstyrelsen med tillgång till dagordning samt 
möteshandlingar i god tid innan sammanträdet. 

 
3. Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i 

överläggningar och ställa frågor samt tydliggöra sin åsikt via en 
protokollsanteckning.  

 
 
Inför kommunalvalet 2022 behöver den kommunala organisationen ses över med avseende 
på bland annat nämndstruktur, antalet ledamöter och ersättare i de beslutande organen och 
ekonomisk ersättning till partier och ledamöter. 
 
Den 26 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige bland annat att utse en arbetsgrupp 
som ska göra en översyn av kommunens politiska organisation inför mandatperioden 
2023-2026.  Senast i maj 2022 ska arbetsgruppen presentera sina förslag.  
 
Då en arbetsgrupp är tillsatt för att göra en översyn av den politiska organisationen 
föreslås motionen anses vara besvarad. 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.s
e 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion om att Sjöbo kommun ska införa insynsplatser, dnr: kansli 2021/93 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18, dnr: kansli 2021/93 
Översyn av den politiska organisationen m.m. inför mandatperioden 2023-2026, 
Kommunfullmäktige 2021-05-26, §88, dnr: kansli 2021/115 

 
Beslutet skickas till  
Miljöpartiet 
 
 
 
Angelica Lindberg Karina Hansson 
Kanslichef Kommundirektör 
Kansliavdelningen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-04-28  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 60   Dnr 2021/93 
 
Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen får ställas. 
2. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
3. Kommunstyrelsen ska avge beslutsförslag till kommunfullmäktige senast vid sitt 

sammanträde den 9–10 september 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 29 mars 2021 yrkar miljöpartiet genom Jan Friheden (MP) 
- Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en insynsplats/nämnd med 
tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid innan sammanträdet. 
- Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen 
med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid innan sammanträdet. 
- Att partier med insynsplats i nämnd, ges rätt att delta i överläggningar och ställa frågor samt 
tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning. 
- Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i överläggningar och ställa 
frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från miljöpartiet inkommen den 29 mars 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 144   Dnr 2019/121 
 
Slutredovisning omlastningscentralen 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Slutredovisningen av investeringsprojektet omlastningscentralen godkänns. 
 
Sammanfattning 
På tekniska nämndens begäran (beslut den 25 april 2019) meddelade ekonomichefen på 
delegation av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för investeringsprojektet 
Omlastningscentral den 2 juli 2019. Projektet har slutförts. 
 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje avslutat investeringsprojekt, som krävt ett 
igångsättningsbeslut, åtföljas av en slutredovisning till kommunstyrelsen. Av 
slutredovisningen ska framgå total investeringsutgift fördelad på eventuella etapper samt 
avstämning mot anbud och/eller entreprenadsumma och det totala budgetanslaget för 
projektet. Uppföljning ska också ske av driftkostnader som uppkommer på grund av projektet. 
Till kommunfullmäktige ska lämnas en aggregerad redovisning. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 november 2021 att godkänna slutredovisning avseende 
projekt omlastningscentralen och överlämnade den till kommunfullmäktige. Tekniska 
nämnden har i beslut den 22 april 2021 godkänt en ny slutredovisning av projektet och 
överlämnat den till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 1 september 2021, § 146 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen den 20 augusti 2021 
Kalkyl och slutredovisning av investeringsprojekt  
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021, § 40 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen den 9 april 2021 
Tekniska nämndens beslut den 19 november 2020, § 91 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen, 26 oktober 2020 
Delegationsbeslut, beviljat starttillstånd 
Tekniska nämndens beslut den 25 april 2019, § 55 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 146   Dnr 2019/121 
 
Slutredovisning omlastningscentralen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Slutredovisningen av investeringsprojektet omlastningscentralen godkänns. 
 
Sammanfattning 
På tekniska nämndens begäran (beslut den 25 april 2019) meddelade ekonomichefen på 
delegation av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för investeringsprojektet 
Omlastningscentral den 2 juli 2019. Projektet har slutförts. 
 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje avslutat investeringsprojekt, som krävt ett 
igångsättningsbeslut, åtföljas av en slutredovisning till kommunstyrelsen. Av 
slutredovisningen ska framgå total investeringsutgift fördelad på eventuella etapper samt 
avstämning mot anbud och/eller entreprenadsumma och det totala budgetanslaget för 
projektet. Uppföljning ska också ske av driftkostnader som uppkommer på grund av projektet. 
Till kommunfullmäktige ska lämnas en aggregerad redovisning. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 november 2021 att godkänna slutredovisning avseende 
projekt omlastningscentralen och överlämnade den till kommunfullmäktige. Tekniska 
nämnden har i beslut den 22 april 2021 godkänt en ny slutredovisning av projektet och 
överlämnat den till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen den 20 augusti 2021 
Kalkyl och slutredovisning av investeringsprojekt  
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021, § 40 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen den 9 april 2021 
Tekniska nämndens beslut den 19 november 2020, § 91 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen, 26 oktober 2020 
Delegationsbeslut, beviljat starttillstånd 
Tekniska nämndens beslut den 25 april 2019, § 55 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2019/121 
 
Slutredovisning omlastningscentralen 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Slutredovisningen av investeringsprojektet omlastningscentralen godkänns. 
 
Sammanfattning 
På tekniska nämndens begäran (beslut den 25 april 2019) meddelade ekonomichefen på 
delegation av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för investeringsprojektet 
Omlastningscentral den 2 juli 2019. Projektet har slutförts. 
 
Enligt kommunens investeringspolicy ska varje avslutat investeringsprojekt, som krävt ett 
igångsättningsbeslut, åtföljas av en slutredovisning till kommunstyrelsen. Av 
slutredovisningen ska framgå total investeringsutgift fördelad på eventuella etapper samt 
avstämning mot anbud och/eller entreprenadsumma och det totala budgetanslaget för 
projektet. Uppföljning ska också ske av driftkostnader som uppkommer på grund av projektet. 
Till kommunfullmäktige ska lämnas en aggregerad redovisning. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 november 2021 att godkänna slutredovisning avseende 
projekt omlastningscentralen och överlämnade den till kommunfullmäktige. Tekniska 
nämnden har i beslut den 22 april 2021 godkänt en ny slutredovisning av projektet och 
överlämnat den till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen den 20 augusti 2021 
Kalkyl och slutredovisning av investeringsprojekt  
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021, § 40 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen den 9 april 2021 
Tekniska nämndens beslut den 19 november 2020, § 91 
Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen, 26 oktober 2020 
Delegationsbeslut, beviljat starttillstånd 
Tekniska nämndens beslut den 25 april 2019, § 55 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Ekonomiavdelningen 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum  
2021-09-15  
  
  

Ekonomiavdelningen 
Ann-Christin Walméus 

  

Slutredovisning avseende omlastningscentralen.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet 
omlastningscentralen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt överstigande 5 mnkr ska enligt investeringspolicyn slutredovisas till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Tekniska nämnden beslutade att godkänna slutredovisningen 
avseende projekt Omlastningscentralen att överlämnade denna till kommunfullmäktige (TN 
§91/2020). I beredning av ärendet framkom behov av komplettering. Nu har tekniska nämnden 
översänt begärda kompletteringar (TN §40/2021). 

 
Omlastningscentralen budgeterades första gången 2018, då till en budget för året om 4 mnkr 
och en total ram om 8 mnkr. Resterande 4 mnkr budgeterades i budget 2019. Därefter begärde 
tekniska nämnden att få utöka budget med först 7 mnkr och sedan ytterligare 3,6 mnkr. Den 
senaste utökningen finansierades genom ombudgetering från andra projekt.  
 
Budgetbeslut Belopp 

(mnkr) 
Budget 2018 4,0 
Budget 2019 4,0 
Tilläggsbudget 2019 (KF § 6/2019) 7,0 
Omfördelning (KF §50/2018) 3,6 
Totalt 18,6  
 
Den slutliga investeringsutgiften blev 18,7 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse med 0,1 
mnkr.  
 
Investeringen syftade till att bygga en omlastningscentral för kommunalt avfall (hushållsavfall) 
för att minska sopbilarnas transportsträckor och därmed även kostnaderna för transporter. 
Transportkostnaderna uppgick till 3,0 Mkr per år utan en omlastningscentral. Syftet med 
projektet bedöms av tekniska nämnden uppfyllt eftersom transportkostnaderna har minskat 
från 3 Mkr till 0,7 Mkr per år. Nämnden påtalar att anläggningen fungerar i stort sett bra med 
några mindre driftsproblem avseende metallförpackningar som blåser iväg. Detta kan leda till att 
man framöver behöver bygga ett tak med väggar över metallfickan så att returpapper och 
metallförpackningar kan byta plats. 
 
I slutredovisningen anges driftkostnaderna till 1,5 mnkr varav 0,8 mnkr i kapitalkostnader. 
Driftkostnaderna är mindre än vad kostnaderna för transporter minskat.  
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

 
Bilaga 
Tekniska nämndens beslut, TN §91/2020 
Tjänsteskrivelse Slutredovisning omlastningscentralen (2020-10-26) 
Tekniska nämndens beslut, TN §40/2021 
Tjänsteskrivelse Komplettering av slutredovisning för omlastningscentralen (2021-04-09) 
Tjänsteskrivelse Kalkyl och slutredovisning av investeringsprojekt (2021-04-27) 
 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Jörgen Persson 
Budgetchef 
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Kalkyl och slutredovisning av investeringsprojekt

Projekt namn Nummer
Omlastningscentral 508

Genomförande Start Avslut

Planerad 2018 2019

Verkställt 2018 2020

Investeringsbudget Belopp Beslut KF

Budget 8 000 2018

Tilläggsanslag 7 000 2019 KF§6/2019

Ombudgetering mellan projekt 3 600 2019 KF§50/2019

Totalt 18 600

Driftsbudget efter genomförande Belopp Beslut KF*

Budget kapitalkostnader första helåret 

efter aktivering 800 Finansieras via avfallstaxan

Övriga budgeterade helårskostnader 700

Eventuellt tillägg under projekttid 0

Totalt 1500

* ange om driftsbudget innefattas i nuvarande ram eller om kommunbidrag utökas

Ekonomisk Kalkyl/ Uppföljnig Investering
Beviljad  budget Kalkyl* Utfall Avvikelse mot 

budget
Inkomster

Anslutningsavgifter

Övriga inkomster

Summa inkomster 0 0 0 0

Utgifter

Produktionskostnader -16 800 000 -16 800 000

AF Bygg Syd 0 14 970 000 -16 103 547 16 103 547

Sweco 0 282 000 -352 644 352 644

Sysav (projektering) 0 1 500 000 -1 478 804 1 478 804

VA-anslutning -200 000 200 000 -268 913 68 913

Bygglov, ansökan om miljöfarlig verksamhet -300 000 300 000 -196 944 -103 056

Övrigt -1 300 000 1 348 000 -299 148 -1 000 852

Kort projektbeskrivning: Byggnation av en omlastningscentral för kommunalt avfall (hushållsavfall). Åtgärden minskar 

transportsträckorna för sopbilarna och därmed även kostnaderna för transporter. Transportkostnaderna uppgår till 3,0 Mkr 

per år utan en omlastningscentral.

TNN 2018/461
2021.998

2021-04-27
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Summa utgifter -18 600 000 18 600 000 -18 700 000 100 000

SUMMA  -18 600 000 -18 600 000 -18 700 000 100 000
* Kalkyl i samband med budget

Analys
Byggnation av en omlastningscentral för kommunalt avfall (hushållsavfall). Åtgärden minskar transportsträckorna för sopbilarna och 

därmed även kostnaderna för transporter. Transportkostnaderna uppgick till 3,0 Mkr per år utan en omlastningscentral. Syftet med 

projektet är uppfyllt eftersom transportkostnaderna har minskat från 3 Mkr till 0,7 Mkr per år. Anläggningen fungerar i stort sett bra med 

några mindre driftsproblem gällande metallförpackningar som blåser iväg. Detta sker eftersom fickan för dessa ligger utanför själva 

byggnaden. Detta kan leda till att man framöver behöver bygga ett tak med väggar över metallfickan så att returpapper och 

metallförpackningar kan byta plats. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-04-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 40   Dnr 2018/461 
 
Komplettering av slutredovisning för omlastningscentralen 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning 

Omlastningscentralen slutredovisas efter byggnation under 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2021 
Omlastningscentralen – slutredovisning investeringsprojekt  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2020 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

TNN 2018/461
2021.996

2021-04-27

136



 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-09 2018/461 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Marika Tagel Mårtensson 
Avfalls/miljöingenjör 
0416-274 41 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Komplettering av slutredovisning för omlastningscentralen 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar godkänna slutredovisningen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omlastningscentralen slutredovisas efter byggnation under 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2021 
Omlastningscentralen – slutredovisning investeringsprojekt  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2020 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Slutredovisning av omlastningscentralen genomfördes i november för tekniska nämnden. 
Ärendet kompletteras här med ytterligare ekonomisk redovisning, se bifogad redogörelse. 
 
Checklista 
 
Ekonomi 
- Se bifogad fil, omlastningscentralen – slutredovisning investeringsprojekt. 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Marika Tagel Mårtensson 
Förvaltningschef  Avfalls/miljöingenjör 
 

 

TNN 2018/461
2021.997

2021-04-27
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 91   Dnr 2018/461 
 
Slutredovisning omlastningscentralen 
 
Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna slutredovisningen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning 

Omlastningscentralen slutredovisas efter byggnation under 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2020 
 
Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-26 2018/461 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Marika Tagel Mårtensson 
Avfalls/miljöingenjör 
0416-274 41 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Slutredovisning omlastningscentralen 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar godkänna slutredovisningen som överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omlastningscentralen slutredovisas efter byggnation under 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2020 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Sedan fyrfackskärlen började användas 2010 har man lämnat kommunens hushållsavfall på 
tre olika ställen. Plast från kärl 1 lämnades i Tomelilla, mat- och restavfall samt färgat glas 
lämnades i Hedeskoga. Hela kärl 2 med pappers- och metallförpackningar, ofärgat glas och 
returpapper lämnades i Dalby. Det innebar längre transportsträckor vilket kostade såväl på 
ekonomin som på miljön. Men det innebar också en ökad administration i form av att få in 
statistik från flera olika aktörer. Ett beroende var att få in statistiken i tid för att kunna 
rapportera vidare till FTI för att få ersättning. Att ha en omlastningscentral för allt material 
på samma ställe förenklar detta.  
 
I januari 2016 skickade tekniska nämndens ordförande och förvaltningschefen ett brev till 
Sysav för att ställa en förfrågan om vad som kan göras för att åtgärda Sjöbo kommuns 
behov av en omlastningscentral för sorterat hushållsavfall. I april samma år beslutade 
nämnden att påbörja arbetet med att säkerställa markanvändning, detaljplanearbete och 
markreservation för omlastningscentralen.  
 
I maj 2017 undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Sysav om framtagande 
av projekteringshandlingar för omlastningscentralen och ett återbrukshus. Då var 
lokaliseringen fortfarande osäker. De två alternativ som fanns var den nuvarande 
placeringen i Sjöbo eller på Sysavs anläggning i Hedeskoga, Ystad. I december 2017 
beslutade tekniska nämnden att omlastningscentralen skulle placeras i Sjöbo.  
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Projekteringen pågick under hela 2018. Sysavs ramavtalskonsult Sweco fick i uppdrag att 
ta fram projekteringshandlingar och handlingar till förfrågningsunderlag. Tekniska 
nämnden beslutade under hösten 2018 att gå vidare med den nuvarande utformningen på 
omlastningscentralen samt upphandla byggnationen. Samtidigt beslutade de att avvakta 
med byggnationen av återbrukshuset. 
 
Under våren 2019 gick man ut med upphandlingen samt bygglovsansökan. Upphandlingen 
vanns av byggfirman AF Bygg Syd AB. Entreprenaden påbörjades i mitten av juni 2019, 
då upptäcktes att inmätningen av fastigheten var fel. Hela projekteringen byggde på fel 
höjder, så istället för att flytta massor från tomten behövdes massor transporteras dit.  
 
En förbesiktning av taket gjordes i december 2019 och slutbesiktningen gjordes i februari 
2020. Vid installation av vågen upptäcktes att ett betongsegment var sprucket mitt i tu. 
Asfaltsgrus lades på hela området i november 2019 samtidigt som toppen på beläggningen 
lades inne i hallen. Man beslöt att avvakta med överbygganden på beläggningen till juni 
2020 för att ta hänsyn till eventuella sättningar. Även väderleken och det under våren 2020 
pågående kärlprojektet var faktorer som påverkade tidsplanen. 
 
Slutbesiktning på beläggningsarbetet utfördes i slutet av juni 2020. Det spruckna 
vågsegmentet byttes ut i oktober 2020 och besiktigades vid samma tillfälle. 
 
Checklista 
 
Ekonomi 

 

 
 
Tekniska förvaltningen 
 
Jesper Andersson  Marika Tagel Mårtensson 
Förvaltningschef  Avfalls/miljöingenjör

Ekonomisk Uppföljning
Beviljad  budget Kalkyl* Utfall Avvikelse mot 

budget
Inkomster
Anslutningsavgifter
Övriga inkomster
Summa inkomster 0 0 0 0

Utgifter
Produktionskostnader -16 800 000 -16 800 000
AF Bygg Syd 0 14 970 000 -16 103 547 16 103 547
Sweco 0 282 000 -352 644 352 644
Sysav (projektering) 0 1 500 000 -1 478 804 1 478 804
VA-anslutning -200 000 200 000 -268 913 68 913
Bygglov, ansökan om miljöfarlig verksamhet -300 000 300 000 -196 944 -103 056
Övrigt -1 300 000 1 348 000 -299 148 -1 000 852
Summa utgifter -18 600 000 18 600 000 -18 700 000 100 000

SUMMA  -18 600 000 -18 600 000 -18 700 000 100 000
* Kalkyl i samband med budget
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden 2019-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2018/461

Igångsättningstillstånd för byggnation av omlastningscentral

Tekniska nämndens beslut
Nämnden begär igångsättningstillstånd för projekt 807, Omlastningscentral, hos 
kommunstyrelsen

Sammanfattning
Arbetet med projektering av omlastningscentral och återbrukshus har fortlöpt i 
enlighet med tidigare beslut. Projektering tillsammans med kostnadsberäkning 
presenterades på nämndens sammanträde i september 2018. Nämnden beslutade i 
då att hänskjuta beslut om byggnation om omlastningscentral till nästa 
sammanträde. Nämnden beslutade även att avvakta med byggnation av 
återbrukshus.

Vidare beslutade nämnden i oktober 2018 att gå vidare med ärende om 
upphandling av byggnation för omlastningscentral i etapp 1 med en byggkostnad 
på cirka 15,0 miljoner kronor. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett 
ärende om finansiering till nämndens sammanträde i november. 

I november beslutade nämnden föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
omdisponering motsvarande 7,0 mkr till omlastningscentralen. I februari 2019 
beslutar kommunfullmäktige att godkänna omdisponeringen.

Upphandling av byggnation av omlastningscentral har annonserats via Sjöbo 
kommuns upphandlingsverktyg Tendsign mellan den 21 mars 2019 till den 15 
april 2019. Upphandlingen är en lägsta pris-upphandling. Den entreprenör som 
har bjudit lägst pris kommer att tilldelas kontraktet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2019
Ekonomisk kalkyl
Kommunfullmäktige beslut 27 februari 2019 dnr 2019/30
Tekniska nämndens beslut 22 november 2018 dnr 2018/461
Kostnadsberäkning av omlastningscentral, daterad 30 oktober 2018
Tekniska nämndens beslut 18 oktober 2018 § 115
Tekniska nämndens beslut 20 september 2018 § 103
Tekniska nämndens beslut 7 december 2017 § 136

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

TNN 2018/461
2019.1353

2019-05-03
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 147   Dnr 2021/145 
 
Sanering av fastigheten Björkeröd 5:1 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden får ta upp till 1 miljon kronor av det prognostiserade överskottet för 
tomtförsäljning i anspråk till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
Sammanfattning 
I beslut den 20 maj 2021, § 54, har tekniska nämnden anhållit om 1 miljon kronor hos 
kommunstyrelsen för sanering av fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
I budget 2021 anges, i avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, att 
tekniska nämnden inte kan använda överskott från tomtförsäljning för att finansiera annan 
verksamhet inom nämndens verksamhetsområde eller inom exploateringsverksamheten. 
Överskott från försäljning av tomter ska i stället bidra till att finansiera exploateringsområden 
i investeringsbudgeten. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att tekniska nämnden 
ianspråktar högst 1 miljon kronor av överskottet för tomtförsäljning – vilket prognostiseras till 
1,6 miljoner kr – till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 8 juli 2021 
Tekniska nämndens beslut den 20 maj 2021, § 54 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta: Kommunbidraget till tekniska nämnden om 1 000 000 kronor 
ska finansieras inom årets totala prognostiserade resultat. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 149   Dnr 2021/145 
 
Sanering av fastigheten Björkeröd 5:1 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden får ta upp till 1 miljon kronor av det prognostiserade överskottet för 
tomtförsäljning i anspråk till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
Cecilia Olsson Carlsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
I beslut den 20 maj 2021, § 54, har tekniska nämnden anhållit om 1 miljon kronor hos 
kommunstyrelsen för sanering av fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
I budget 2021 anges, i avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, att 
tekniska nämnden inte kan använda överskott från tomtförsäljning för att finansiera annan 
verksamhet inom nämndens verksamhetsområde eller inom exploateringsverksamheten. 
Överskott från försäljning av tomter ska i stället bidra till att finansiera exploateringsområden 
i investeringsbudgeten. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att tekniska nämnden 
ianspråktar högst 1 miljon kronor av överskottet för tomtförsäljning – vilket prognostiseras till 
1,6 miljoner kr – till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 8 juli 2021 
Tekniska nämndens beslut den 20 maj 2021, § 54 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/145 
 
Sanering av fastigheten Björkeröd 5:1 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden får ta upp till 1 miljon kronor av det prognostiserade överskottet för 
tomtförsäljning i anspråk till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
Sammanfattning 
I beslut den 20 maj 2021, § 54, har tekniska nämnden anhållit om 1 miljon kronor hos 
kommunstyrelsen för sanering av fastigheten Björkeröd 5:1. 
 
I budget 2021 anges, i avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, att 
tekniska nämnden inte kan använda överskott från tomtförsäljning för att finansiera annan 
verksamhet inom nämndens verksamhetsområde eller inom exploateringsverksamheten. 
Överskott från försäljning av tomter ska i stället bidra till att finansiera exploateringsområden 
i investeringsbudgeten. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att tekniska nämnden 
ianspråktar högst 1 miljon kronor av överskottet för tomtförsäljning – vilket prognostiseras till 
1,6 miljoner kr – till att sanera fastigheten Björkeröd 5:1.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 8 juli 2021 
Tekniska nämndens beslut den 20 maj 2021, § 54 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
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 1(2) 

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum  
2021-09-15  
  
Dnr 2021/145  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Åtgärdsplan Björkeröd 5:1 m.fl. 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. godkänna att tekniska nämnden får ianspråkta högst 1,0 mnkr av det 

prognostiserade överskottet för tomtförsäljning till att sanera fastigheten 
Björkeröd 5:1. 

 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har beslutat (§ 54/2021) att anhålla om 1,0 mnkr hos 
kommunstyrelsen för sanering av fastigheten Björkeröd 5:1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Björkeröd 5:1 har det vid rivning av byggnad, utförd 2014, påträffats 
en oljecistern i källaren till bostadshuset, vilken läckt till omgivande mark. 
Schaktsanering skedde 2014 i samband med rivning. All förorening kunde inte 
schaktas bort på grund av närhet till grannfastighetens bostadshus. Kontrollprogram 
upprättades 2014. 
 
Provtagningar och markundersökning har genomförts 2015, 2016 och 2018. Dialog 
har förts med miljöenheten som är tillsynsmyndighet och förslag på åtgärder har 
tagits fram. Miljöenheten har gjort bedömningen att de åtgärder som 
rekommenderas i rapporten för åtgärdsförberedande åtgärder är lämpliga. 
 
Innan saneringsåtgärder vidtas ska en anmälan om avhjälpande i enlighet §28 i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till miljöenheten 
för granskning och beslut. 
 
Ärendet 
Fastigheten Björkeröd 5:1 är 361 kvm och ligger i Äsperöd. Anskaffningskostnader 
för fastigheten var 175 tkr. I samband med inköpet gjordes bedömningen att 
marknadsvärdet för fastigheten uppgick till 175 tkr, vilket är det bokförda. 
 
Med anledning av en kvarlämnad oljeförorening i jord och grundvatten, efter en 
rivning av ett hus på Björkeröd 5:1, har konsulter utfört en åtgärdsförberedande 
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Besöksadress 
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0416-270 00 
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Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
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miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Björkeröd 5:1 och intilliggande 
fastigheter. 
 
Uppdragets syfte var bland annat att kontrollera halterna av oljekolväten i 
grundvatten inom det aktuella området, för att utreda riskerna för närboende och 
grundvattnet, samt för att avgränsa den påvisade oljeföroreningen. 
 
Ingen fri fas av olja påvisats i grundvattnet, därför rekommenderas schaktsanering 
av jord kring GV1 och 20BR01, för att avlägsna källområdet i jorden. Om förorening 
i halter över KM måste kvarlämnas, bör en platsspecifik riskbedömning samt 
provtagning av inomhusluft i bostadshuset utföras, för att utesluta att 
oljeföroreningen trängt in under huset och orsakar en oacceptabel risk för de 
boende i huset. 
 
I budget 2021 anges i avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten att tekniska nämnden inte kan använda överskott från tomtförsäljning 
för att finansiera annan verksamhet inom nämndens verksamhetsområde eller inom 
exploateringsverksamheten. Överskott från försäljning av tomter ska bidra till att 
finansiera exploateringsområden i investeringsbudgeten. 
 
Kommunfullmäktige kan godkänna att tekniska nämnden får ianspråkta högst 1,0 
mnkr av det prognostiserade överskottet för tomtförsäljning till att sanera fastigheten 
Björkeröd 5:1. Det prognostiserade överskottet förtomtförsäljningen uppgår till 1,6 
mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden 20 maj 2021, § 54. 
Åtgärdsförberedande undersökning av Björkeröd 5.1 m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-05-20  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 54   Dnr 2018/576 
 
Åtgärdsplan Björkeröd 5:1 m.fl 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar att anhålla om 1.000.000 kr hos kommunstyrelsen för sanering 
av fastigheten Björkeröd 5:1.  
 
Nämnden beslutar att under förutsättning att medel erhålls, följa de 
rekommenderade åtgärderna i rapporten.  

 
Sammanfattning 

På fastigheten Björkeröd 5:1 har det vid rivning av byggnad, utförd under 2014, 
påträffats en oljecistern i källare till bostadshus, vilken läckt till omgivande mark.  
Schaktsanering skedde 2014 i samband med rivning. All förorening kunde inte 
schaktas bort på grund av närhet till grannfastighetens bostadshus. 
Kontrollprogram upprättades 2014.  
 
Provtagningar och  markundersökning har genomförts 2015, 2016 och 2018. 
Dialog har förts med miljöenheten som är tillsynsmyndighet och förslag på 
åtgärder har tagits fram. Miljöenheten har gått igenom rapporten för 
åtgärdsförberedande undersökning och gjort bedömningen att de åtgärder som 
rekommenderas i rapporten är lämpliga.  
 
Innan saneringsåtgärder vidtas ska en anmälan om avhjälpande i enlighet §28 i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till 
miljöenheten för granskning och beslut. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 april 2021 
Beslut i Tekniska nämnden 18 oktober 2018 §119 
Åtgärdsförberedande undersökning av Björkeröd 5.1 m.fl. 
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Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Tekniska nämnden 

 
Åtgärdsplan Björkeröd 5:1 m.fl 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att följa åtgärderna i rapporten och anhålla om medel hos 
kommunstyrelsen för sanering av Björkeröd 5:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Björkeröd 5:1 har det vid rivning av byggnad, utförd under 2014, påträffats 
en oljecistern i källare till bostadshus, vilken läckt till omgivande mark.  
Schaktsanering skedde 2014 i samband med rivning. All förorening kunde inte schaktas 
bort på grund av närhet till grannfastighetens bostadshus. Kontrollprogram upprättades 
2014.  
Provtagningar och  markundersökning har genomförts 2015, 2016 och 2018. Dialog har 
förts med miljöenheten som är tillsynsmyndighet och förslag på åtgärder har tagits fram. 
Miljöenheten har gått igenom rapporten för åtgärdsförberedande undersökning och gjort 
bedömningen att de åtgärder som rekommenderas i rapporten är lämpliga.  
Innan saneringsåtgärder vidtas ska en anmälan om avhjälpande i enlighet §28 i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till miljöenheten för 
granskning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 april 2021 
Beslut i Tekniska nämnden 2018-10-18, §119 
Åtgärdsförberedande undersökning av Björkeröd 5.1 m.fl. 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöenheten 

 
Ärendet 
Med anledning av en kvarlämnad oljeförorening i jord och grundvatten, efter en rivning av 
ett hus på Björkeröd 5:1, har konsulter utfört en åtgärdsförberedande miljöteknisk 
markundersökning inom fastigheten Björkeröd 5:1 och intilliggande fastigheter.  
Uppdragets syfte är att kontrollera halterna av oljekolväten i grundvatten inom det aktuella 
området, för att utreda riskerna för närboende, och grundvattnet samt för att avgränsa den 
påvisade oljeföroreningen. Vidare är syftet att undersöka de hydrogeologiska förhållandena 
i området, för att utreda möjligheterna till att utföra avhjälpande åtgärder genom att pumpa 
upp föroreningen i grundvattnet, sk ”pump and treat”-behandlig. 
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Då ingen fri fas av olja påvisats i grundvattnet, bedöms halterna vara för låga för att 
tidigare föreslagen möjlig saneringsmetod, sk ”pump and treat” ska vara effektiv som 
avhjälpande åtgärd inom det aktuella området. I stället rekommenderas schaktsanering av 
jord kring GV1 och 20BR01, för att avlägsna källområdet i jorden. Om förorening i halter 
över KM måste kvarlämnas, bör en platsspecifik riskbedömning samt provtagning av 
inomhusluft i bostadshuset utföras, för att utesluta att oljeföroreningen trängt in under 
huset och orsakar en oacceptabel risk för de boende i huset. 
 
Checklista 
 
Ekonomi 
Medel för åtgärder finns inte. Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om medel 
för sanering av Björkeröd 5:1. 
 
Miljö och klimat 
En sanering behöver göras för att säkerställa att all förorening tas bort. 
 
Barn 
En miljö med föroreningar påverkar barns hälsa och utveckling på ett negativt sätt.   
 
Folkhälsa 
Föroreningar i miljön påverkar människors hälsa på ett negativt sätt.  
 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef  
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Sammanfattning 

Med anledning av en kvarlämnad oljeförorening i jord och grundvatten, efter en rivning av ett 
hus på Björkeröd 5:1, har DGE utfört en åtgärdsförberedande miljöteknisk markundersökning 
inom fastigheten Björkeröd 5:1 och intilliggande fastigheter. Uppdraget har utförts på uppdrag 
av tekniska förvaltningen i Sjöbo. Uppdragets syfte är att kontrollera halterna av oljekolväten i 
grundvatten inom det aktuella området, för att utreda riskerna för närboende, och grundvattnet 
samt för att avgränsa den påvisade oljeföroreningen. Vidare är syftet att undersöka de 
hydrogeologiska förhållandena i området, för att utreda möjligheterna till att utföra avhjälpande 
åtgärder genom att pumpa upp föroreningen i grundvattnet, sk ”pump and treat”-behandlig. 

Den utförda miljötekniska markundersökningen omfattade skruvborrprovtagning med 
geoteknisk borrbandvagn i 6 punkter och installation av grundvattenrör i 5 av dessa punkter. 

Analysresultaten visar halter av alifater >C12-C16, >C5-C16 och >C16-C35 förekommer i 
halter överskridande riktvärdena för KM i jord i 20BR01 2,5-3 m u my (meter under markytan). 
I samma prov påvisades halter av aromater >C10-C16 i halt överskridande riktvärdet för MKM. 
Föroreningen är avgränsad i djupled genom analys av underliggande och ovanliggande prov. 
Föroreningen är avgränsad av provpunkt 20BR01:2 i nordost, 20BR02 i väster och 20BR05 i 
nordväst. Den är dock inte avgränsad söderut, mot bostadshuset på fastigheten Björkeröd 2:108. 
Analysresultaten i grundvatten indikerar att även jorden kring GV1 är förorenad. Då aktuell 
markanvändning är bostäder, går det inte att utesluta att de påvisade halterna överskridande 
riktvärdena för KM i jord utgör en oacceptabel risk för människors hälsa. Vidare går det inte 
att utesluta att halterna utgör en oacceptabel risk för miljön i området samt för 
dricksvattenförekomsten Äsperöd, vars tillrinningsområde undersökningsområdet ligger inom. 

I grundvatten påvisades halter av alifater >C10-C12 över SPIs riktvärde för skydd mot 
ånginträngning i GV1. I GV1 överskrids även SPIs riktvärden för dricksvatten avseende alifater 
>C10-C12, >C12-C16, >C16-C35, aromater >C10-C16, PAH-M och PAH-H. I GV2 
överskrider halterna av PAH-H precis riktvärdet för dricksvatten. Det går inte att utesluta att 
påvisade halter i grundvattnet utgör en oacceptabel risk för inträngning av ånga i det 
närliggande bostadshuset, samt för dricksvattenförekomsten. 

PAH-halterna i GV2 skulle kunna komma från läckan, men också från en annan källa. PAH-H-
halterna som nu uppmätts i GV2 överskrider dock riktvärdet endast marginellt, och jämfört med 
tidigare provtagningsresultat är halterna minskande i denna punkt. Bedömningen görs därför 
att föroreningen i GV2 inte behöver åtgärdas, men det rekommenderas att en uppföljande 
grundvattenprovtagning utförs, för att bevaka att trenden är att halterna är fortsatt minskande. 

Då ingen fri fas av olja påvisats i grundvattnet, bedöms halterna vara för låga för att tidigare 
föreslagen möjlig saneringsmetod, sk ”pump and treat” ska vara effektiv som avhjälpande 
åtgärd inom det aktuella området. I stället rekommenderas schaktsanering av jord kring GV1 
och 20BR01, för att avlägsna källområdet i jorden. Om förorening i halter över KM måste 
kvarlämnas, bör en platsspecifik riskbedömning samt provtagning av inomhusluft i 
bostadshuset utföras, för att utesluta att oljeföroreningen trängt in under huset och orsakar en 
oacceptabel risk för de boende i huset. 
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Mot bakgrund av nu erhållna analysresultat rekommenderas att tillsynsmyndigheten omgående 
informeras om resultaten från undersökningen, i enlighet med 10 kap 11§ Miljöbalken. 

Nina Runvik Sara Nimark
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1 Bakgrund 

Med anledning av en kvarlämnad oljeförorening i jord och grundvatten, efter en rivning av ett 
hus på Björkeröd 5:1, har DGE utfört en åtgärdsförberedande miljöteknisk markundersökning 
inom fastigheten Björkeröd 5:1 och intilliggande fastigheter.  

Undersökningen har utförts eftersom Miljöenheten i Sjöbo kommun i ett föreläggande har 
begärt att den påvisade föroreningen ska åtgärdas (Miljöenheten, Sjöbo kommun, 2020). Inför 
den avhjälpande åtgärden behöver föroreningen avgränsas. Vidare behöver de hydrogeologiska 
förhållandena i området utredas. Därför har DGE, på uppdrag av Tekniska förvaltningen i Sjöbo 
kommun, provtagit jord, installerat grundvattenrör och därefter uttagit grundvattenprover inom 
berört område.  

2 Syfte 

Uppdragets syfte är att kontrollera halterna av oljekolväten i grundvatten inom fastigheten 
Björkeröd 5:1 och de intilliggande fastigheterna Björkeröd 2:108 samt 6:1, för att utreda 
riskerna för närboende, och grundvattnet samt för att avgränsa den påvisade oljeföroreningen. 
Vidare är syftet att undersöka de hydrogeologiska förhållandena i området, för att utreda 
möjligheterna till att utföra avhjälpande åtgärder genom att pumpa upp föroreningen i 
grundvattnet, sk ”pump and treat”-behandlig. 

3 Beskrivning av objektet 

3.1 Geologi 

Enligt SGU:s berggrundskarta (SGU 2020a) består områdets berggrund av skiffer och enligt 
SGU:s jordartskarta (SGU 2020b) är den dominerande jordarten isälvssediment. Uppskattat 
jorddjup är enligt SGU:s jorddjupskarta omkring 20 m (SGU 2020c). 

Söder om Björkeröd 5:1 ligger ett flertal bergborrade energibrunnar, där den närmaste brunnen 
ligger ca 70 m från fastigheten. Ca 200 m nordost om fastigheten finns en bergborrad brunn 
med okänd användning (SGU 2020d). Grundvattnets strömningsriktning inom 
undersökningsområdet bedöms, baserat på de grundvattennivåmätningar som utförts i samband 
med fältarbetet, vara åt väster.  

Större delen av fastigheten Björkeröd 5:1 har varit bebyggd (det hus som numera är rivet). 
Enligt uppgift från närboende grävdes husgrunden ut ner till betongplattan som knackades 
sönder och lämnades kvar. Vid det förorenade området grävdes det djupare men en källarvägg 
lämnades mot fastigheten på Björkeröd 2:108, då risker för sättningar i bostadshuset på 
intilliggande fastighet förelåg.  

Inom undersökningsområdet förekommer det fyllnadsmassor ner till ca 1,1-2,2 meter under 
markytan (m u my), mestadels bestående av grusig sand med högre mullhalt i den översta 
halvmetern. Underliggande jordlager består av grusig sand som övergår i lermorän från cirka 
2-3 m u my. 
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3.2 Skyddsobjekt 

Det aktuella området ligger inom urbergsvattenförekomsten Äsperöd. Vattenförekomsten är en 
dricksvattenförekomst, men enligt uppgift från VA-enheten i Sjöbo kommun finns det på sikt 
planer på att eventuellt upphöra med dricksvattenuttaget här. Det aktuella 
undersökningsområdet ligger inom brunnarnas tillrinningsområde. I övrigt förekommer inga 
skyddade områden eller vattenförekomster inom en kilometers radie från fastigheten (VISS, 
2020, Naturvårdsverket, 2020).  

Grundvattnets strömningsriktning inom undersökningsområdet bedöms vara åt väster, baserat 
på de grundvattennivåmätningar som utförts i samband med tidigare utförda undersökningar i 
området. Närmaste ytvattenförekomst ligger ca 500 m norr om det aktuella området och bedöms 
därför inte kunna nås av föroreningen. 

Det förekommer inga jordborrade grundvattenbrunnar inom en kilometers radie från det 
aktuella området (SGU, 2020d). 

Utöver risk för påverkan på miljön, bör människor som bor i närheten av Björkeröd 5:1 inte 
utsättas för oacceptabel exponering av oljeföroreningen.  

4 Historik och tidigare utförda undersökningar 

Texten i följande kapitel är hämtad från tidigare rapport (DGE, 2020a). 

År 2014 utfördes rivning av brandskadade byggnader inom fastigheten Björkeröd 5:1. Vid 
rivningen påträffades en oljecistern som läckt till omgivande mark. Oljecisternen var belägen i 
källaren till ett bostadshus. Oljecisternen och den kringliggande förorenade jorden avlägsnades, 
men den efterföljande schaktsaneringen var inte fullständig. Alifater i halter över KM 
kvarlämnades i den södra schaktväggen, i jord mellan den gamla källarväggen och bostadshuset 
på Björkeröd 2:108. Den gamla källarväggen till det rivna huset kvarlämnades, för att stabilisera 
schaktgropen. Det fanns en farhåga om att grundläggningen och bostadshuset på fastigheten 
Björkeröd 2:108 skulle kunna skadas om källarväggen togs bort. I samband med 
schaktsaneringen installerades tre grundvattenrör för kontroll av kvarlämnad oljeförorening. 
Dessutom installerades en pumpbrunn direkt i källområdet (COWI, 2014). Brunnarnas läge 
redovisas i figur 1 nedan samt i bilaga 1. GV1 placerades i källområdet, GV2 uppströms och 
GV3 nedströms källområdet. I samband med installationen av grundvattenröret i GV1 uttogs 
ett jordprov 2-2,5 m u my (meter under markytan). I jordprovet påvisades alifater i fraktioner 
mellan >C8 och >C35 i halter över riktvärdena för KM (känslig markanvändning) och aromater 
>C10‐C16 i halter över riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning) 
(Naturvårdsverket, 2009, reviderade 2016). Ett kontrollprogram upprättades (DGE, 2014) och 
grundvatten har provtagits vid sammanlagt sex tillfällen. Den senaste provtagningen utfördes 
2020-04-21 av DGE (2020a). Vid den senaste provtagningen påvisades oljekolväten i halter 
över SPIs (Svenska Petroleum Institutets) riktvärde för ångor i byggnader samt för skydd av 
dricksvatten, i GV1. 
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Figur 1. Karta över fastigheten Björkeröd 5:1, med befintliga provpunkter samt pumpbrunn (betecknad ”brunn”) 
utplacerade. Färgade linjer i blå skala anger grundvattnets troliga strömningsriktning västerut, från ljusblå till 
mörkblå, förtydligat med pil. Fastighetsgränsen för Björkeröd 5:1 är markerad med röd prickstreckad linje. 

5 Jämförvärden 

5.1 Generella riktvärden för jord 

Utvärdering av analysresultaten för jord har i första hand utförts mot Naturvårdsverkets (2016) 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM), se vidare beskrivning av dessa i Tabell 1. Riktvärden för KM bedöms vara styrande 
eftersom markanvändningen på det aktuella området är bostäder, dvs heltidsvistelse på området. 
Riktvärdena för MKM används enbart i ett masshanteringssyfte. 

Tabell 1. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009). 

Beskrivning 

KM 
Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och 
de flesta markekosystem, grundvatten och ytvatten skyddas. Avser heltidsvistelse 
inom område för barn och vuxna. 

MKM 

Mindre Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar val av markanvändning. 
Avser t.ex. kontor, industrier och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på 
ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. 

Björkeröd 5:1 
Björkeröd 6:1 

Björkeröd 2:108 
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5.2 Generella riktvärden för grundvatten 

Uppmätta halter i grundvatten jämförs med Svenska Petroleum Institutets (SPI) förslag till 
riktvärden för bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2011). Riktvärdena är framtagna 
för drivmedelsanläggningar, såväl avetablerade, som i drift, men omfattar olika uppsättningar 
av riktvärden beroende på vilka exponeringsvägar och skyddsobjekt som är aktuella i det 
enskilda fallet. Eftersom det undersökta området angränsar till bostäder och ligger inom en 
dricksvattenförekomst, har riktvärden för ånginträngning i byggnader samt skydd av 
grundvatten använts som jämförvärden vid utvärdering av uppmätta halter.  

6 Genomförande 

6.1 Provtagningsplan  

Inför utfört fältarbete har en provtagningsplan (DGE, 2020b) upprättats med bakgrund av 
resultatet av tidigare utförda undersökningar. Provtagningsplanen har kommunicerats med och 
godkänts av tillsynsmyndigheten.   

6.2 Jordprovtagning 

Jordprovtagning utfördes 2020-11-25. Provtagningen utfördes genom skruvborrprovtagning 
med geoteknisk borrbandvagn i 6 punkter (se bilaga 1). Skruvborrprovtagning utfördes ner till 
ett djup om 4 m under markytan.  

Uttag av jordprov skedde halvmetersvis direkt från skruvborren med hjälp av kniv och 
engångshandskar av nitril. Uttagna prov fördes direkt till provkärl, som rekommenderats och 
tillhandahållits av laboratoriet. Proverna förvarades kylt och mörkt och transporterades 
omgående till laboratoriet för analys. Efter utförd provtagning, undersöktes uttagna dubbelprov 
med fotojoniserings-instrument (PID) avseende flyktiga organiska kolväten vid 
rumstemperatur (20°C). 

Fältobservationer finns redovisade i bilaga 2. 

6.3 Grundvattenprovtagning 

I samband med jordprovtagningen installerades 5 grundvattenrör i PEH, 20BR01-20BR05, 
inom det aktuella området (se bilaga 1). Grundvattenrören installerades genom skruvborrning, 
till ca 4 m djup under markytan. Grundvattenrörens filter installerades så att de sträcker sig 
cirka 2 m ner i den mättade zonen och skär grundvattenytan, se tabell 2. I samband med 
installationen renspumpades grundvattenrören för att avlägsna eventuellt finmaterial som 
uppkommit i samband med installationen. 
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Tabell 2 Information om installerade grundvattenrör samt uppmätt grundvattennivå 2020-12-01. GV1-GV3 samt 
Brunn installerades av COWI (2014). 20BR01-20BR05 installerades av DGE 2020-11-25. MY=markyta. 
GVY=grundvattenytans nivå. RÖK=röröverkant. 

Provpunkt Material 
Dimension

mm 
Totallängd

m 
Filterlängd

m 

Filter-
placering
m u my 

MY RH2000
RÖK

RH2000 
GVY   

m u MY 
GVY 

RH2000 

GV1 PEH 63 4 2 2-4 +80,45 +80,36 2,29 +78,15 

GV2 PEH 63 4 2 2-4 +80,65 +80,58 2,41 +78,25 

GV3 PEH 63 4 2 2-4 +78,86 +78,81 1,03 +77,83 

Brunn - - - - - +80,41 +80,41 2,16 +78,25 

20BR01 PEH 63 4 2 2-4 +80,47 +80,44 2,22 +78,25 

20BR02 PEH 63 4 2 2-4 +80,37 +80,33 2,23 +78,14 

20BR03 PEH 63 4 2 2-4 +80,23 +80,19 2,21 +78,02 

20BR04 PEH 63 4 2 2-4 +80,28 +80,23 2,28 +78,00 

20BR05 PEH 63 4 2 2-4 +80,34 +80,29 2,15 +78,19 

Grundvattenprov uttogs 2020-12-01 i 9 grundvattenrör: GV1-3, 20BR01-05 samt Brunn, se 
bilaga 1. Alla rören rens- och omsättningspumpades i samband med installationen 2020-11-25. 
Provtagningen utfördes med peristaltisk pump. Uttagna prov fördes direkt till flaskor anpassade 
för de aktuella analyserna. Proven förvarades kylt och mörkt och transporterades samma dag 
till laboratoriet för analys. 

6.4 Avsteg från provtagningsplanen 

20BR02 flyttades ca 1 meter norrut på grund av stopp vid ca 1 meter, troligtvis gammal 
husgrund.  

Då tydlig oljelukt noterades i 20BR01 uttogs prov även 2 meter österut mot vägen i borrhål 
20BR01:2, se bilaga 1.  

Provpunkt 20BR06 och 07 utgick, i enlighet med provtagningsplanen, då ingen oljeförorening 
kunde noteras i 20BR04 och 05. 

6.5 Analysomfattning 

9 jordprov och 9 grundvattenprov analyserades avseende alifater, aromater, BTEX och PAH. 
Urval av jordprov för analys skedde baserat på vad som noterats vid fältarbetet och uppmätts 
vid PID-analyserna samt baserat på det som framkommit vid den historiska inventeringen och 
tidigare analysresultat.  

Analyserna utfördes av ALS Scandinavia AB, med ackrediterade metoder. 
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7 Resultat 

7.1 Fältobservationer 

Inom undersökningsområdet förekommer fyllnadsmassor ner till ca 1,1-2,2 m djup under 
markytan, mestadels bestående av grusig sand med en högre mullhalt i den översta halvmetern. 
Underliggande jordlager består av grusig sand som övergår i lermorän från cirka 2-3 m djup.  

Vid jordprovtagningen kändes en tydlig oljelukt i 20BR01 samt något svagare oljelukt i 
20BR02. En tunn oljefilm noterades på ytan i grundvattenproven från GV1. I provpunkt 
20BR02 påvisades rivningsavfall i fyllnadsmaterialet 0,5-2 m u my. I 20BR03 påträffades 
plastrester 1-1,3 m u my och i 20BR05 påträffades tegel 0,3-0,7 m u my. Vid provpunkt 20BR05 
fick borrteknikern slå igenom en betongplatta på 1-1,1 meters djup. I provpunkt 20BR01.2 
påträffades en betongplatta vid 4 m djup. Sannolikt är detta rester av bjälklag samt bottenplatta. 

Grundvattenytan noterades till mellan 2,1-2,4 m djup under markytan inom fastigheten. I GV3 
är markytan lägre och därmed är djupet till grundvattnet mindre varför detta mått ej ingår i ovan 
angivna intervall, se tabell 2. Grundvattnets flödesriktning är västerut. 

Analys av uttagna dubbelprov av jorden, med fotojoniseringsinstrument (PID) avseende 
flyktiga organiska kolväten, visade på detekterbara halter i provpunkt 20BR01, 20BR01:2 samt 
20BR02, se resultat i tabell 3. 

Samtliga fältobservationer redovisas i bilaga 2. 

Tabell 3 Resultat från PID-mätning av jordprov (ppm). 

Djup m u my 20BR01 20BR01:2 20BR02 20BR03 20BR04 20BR05 

0-0,5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

0,5-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

1-1,5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

1,5-2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2-2,5 63 <10 16 <10 <10 <10 

2,5-3 65 <10 10 <10 <10 <10 

3-3,5 26 <10 <10 <10 <10 <10 

3,5-4 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

7.2 Analysresultat jord 

Analysresultaten för jordanalyserna, visar halter av alifater >C12-C16 (150 mg/kg TS), alifater 
>C5-C16 (226 mg/kg TS) och alifater >C16-C35 (119 mg/kg TS) förekommer i halter 
överskridande riktvärdena för KM i 20BR01 2,5-3 m u my. I samma prov påvisades halter av 
aromater >C10-C16 i halt (20 mg/kg TS) överskridande riktvärdet för MKM. Föroreningen är 
avgränsad i djupled genom analys av underliggande och ovanliggande prov.  
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Alifater >C16-C35 påvisades även i halter över rapporteringsgränsen, men under riktvärdena 
för KM, i 20BR01 2-2,5 m u my och 20BR05 2,5-3 m u my. PAH påvisades i halter över 
rapporteringsgränsen i 20BR01 2,5-3 m u my, 20BR01:2 3-3,5 m u my och 20BR04 2-2,5 m u 
my). 

Analysresultaten finns sammanställda i bilaga 3a. Laboratoriets analysrapporter är bifogas i 
bilaga 4. 

7.3 Analysresultat grundvatten 

Analysresultaten i grundvatten visar att halter av alifater >C10-C12 (571 µg/l) överskrider SPIs 
riktvärde för skydd mot ånginträngning i GV1. I GV1 överskrids även SPIs riktvärden för 
dricksvatten avseende alifater >C10-C12 (571 µg/l), alifater >C12-C16 (2 340 µg/l), alifater 
>C16-C35 (3 380 µg/l), aromater >C10-C16 (162 µg/l), PAH-M (3,32 µg/l) och PAH-H (0,433 
µg/l). I GV2 överskrider halterna av PAH-H (0,051 µg/l) precis riktvärdet för dricksvatten. I 
övriga grundvattenrör har inga halter av oljekolväten överskridande tillämpliga riktvärden 
påvisats.  

I de nyinstallerade rören 20BR01 och 20BR03-20BR05 har halter av alifater, aromater, PAH 
och/eller toluen påvisats över laboratoriets rapporteringsgränser, dock är värdena låga och 
ligger långt under riktvärdena.  

Analysresultaten finns sammanställda i bilaga 3a. Laboratoriets analysrapporter är bifogas i 
bilaga 4. 

8 Bedömning av föroreningssituationen 

Föroreningshalterna i jord överskrider riktvärdena för MKM i 20BR01 2,5-3 m u my, vilket 
även bekräftas av fältmätningarna med PID-instrument. Föroreningen förekommer i ett 
naturligt lager bestående av siltig grusig sand, underlagrad av lerig siltig sandmorän och är 
avgränsad i djupled. Föroreningen är avgränsad av provpunkt 20BR01:2 i nordost, 20BR02 i 
väster och 20BR05 i nordväst. Den är dock inte avgränsad söderut, mot bostadshuset på 
fastigheten Björkeröd 2:108. Analysresultaten i grundvatten indikerar att även jorden kring 
GV1 är förorenad. Då aktuell markanvändning är bostäder, går det inte att utesluta att de 
påvisade halterna överskridande riktvärdena för KM och MKM i jord utgör en oacceptabel risk 
för människors hälsa. Vidare går det inte att utesluta att halterna utgör en oacceptabel risk för 
miljön i området samt för dricksvattenförekomsten Äsperöd, vars tillrinningsområde 
undersökningsområdet ligger inom. 

Analysresultaten för grundvatten visar att det förekommer alifater, aromater och PAH i halter 
över tillämpliga riktvärden i GV1 och PAH-H i halt över SPIs riktvärde för skydd mot 
inträngning av ånga i GV2. Det går inte att utesluta att påvisade halter i grundvattnet utgör en 
oacceptabel risk för inträngning av ånga i det närliggande bostadshuset, samt för 
dricksvattenförekomsten. 

Halterna i GV1 bedöms komma från den läckande oljecisternen som föranlett föreliggande 
undersökning, medan PAH-halterna i GV2 skulle kunna komma från läckan, men också från 
en annan källa. Detta då GV2 ligger uppströms den kända läckan, och på östra sidan, av 
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bostadshuset i relation till platsen för läckaget. Något som talar för att föroreningen i GV2 
kommer från den läckande oljecisternen är att alifater och aromater i halter över laboratoriets 
rapporteringsgränser påvisats vid provtagningen 2015. Då påvisades också aromater >C10-C16 
i halter över riktvärdet för skydd av dricksvatten i GV2. En förklaring till hur förorening skulle 
kunna ha hamnat i GV2 kan vara att om läckan var kraftig kan olja ha tryckts uppåt mot GV2. 
Det kan också skett spill av förorenad jord kring punkten i samband med saneringen av 
källområdet. PAH-H-halterna som nu uppmätts i GV2 överskrider dock riktvärdet endast 
marginellt, och jämfört med tidigare provtagningsresultat är halterna minskande i denna punkt. 
Bedömningen görs därför att föroreningen i GV2 inte behöver åtgärdas i dagsläget, men det 
rekommenderas att en uppföljande grundvattenprovtagning utförs, för att bevaka att trenden är 
att halterna är fortsatt minskande i GV2. Föroreningen i grundvattnet i GV2 är inte avgränsad. 

Föroreningen i grundvattnet i GV1 är avgränsad åt norr och öster av 20BR01 och Brunn. Vidare 
är den avgränsad åt väster av 20BR02. Den är dock inte avgränsad söderut, mot bostadshuset 
på fastigheten Björkeröd 2:108.  

Skruvborrprovtagningen visar att jordlagren i området består av fyllmassor ner till 1,1-2,2 m u 
my, mestadels bestående av grusig sand med högre mullhalt i den översta halvmetern. 
Underliggande jordarter består av grusig sand som övergår i lermorän från cirka 2-3 m djup. I 
nivå med den påvisade föroreningen och grundvattenytan, på drygt 2 m u my, består jordarterna 
till stor del av siltig grusig sand, undantaget i nordost, i 20BR01.2 och 20BR05, där jordarterna 
består av lermorän. Det innebär att jordarterna i området, ner till lermoränen, är 
genomsläppliga. Det gör att eventuella föroreningar i grundvattnet kan sprida sig i den mättade 
zonen. Dock har varken nu utförda eller tidigare undersökningar visat på spridning av 
föroreningar i grundvatten eller jord väster om, det vill säga nedströms, GV1, i halter som är 
jämförbara med de höga halter som påvisades i grundvatten i GV1 under åren 2014-2016 
(resultaten sammanställda av DGE, 2020a). Dock påvisades halter av aromater överskridande 
laboratoriets rapporteringsgränser i GV3 vid provtagningen 2015 samt halter av PAH 
överskridande tillämpliga riktvärden i GV3 vid provtagningen våren 2018 och 2020. Halterna 
minskade mellan 2018 och 2020 och nu utförd undersökning visar inte på några halter av 
oljekolväten överskridande laboratoriets rapporteringsgräns i GV3. Bedömningen görs därför 
att förorening i grundvatten och jord främst förekommer kring GV1 och 20BR01. Det bedöms, 
baserat på de undersökningar som gjorts sedan 2014, att ingen nämnvärd spridning av 
oljekolväten (främst alifater och aromater) sker i grundvattnets strömningsriktning. 
Föroreningshalterna i grundvattnet i källområdet är minskande, vilket kan förklaras genom att 
en viss nedbrytning, i kombination spädning och/eller fastläggning i jorden sker. 

Det förekommer en betongplatta på 1-1,1 meters djup i punkt 20BR05. Plattan är avgränsad 
söderut av 20BR02 och österut av Brunn. Plattan kan påverka spridningen av förorening inom 
området, då den kan ha lett till att förorening runnit på plattan och norrut, mot 20BR01, där 
halter påvisats i jord. 

8.1 Osäkerheter 

På grund av planteringar längs med byggnaden på fastigheten Björkeröd 2:108, har punkterna 
20BR02-20BR04 i väster inte kunnat placeras längs med byggnaden (som är vriden mot 
sydväst) på grund av begränsad framkomlighet med borrvagnen, utan de är placerade i rak 
västlig riktning. Det innebär att det kan finnas en sannolikhet att en eventuell oljeförorening 
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som spridits åt sydväst längs med huskroppen och inte i den förmodade grundvattenriktningen 
rakt västerut, kan ha missats vid den miljötekniska markundersökningen. I sådant fall kan 
spridningen av oljeföroreningen som påvisats i GV1 vara större än vad som nu kunnat påvisas. 

9 Åtgärdsförslag 

Permeabiliteten i jorden inom det aktuella området är relativt god i de övre jordarterna, men 
minskar på djupet. Flödeshastigheten i siltig grusig sand är cirka 1-10 m/år vid 1 % lutning av 
grundvattenytan (Naturvårdsverket, 1999), men kan också vara något lägre än så. Oljeläckan 
inträffade troligtvis innan år 2014, vilket i skrivande stund är för 7 år sedan. Det innebär att 
under de år som kontrollprogrammet pågått, borde en föroreningsplym i grundvattnet ha 
påvisats i GV3, om en sådan förekommit. Så har inte skett, vilket innebär att det bedöms som 
icke troligt att det sker en omfattande spridning av oljeförorening i grundvattnets 
strömningsriktning. En osäkerhetsfaktor i denna bedömning är dock att skruvborrprovtagning 
inte kunnat göras precis intill husets nordvästra del, se 8.1 ovan. 

Den påvisade föroreningen förekommer främst kring 20BR01 och GV1 och är avgränsad i 
samtliga riktningar med undantag för mot bostadshuset på Björkeröd 2:108. Det bedöms inte 
som möjligt att utföra skruvborrprovtagning för avgränsning närmare bostadshuset än vad som 
nu gjorts, utan att ta ner en del buskar och växtlighet som växer direkt norr om huset.  

Då ingen fri fas av olja påvisats i grundvattnet, bedöms halterna vara för låga för att tidigare 
föreslagen möjlig saneringsmetod, sk ”pump and treat” ska vara effektiv som avhjälpande 
åtgärd inom det aktuella området. I stället rekommenderas schaktsanering av jord kring GV1 
och 20BR01, för att avlägsna källområdet i jorden. Eventuellt behöver då även delar av 
betongplattan till den gamla husgrunden på Björkeröd 5:1 (se figur 1) avlägsnas, för att komma 
åt eventuell förorening som ligger under grunden. Schaktsaneringen bör utföras ner till en nivå 
om 3 m u my kring 20BR01 och schakt bör ske tills halterna i jord underskrider riktvärdena för 
KM. Då tidigare schaktsanering behövde avbrytas innan alla föroreningar avlägsnats, på grund 
av risk för sättningar i byggnaden på Björkeröd 2:108, finns det även nu en risk att en fullständig 
sanering av oljeföroreningen inte kan ske på grund av anläggningstekniska skäl. Om förorening 
i halter över KM måste kvarlämnas, bör en platsspecifik riskbedömning samt provtagning av 
inomhusluft i bostadshuset utföras, för att utesluta att oljeföroreningen trängt in under huset och 
orsakar en oacceptabel risk för de boende i huset. 

10 Slutsatser 

Utförd miljöteknisk markundersökning har visat att utbredningen av oljeföroreningen inom 
fastigheterna Björkeröd 5:1 i Äsperöd, Sjöbo kommun, är betydligt mindre än vad som tidigare 
antagits. Vidare har halterna i grundvatten inom aktuellt område minskat betydligt sedan den 
första provtagningsomgången år 2014. Föroreningar i halter över tillämpliga riktvärden har 
endast påvisats i jord i 20BR01 och i grundvatten i GV1 och GV2. Halterna i GV2 bedöms inte 
behöva åtgärdas, men det rekommenderas att en uppföljande grundvattenprovtagning utförs, 
för att bevaka att trenden är att halterna är fortsatt minskande i GV2. Då 
föroreningsutbredningen bedöms vara begränsad och halterna i grundvatten inom området är 
relativt låga, rekommenderas att avhjälpande åtgärder genom schaktsanering utförs i jord kring 
20BR01 och GV1.  
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Mot bakgrund av nu erhållna analysresultat rekommenderas att tillsynsmyndigheten omgående 
informeras om resultaten från undersökningen, i enlighet med 10 kap 11§ Miljöbalken. 
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2020-10-26. 
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Bilaga 2  Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m) X X

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat X

Provuttag/Id

0 - 1

1 - 1,3

1,3 - 2,2

2,2 - 3

3 - 4

-

-

-

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Tydlig lukt av olja från 2,2 m

Övriga noteringar

sigrSa Grå oljelukt

clsiSaMn Grå

Mg[grSast]

Mg[saGr] Grå

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[saGrst]

Ja

2020-12-01 11:00

50 PEH

4

2 Filtrering av grundvatten

-0,045

2,19

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

80,47

Koordinatsysem Objekt

20BR01 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176467,2 6165167,9
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Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m) X X

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat X

Provuttag/Id

0 - 0,5

0,5 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

-

-

-

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Svag lukt av olja vid grundvattenytan.

Övriga noteringar

sigrSa

sasiClMnsa Grå

Mg[clgrSa] tegel, leca

Mg[clgrSa] Tegel, slagg

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[Mu]

Ja

2020-12-01 11:00

50 PEH

4

2 Filtrering av grundvatten

-0,035

2,19

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

80,37

Koordinatsysem Objekt

20BR02 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176461,6 6165166,9
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Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m) X X

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat X

Provuttag/Id

0 - 0,6

0,6 - 1

1 - 1,3

1,3 - 2

2 - 3,1

3,1 - 4

-

-

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Övriga noteringar

siclSaMn Grå

grsiSa

sigrSa

Mg[saGr] Bärlager

Mg[saGr] Bärlager, lite plast

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[grsaMu]

Ja

2020-12-01 11:00

50 PEH

4

2 Filtrering av grundvatten

-0,042

2,165

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

80,23

Koordinatsysem Objekt

20BR03 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176455,2 6165166,9
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Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m) X X

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat X

Provuttag/Id

0 - 0,7

0,7 - 1,1

1,1 - 2

2 - 3,5

3,5 - 4

-

-

-

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Övriga noteringar

sigrSa Stört prov

siclSaMn Grå, stört prov

Mg[saGr] Bärlager

grsiSa

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[grsaMu]

Ja

2020-12-01 11:00

50 PEH

4

2 Filtrering av grundvatten

-0,045

2,23

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

80,28

Koordinatsysem Objekt

20BR04 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176449,6 6165167,3
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Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m) X X

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat X

Provuttag/Id

0 - 0,3

0,3 - 0,7

0,7 - 1

1 - 1,1

1,1 - 1,4

1,4 - 2

2 - 3

3 - 4

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Övriga noteringar

sisaClMn Grå

clsiSa

siclSaMn

Betongplatta

Mg[clgrSa]

Mg[mugrSa] Tegel

Mg[clgrSa]

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[Mu]

Ja

2020-12-01 11:00

50 PEH

4

2 Filtrering av grundvatten

-0,043

2,105

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

80,34

Koordinatsysem Objekt

20BR05 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176463,2 6165171,5
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Fältprotokoll

Punkt nr Datum Tid

Metod X-koord Y-koord Z-koord

Punktskiss Grundvattenobservationer

Datum Tid Djup m u rök

Dimeter (mm) Däxel Låst 

Förlängningsrör (m)

Filter (m)

RÖK (m ö my) Ja Nej

Renspumpat

Provuttag/Id

0 - 0,3

0,3 - 1,5

1,5 - 2

2 - 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Egenkontroll

Rengjord provtagningsutrustning Märkning FörvaringProvtagningskärl

Mekanisk rengörning Påse Kylväska

Grundvatten vid ca 2,7 m

Övriga noteringar

siclMn Betongplatta

Mg[] 0-90 bärlager

grsiSa

Djup under ref 
yta/markyta Jordartsbedömning Anmärkning Labbanalys

Mg[grsaMu]

Filtrering av grundvatten

2,105

Grundvattenrör Grundvattenrör Lock

Koordinatsysem Objekt

20BR01.2 2020-11-25 SWEREF 99 13:30 Björkeröd 5:1 mfl

Maskinutrustning

Skruvborr Borrbandvagn 176468,6 6165169,3
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 Datum: 2020-12-04 

Uppdragsnr: 414902 

Dokumentnr:   

Bilaga: 3a 
 

1  (1) 

Bilaga 3a Analysresultat jord 

Tabell 1. Analysresultat jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 
(Naturvårdsverket 2016). Halter över laboratoriets rapporteringsgränser är fetmarkerade. Halter över riktvärden är färgmarkerade.  

  KM MKM 
20BR01 

2-2,5
20BR01 

2,5-3
20BR01 

3-3,5
20BR01:2 

3-3,5 
20BR02 

2-2,5
20BR02 

2,5-3
20BR03 

2-2,5
20BR04 

2-2,5
20BR05 

2,5-3 

Parametrar             
alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <13 <10 <10
alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <20 60 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <20 150 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
alifater >C5-C16 mg/kg TS 80 500 <30 226 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 33 119 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23
aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1,0 2,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1,0 20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,012 <0,014 <0,010 <0,010 <0,011 <0,012 <0,078 <0,010 <0,010 
toluen mg/kg TS 10 40 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,078 <0,050 <0,050 
etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,078 <0,050 <0,050 
summa xylener mg/kg TS 10 50 <0,012 <0,014 <0,004 <0,008 <0,011 <0,012 <0,078 <0,004 <0,010 
summa PAH L mg/kg TS 3 15 <0,15 0,43 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 
summa PAH M mg/kg TS 3,5 20 <0,25 1,13 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,62 <0,25 
summa PAH H mg/kg TS 1 10 <0,33 0,29 <0,33 0,18 <0,33 <0,33 <0,33 0,7 <0,33 
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 Datum: 2020-12-04 

Uppdragsnr: 414902 

Dokumentnr:   

Bilaga: 3b 
 

1  (2) 

Bilaga 3b Analysresultat grundvatten 

Tabell 1. Sammanställning av analysresultat av alifater, aromater, BTEX och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i grundvatten presenterade tillsammans med 
tillämpbara jämförvärden. Samtliga halter anges i µg/l löst i vatten. Halt över laboratoriets rapporteringsgräns är fetmarkerad. Färgmarkerad halt överstiger 
tillämpbart jämförvärde. 

2020-12-01 SPI 
Dricksvatten1 

SPI 
Ångor1 GV1 GV2 GV3 Brunn 20BR01 20BR02 20BR03 20BR04 20BR05 

Alifater >C5-C8 100 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Alifater >C8-C10 100 150 80 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Alifater >C10-C12 100 300 571 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Alifater >C12-C16 100 3000 2340 <10 <10 <10 18 <10 <10 <10 <10 

Alifater >C5->C16 - - 2990 <20 <20 <20 18 <20 <20 <20 <20 

Alifater >C16-C35 100 3000 3380 <20 <20 <20 35 <20 <20 <20 <20 

Bensen 0,5 500 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Toluen 40 500 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 0,6 <0,2 0,4 <0,2 0,3 

Etylbensen 30 500 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Xylen 250 500 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,7 0,5 <0,2 

Aromater >C8-C10 70 500 46,2 <1,0 <1,0 <1,0 2,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Aromater >C10-C16 10 120 162 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Aromater >C16-C35 2 5 <4,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

PAH, summa L 10 120 9,28 <0,015 <0,015 <0,015 0,048 <0,015 0,056 0,036 <0,015 

PAH, summa M 2 5 3,32 0,045 <0,025 <0,025 0,011 <0,025 <0,025 0,025 <0,025 

PAH, summa H 0,05 0,5 0,433 0,051 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,011 <0,040 
1SPI (2011)  
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2 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

20BR01

2-2,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-001

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2033 STOJ-21A± 10

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.012 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.012 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.062 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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3 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR01

2,5-3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-002

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.2 STTS105± 5.23

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1016 STOJ-21A± 5

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2060 STOJ-21A± 18

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20150 STOJ-21A± 45

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30226 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20119 STOJ-21A± 36

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.1 STOJ-21A± 0.6

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.020.0 STOJ-21A± 6.0

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.014 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.014 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.064 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21A± 0.10

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21A± 0.03

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.05

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.37 STOJ-21A± 0.11

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.06

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.06

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.19 STOJ-21A± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21A± 0.03

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.03

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21A± 0.02

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.51.8 STOJ-21A± 0.6

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.29 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.56 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.43 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.13 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.29 * STOJ-21A----

180



4 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR01

3-3,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-003

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.6 STTS105± 5.44

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

181



5 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR01:2

3-3,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-004

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.0 STTS105± 5.34

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.008 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.058 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.09 STOJ-21A± 0.03

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.09 STOJ-21A± 0.03

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.18 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.18 * STOJ-21A----

182



6 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR02

2-2,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-005

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.8 STTS105± 5.27

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.011 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.011 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.061 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

183



7 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR02

2,5-3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-006

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.8 STTS105± 5.26

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.012 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.012 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.062 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

184



8 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR03

2-2,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-007

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.6 STTS105± 5.25

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<13 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.078 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.078 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.078 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.078 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.156 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

185



9 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2019543

DGE Mark och Miljö AB

20BR04

2-2,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-008

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.0 STTS105± 5.16

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.16 STOJ-21A± 0.05

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.26 STOJ-21A± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21A± 0.03

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.19 STOJ-21A± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A± 0.05

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.03

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A± 0.04

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.70 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.62 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.62 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.70 * STOJ-21A----
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20BR05

2,5-3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2019543-009

2020-11-25Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.8 STTS105± 5.33

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2023 STOJ-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.010 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.060 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analysresultat

GV2ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2019736-001

2020-12-01Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.023 STOV-21A± 0.007

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.022 STOV-21A± 0.007

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.013 STOV-21A± 0.004

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.014 STOV-21A± 0.004

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.013 STOV-21A± 0.004

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 STOV-21A± 0.003

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0350.051 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.045 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.0400.051 * STOV-21A----
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GV1ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2019736-002

2020-12-01Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1080 STOV-21A± 28

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10571 STOV-21A± 200

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 102340 STOV-21A± 820

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 202990 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 203380 STOV-21A± 1180

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.046.2 STOV-21A± 18.5

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0162 STOV-21A± 64.9

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<4.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<4.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<4.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.20.5 STOV-21A± 0.1

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0107.79 STOV-21A± 2.41

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.918 STOV-21A± 0.285

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.573 STOV-21A± 0.178

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0101.45 STOV-21A± 0.450

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0101.25 STOV-21A± 0.388

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.222 STOV-21A± 0.069

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.185 STOV-21A± 0.057

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.213 STOV-21A± 0.066

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.042 STOV-21A± 0.013

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.067 STOV-21A± 0.021

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.120 STOV-21A± 0.037

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.040 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.102 STOV-21A± 0.032

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.040 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.062 STOV-21A± 0.019

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.040 STOV-21A± 0.012

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.08013.0 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0350.371 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.04512.7 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0209.28 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0303.32 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.0400.433 * STOV-21A----
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Laboratoriets provnummer ST2019736-003

2020-12-01Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Laboratoriets provnummer ST2019736-004

2020-12-01Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 1018 STOV-21A± 6

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 2018 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 2035 STOV-21A± 12

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.02.7 STOV-21A± 1.1

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.20.6 STOV-21A± 0.2

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.034 STOV-21A± 0.010

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.014 STOV-21A± 0.004

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 STOV-21A± 0.003

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.059 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.048 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.011 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.20.4 STOV-21A± 0.1

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.20.7 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.056 STOV-21A± 0.017

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.056 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.056 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.20.5 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.036 STOV-21A± 0.011

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.013 STOV-21A± 0.004

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.012 STOV-21A± 0.004

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 STOV-21A± 0.003

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0350.011 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.061 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.036 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.0400.011 * STOV-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.20.3 STOV-21A± 0.10

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt intern instruktion TKI42a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 

Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

HS-OV-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OV-21

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2018-10-18  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 119   Dnr 2018/576 
 
Åtgärdsförslag för sanering på fastigheten Björkeröd 5:1 m.fl. i Äsperöd 
 
Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen uppdrag att gå vidare med undersökning för 
målet att genomföra slutlig sanering av fastigheten. 

 
Sammanfattning 

På fastigheten Björkeröd 5:1 har det vid rivning av byggnad, utförd under 2014, 
påträffats en oljecistern i källare till bostadshus, vilken läckt till omgivande mark. 
Schaktsanering skedde 2014 i samband med rivning. All förorening kunde inte 
schaktas bort på grund av närhet till grannfastighetens bostadshus. 
Kontrollprogram upprättades 2014. Provtagningar och  markundersökning har 
genomförts 2015, 2016 och 2018. Dialog har förts med miljöenheten som är 
tillsynsmyndighet och förslag på åtgärder har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 oktober 2018 
Undersökning och åtgärdsförslag för sanering av fastighet i Äsperöd 

 
Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten 

200



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 148   Dnr 2021/146 
 
Fråga om ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes samordningsförbund 

godkänns. 
2. Sydöstra Skånes samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2020. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att årsredovisningen 
godkänns och ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 150 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 12 juli 2021 
Årsredovisning Sydöstra Skånes samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Granskningsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Sydöstra Skånes samordningsförbund 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 150   Dnr 2021/146 
 
Fråga om ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes samordningsförbund 

godkänns. 
2. Sydöstra Skånes samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2020. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att årsredovisningen 
godkänns och ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 12 juli 2021 
Årsredovisning Sydöstra Skånes samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Granskningsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Sydöstra Skånes samordningsförbund 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/146 
 
Fråga om ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes samordningsförbund 

godkänns. 
2. Sydöstra Skånes samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2020. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen tillstyrks att årsredovisningen 
godkänns och ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 12 juli 2021 
Årsredovisning Sydöstra Skånes samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Granskningsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Sydöstra Skånes samordningsförbund 
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1(1)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Vår referens
2021-08-30 Dnr 2021/146

Kommunledningsförvaltningen
Ann-Christin Walméus

Kommunfullmäktige 

Granskning av Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes 
samordningsförbund

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes 

samordningsförbund.
2. Sydöstra Skånes samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2020. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Samordningsförbundets redovisade resultat 2020 var ett underskott med 1 059 tkr, en 
förbättring jämfört med det budgeterade resultatet som var -2 914 mnkr.

I granskningsrapporten lämnas bland annat rekommendation om att det egna kapitalet ska 
anpassas till det nationella rådets riktlinjer och att förbundet aktivt ska arbeta för att uppnå 
rekommendationen. För förbundets del överstiger eget kapital riktlinjen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Beslutad av styrelsen 2021-03-09
Revisionsberättelse 2021-03-30
KPMG Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Beslutet skickas till
Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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Organisationsnummer 222000–2618

Innehållsförteckning                    sida
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....................................................................4

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.........................................................................8

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning............................................8

1.3. Händelser av väsentlig betydelse......................................................................................8

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....................................................................8

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och ekonomisk ställning........................9

1.6. Väsentliga personalförhållanden....................................................................................14

1.7. Förväntad utveckling.......................................................................................................14
2. DRIFTREDOVISNING...................................................................................15

3. RESULTATRÄKNING.................................................................................... 16

4. BALANSRÄKNING......................................................................................... 17

5. KASSAFLÖDESANALYS...............................................................................18

6. REDOVISNINGSPRINCIPER........................................................................19

7. NOTER............................................................................................................. 19

8. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....................................................................21

Sida 2

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
206



Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

1. Förvaltningsberättelse

Organisation 

Förbundet
Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom 
att:

- skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att 
närma sig och nå målet självförsörjning.

Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Simrishamns-, Sjöbo-, Tomelilla- samt Ystad kommun som 
medlemmar.

Styrelse
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera 
medlemmen. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år. Under 2020 har styrelsen haft 6 
sammanträden.

Styrelsen sammansättning 2020

Ledamot Ersättare
Ordförande
Thomas Quist (Sjöbo kommun) Christer Hovbrand (Sjöbo kommun)

1:e vice ordförande
Maria Linde Strömberg (Simrishamns 
kommun)

Berit Olsson (Simrishamns kommun)

2:e vice ordförande
Carl Malmqvist (Region Skåne)
 

Pia Ingvarsson (Region Skåne)

Christian Persson (Ystad kommun) 
 
Roger Jönsson (Ystad kommun) 
 

Christian Björkqvist (Tomelilla kommun)

 

Sara Anheden (Tomelilla kommun)        

 

John Nilsson (Arbetsförmedlingen) Carina Lagerstedt (Arbetsförmedlingen) 

Charlotta Handler Frithiof (Försäkringskassan) Susanne Ellkvist (Försäkringskassan)
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Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

Förbundschef
Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra 
Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i 
styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och
utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall 
också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets 
verksamhet. 

Presidium
Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Syftet med mötena är att 
förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor. 

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk 
nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter.  Gruppen bidrar med 
erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen 
sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet
För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av 
involverade parter samt Förbundschefen för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa 
upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration
Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån Aspia AB, i Lund för utbetalning av arvoden, 
ersättningar, fakturor, bokföring samt redovisning.

Medlemssamråd
Medlemssamråd för Samordningsförbundets parter genomförs två gånger per år, en gång på våren och
en gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, 
utvärdering, implementering av metoder, omvärldsbevakning mm. Under 2020 har 
Samordningsförbundet genomfört ett medlemssamråd.

Revisorer
Revisorer har utsetts av Region Skåne och för kommunerna gemensamt. Försäkringskassan har för sin
och Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG. 

Arkiv
Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen (1990:782). Förbundet har därför slutit avtal med Tomelilla kommun om tillhandahållande 
av arkiv och diarium. 

Hemsida
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Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

Samordningsförbundet har en egen hemsida http: finsamsos.se Nyheter, information om 
verksamheterna samt styrelseprotokoll publiceras där. Samordningsförbundet har slutit avtal med 
firma Rigmor Löfvenhamn som administrerar hemsidan.

Intern kontroll
Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten.

GDPR
Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning 
angående GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet.
Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson, martin.axelsson@atea.se

Uppdrag
Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt ovan nämnda kommuner, i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för 
samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6: 
Samordningsförbundet har till uppgift att: 

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
 stödja samverkan mellan samverkansparterna 
 finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 

 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser 
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera 
insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
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Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

Finansiering
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där
staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på 
kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna baseras på folkmängden. Övriga intäkter är intäkter 
genom ESF projekt som startades upp i slutet av 2020. Förbundets tilldelning från medlemmarna samt
ESF var under 2020 4 932 867 sek.

Fördelning intäkter 2020

FK/AF Region S Simrishamn Sjöbo

Tomelilla Ystad Övriga ESF

Driftbidrag från staten                                     2 435 000
Driftbidrag från Simrishamns kommun    287 000
Driftbidrag från Sjöbo kommun    283 000
Driftbidrag från Tomelilla kommun    201 000
Driftbidrag från Ystad kommun    447 000
Driftbidrag från Landsting/region 1 217 500
Övriga intäkter ESF      62 367
Summa 4 932 867

Verksamhetsidé och vision 
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Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje 
dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas”
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd 
från två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och 
utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Verksamhetsidé 
Samordningsförbundets verksamhetsidé grundar sig på att främja och stödja samverkan mellan 
kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå 
målet självförsörjning.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter, tkr 4 933 4 870 4 870 4 870 4 872
Verksamhetens kostnader, tkr 5 992 7 882 5 310 1 914 2 195
Årets resultat, tkr -1 059 -3 012 -440 2 956 2 676
Soliditet 75% 53% 71% 90% 84%
Antal anställda 0 0 0 0 0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning

Pågående pandemi., Covid -19 har inneburit behov av att förändra arbetssätt från fysiska till digitala 
mötesformer. En del aktiviteter som exv. informationsmöten, gruppaktiviteter samt 
praktikanskaffning har genomförts i betydligt minskad omfattning än planerat. 

Insatsen Möjligheternas Hus var planerad att pågå tom juli 2021 men avslutades januari 2021 för att 
utvecklas till ESF IRIS – Möjligheternas Väg, med start i februari 2021. 

Insatsen Mariamottagningens ersättningsrekrytering av samordnare samt läkare och ytterligare 
behandlare, tog längre tid än beräknat.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
V.g. se ovanstående kommentarer under 1.2.
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Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med 
beredningsgruppen, presidiet samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att Förbundschef deltar i 
styrgruppsmöten, tertialrapporter samt extern utvärderare.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och 
ekonomisk ställning

Sydöstra Skånes samordningsförbunds fördelning av kostnader för 2020 illustreras nedan.

Kostnader 2020

Samverkansinstaser Kansli kostnader

  

Fördelning av Sydöstra Skånes Samordningsförbunds kostnader 2020
88 % av medlen har gått till insatsen  
12 % av medlen har gått till styrelsearvoden, lön Förbundschef, köp av administrativa tjänster etc.

Uppföljning av verksamheten
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Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är 
ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska 
alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för 
uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. 
Samordningsförbundet skriver sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det 
obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där.

Samordningsförbundet samtliga insatser har under 2020 utvärderas av företaget ASKing AB. 
Utvärderingen har skett med inriktning mot lärande av insatserna Möjligheternas Hus samt 
Mariamottagningen. Utvärderingen har presenterats i skriftliga del- samt slutrapport och genom 
workshop där både politiker och tjänstemän från parterna i Samordningsförbundet har deltagit.
Några fokusområden i utvärderingen har varit:

 hur bidrar insatserna till att förbättra samverkan mellan medlemsparterna, så att fler personer
i behov av samverkande insatser får dessa, och därmed kommer närmare arbete/studier med 
minskad offentlig försörjning som följd? 

 hur säkerställer man förankring av projekt/insatser hos parterna på olika nivåer?
 hur ökar man förutsättningarna för implementering?

Läs mer i ASKings utvärderingsrapport 

Målgrupper
De verksamheter som kan finansieras ska kunna kategoriseras som metod, aktivitet eller samverkan. 
Alla verksamheter följs upp genom inrapportering i SUS.

Prioriterade målgrupper
 ungdomar upp till 29 år som saknar inkomst genom eget arbete eller studier
 försörjning, eventuellt funktionshinder eller bakgrund kan variera men grundproblemet är att 

personen står utanför arbetsmarknaden
 personer som p.g.a. sjukdom är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av 

arbetsförmedlingens åtgärder. I gruppen innefattas även de vars ersättningsdagar p.g.a. 
sjukdom är slut och därför lämnat men i förekommande fall återkommer till sjukförsäkringen.

 personer som av andra skäl, som inte tillhör ovannämnda grupper, behöver förrehabiliterande 
insatser för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det kan vara t. ex social 
problematik av olika slag som är svårdefinierade eller komplexa

Generella krav avseende verksamheter som förbundet finansierar:
 de ska vända sig till, och kunna ta emot, personer från samtliga fyra kommuner 
 då uppdraget är att förbättra samverkan mellan myndigheterna ska minst två parter vara 

berörda av verksamheten
 utvärderingsplan ska finnas i samtliga verksamheter och bifogas ansökan
 verksamheterna ska ha en löpande uppföljning
 årsberättelse för insatserna ska lämnas i januari månad året efter och innehålla uppgift om 

innehåll, antal deltagare och förbrukade medel 

Finansierade kostnader
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Enligt antagen policy kan Samordningsförbundet finansiera kostnader som avser personal i insatserna
samt externt förhyrda lokaler. Kostnader för personal, som utför ordinarie arbete, befintliga lokaler 
och kontorsutrustning finansieras inte.

Insatser

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Möjligheternas Hus

Möjligheternas Hus startade sin verksamhet i augusti 2018. Verksamheten var tänkt att finansieras 
genom Sydöstra Skånes samordningsförbund tom augusti 2021. En avveckling påbörjades under 
december 2020 för en övergång samt utveckling av insatsen till ESF IRIS -Möjligheternas Väg med 
start 1 februari 2021.

Möjligheternas Hus har riktat sig till personer som är i behov av förrehabilliterande insats innan de 
kan ta del av Arbetsförmedlingens program.

Syftet med insatsen har varit att:
 skapa en metod för målgruppen som kan implementeras i de deltagande aktörernas ordinarie 

verksamheter. Metoden ska stödja och motivera deltagaren till ökat självkänsla samt 
kunskapen om det egna ansvarets del i processen mot egenförsörjning samt 
samhällsinkludering.

 synliggöra de positiva effekter, för både deltagaren och samhället, som myndighetssamverkan 
innebär för att öka resursutnyttjandet och kortandet av ledtiderna

 arbeta fram en metod för att målgruppen ska kunna gå vidare i jobb/arbete eller i 
arbetsrehabiliterande insatser för egenförsörjning och samhällsinkludering. Fler inom 
målgruppen ska kunna försörja sig på egen hand, ha rätt insats och ersättning samt känna 
ökad delaktighet och därmed inflytande i såväl sitt eget liv som i samhället

Statistik avslutade deltagare 2020

Arbete 7 personer 9 %

Studier 5 personer 6 %

Pension + Ingen off. 
försörjning

2 person 3 %

Annan Kommunal insats 20 personer 27 %

FK/AF samverkan   7 personer  9 %

FK   6 personer   8 %

AF   2 personer   3 %

Vårdinsats 24 personer 32 %
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Annat (kriminalvården, 
utlandsvistelse)

   2 personer  3 % 

Ekonomi Möjligheternas Hus 2020

Beviljade medel 3 214 000
Fakturerade 
kostnader 2 391 072
Ej förbrukade medel 822 928

Orsaken till att Möjligheternas Hus inte har förbrukat beviljade medel är lägre personalkostnader än 
beräknat samt lägre kostnader för deltagaraktiviteter.

ESF IRIS-Möjligheternas Väg

Sydöstra Skånes samordningsförbund har tillsammans med Samordningsförbundet Höganäs samt 
Lund beviljats ESF medel, programområde 2 - Ökade övergångar till arbete. 
För kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, för att de ska komma i arbete, utbildning 
eller närmare arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Lund är projektägare och projektet består av 
5 olika delprojekt. ESF projekt IRIS påbörjades med en 4 månaders analys- och planeringsfas 20-09-01
tom 21-02-01.

Beskrivning delprojekt Möjligheternas Väg

Inskrivning sker löpande tillsammans med remittenten (remitterande är Försäkringskassan, 
socialtjänsten i Tomelilla, Simrishamn, Ystad samt Sjöbo kommun, Primärvård & psykiatrienheter & 
AF). Under hela processen genomförs samverkansmöte med de aktörer som det finns behov av.

Aktiviteter: Enskilda motiverande samtal, gruppaktivet samt praktik.

Med ökad självkänsla, egenansvar och självständighet sker en övergång till ordinarie verksamheter, 
som på sikt ska leda till självförsörjning genom studier, arbete eller i rätt ersättningssystem

Genom projektpersonalens nätverk eller annat kontaktskapande sätt, hitta platser som är 
individanpassat till varje enskild deltagare. Då projektet arbetar över fyra kommungränser ökar 
möjligheten att optimera de sociala praktikplatserna efter deltagarens förutsättningar.

Individinriktad process är avgörande för deltagarens positiva stegförflyttning. Detta kan innebära 
behov av att upphandla enskilda platser.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Mariamottagningen

Insatsen beviljades medel till uppstart av mottagningen under perioden januari tom april 2019. Maria 
mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom 
Sydöstra Skånes samordningsförbund tom december 2021. Både styrgrupp samt styrelsen arbetar för 
ett övertagande av mottagningen 2022.
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Ansvaret för stöd och behandling vid drogproblematik är uppdelat mellan hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten. Inom hälso- och sjukvården finns det dessutom olika uppdrag för olika delar av 
problematiken som delas mellan olika verksamheter. För den unge och dess anhöriga saknas det 
således en tydlig ingång var de kan vända sig och för verksamheterna innebär den rådande 
uppdelningen av ansvar att insatser inte alltid är synkroniserade för att ge den unge och dess 
närstående rätt stöd och behandling i rätt tid utifrån deras behov. Både nationell och regionalt har det 
konstaterats att otydligheten mellan huvudmännens uppdrag och ansvar kan drabba den enskilde och 
dess närstående i form av bristande samordning mellan insatser och onödig väntan på stöd och 
behandling.  
 
Mariamottagningen bidrar med:  
 

 en gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna och 
närstående

 att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för att bättre 
hantera barn och unga vuxnas komplexa situation  

 effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till 
bedömningar och insatser.  

 ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en 
sammanhållande faktor

Aktuell statistik Mariamottagningen 2020
Vid mättillfället i december var 19 ungdomar inskrivna med pågående insats samt 5 ungdomar 
väntade på att få påbörja behandling vid mottagningen.
Under 2020 har 28 ungdomar avslutats. Man har genomfört uppföljning med 21 ungdomar (3 
månader efter avslutad insats). 7 ungdomar har tackat nej till uppföljning.

Fördelning per kommun i december 2020

Kommun Antal ungdomar
Sjöbo 3
Simrishamn 3
Tomelilla 4
Ystad 13
Skurup 1

Nedan statistik i december 2020, fördelning kön, ålder samt primär drog
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Ekonomi Mariamottagningen 2020

Beviljade medel 3 535 300
Fakturerade 
kostnader 2 588 845
Ej förbrukade medel 946 455

Orsaken till att Mariamottagningen inte förbrukat de beviljade medlen är att det tog längre tid än 
förväntat att ersättningsrekrytera samordnare samt läkare samt anställa ytterligare behandlare.

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -1 058 886 SEK

Justeringsposter 0 SEK

= Balanskravsresultat -1 085 886 SEK

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Inga väsentliga personalförändringar har skett under 2020.

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundet har under perioden 2020-09-01 tom 2023-02-28 tillsammans med 
samordningsförbunden Lund samt Höganäs beviljats ett gemensam ESF projekt, där 
Samordningsförbundet Lund är huvudprojektägare. Det gäller programområde 2-ökad övergång till 
arbete. Vår målsättning är att projektet kommer att ytterligare utveckla samverkan och kunskap 
mellan Samordningsförbundet i Skåne samt ingående samverkanspartners.

Sida 14

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
218



Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

2. Driftredovisning

Belopp tkr Utfall jan-dec
2020

Aktuell budget
jan-dec 2020

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2019

Nettokostnad -1 059 -2 914 1 855 -3 016

Medlemsavgift 4 870 4 870 0 4 870

Resultat -1 059 -2 914 1 855 -3 012

Utgående eget 
kapital 

3 366 1 511 1 855 4 425
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3. Resultaträkning

Resultaträkning
2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kr. Not -2020-12-31 -2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1 4 932 867 4 870 000
Verksamhetens kostnader 2 -5 991 753 -7 885 759
Verksamhetens resultat -1 058 886 -3 015 759

Finansiella intäkter 0 3 283
Resultat efter finansiella poster -1 058 886 -3 012 476

Årets resultat -1 058 886 -3 012 476
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4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Korta fordringar 3 394 172 521 977
Kassa och bank 4 122 780 7 868 002
Summa omsättningstillgångar 4 516 952 8 389 979
SUMMA TILLGÅNGAR 4 516 952 8 389 979

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat -1 058 886 -3 012 476
Övrigt eget kapital 4 424 563 7 437 039
Summa eget kapital 3 365 677 4 424 563
Skulder
Kortfristiga skulder 4 1 151 275 3 965 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 516 952 8 389 979
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5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys

Belopp i kr. 2020-12-31 2019-12-31

Årets resultat -1 058 886 -3 012 476
Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital -1 058 886 -3 012 476

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 127 805 -183 732
Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 814 141 856 451
Kassaflöde för den löpande verksamheten -3 745 222 -2 339 757

Årets kassaflöde -3 745 222 -2 339 757
Likvida medel vid årets början 7 868 002 10 207 759
Likvida medel vid årets slut 4 122 780 7 868 002
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6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter
2020-12-31 2019-12-31

    
Driftbidrag från staten 2 435 000 2 435 000  
Driftbidrag från Simrishamns kommun 287 000 287 000  
Driftbidrag från Sjöbo kommun 283 000 283 000  
Driftbidrag från Tomelilla kommun 201 000 201 000  
Driftbidrag från Ystad kommun 447 000 447 000  
Driftbidrag från Landsting/region 1 217 500 1 217 000  
Övriga intäkter 62 367 0
Summa 4 932 867 4 870 000  
    

Not 2. Verksamhetens kostnader
2020-12-31 2019-12-31

   
Samverkansinsatser  
Arena för arbete 0 2 997 353  
ESF-Iris 130 739 0  
Maria-mottagningen 2 588 845 2 090 168  
Maria-mottagningen - Uppstart 0 270 119  
Möjligheternas hus 2 391 072 1 869 922  
Samverkansbyggande konferenser 22 978 0  
Samverkansresurs 0 -191 932  
Utvärdering insatser 151 301 148 750  
 5 284 935 7 184 380  
    
Övriga kostnader   
Konsultarvode för samordnare 334 787 345 635  
Administrativa kostnader 220 156 211 310  
Styrelsekostnader 151 875 144 434  
 706 818 701 379  
    
 Summa 5 991 753 7 885 759  
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Not 3. Korta fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Övriga kortfristiga fordringar 394 172 521 977  
Summa 394 172 521 977  

Not 4. Kortfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Skulder Samverkansinsatser 314 508 1 870 086
Övriga kortfristiga skulder 780 519 2 028 275
Övriga upplupna kostnader 56 248 67 055
Summa 1 151 275 3 965 416
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8. Styrelsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:…………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………………….
Thomas Quist Maria Linde Strömberg
Ordförande 1:e Vice ordförande

………………………………… …………………………………………..
Carl Malmqvist Christian Persson
2:e vice ordförande Ledamot

………………………………… …………………………………………..
Christian Björkqvist John Nilsson
Ledamot Ledamot

………………………………
Charlotta Handler Frithiof
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den……………………………………………….

Bo Lönnerblad Paula Nilsson
Utsedd av Kommunerna Utsedd av Region Skåne

Regina Fritz
Auktoriserad revisor
KPMG AB
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Bilagor
ASKing AB utvärdering av finansierade insatser 2018–2020
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2 
 

SAMMANFATTNING  
 

ASKing har på uppdrag av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne genomfört en utvärdering, 

med inriktning mot lärande under 2018 – 20. Utvärderingen har omfattat fyra insatser som 

förbundet har finansierat. Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna och 

resultaten av utvärderingen utifrån den övergripande frågeställningen: Hur bidrar insatserna 

till ett närmande till Samordningsförbundets övergripande syfte att förbättra samverkan 

mellan medlemsparterna så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och 

därmed kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd? 

 

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för Samordningsförbundets parter och de 

ansvariga för insatserna att reflektera kring hur de kan arbeta vidare för att utveckla och 

implementera arbetssätt för samverkan på sikt. Som stöd för detta skickar vi med följande 

rekommendationer, formulerade som frågor att reflektera kring och arbeta med: 

 

Hur kan samordningsförbundets och insatsernas parter: 

1. Använda projektformen för att i högre grad genomföra insatser med syfte att 

utveckla en långsiktigt hållbar samverkan på organisatorisk nivå?  

 

2. Arbeta tillsammans redan tidigt i insatserna, genom avsatta planerings- och 

analysfaser, samt även under insatsernas gång, för att: 

a. genomföra problemanalyser som inkluderar flera perspektiv, på både 

målgrupps- och verksamhetsnivå, för att säkerställa att mål om effekter för 

individer och samverkan kan uppnås? 

b. att formulera gemensamma målsättningar för samverkan, och hur parterna 

tillsammans ska nå dessa, genom att arbeta fram förändringsteorier? 

c. att löpande analysera förändringar i kunskapen om de behov som finns hos 

både målgruppen, inom ordinarie verksamheter och i insatsernas omvärld, 

samt att omvärdera och anpassa insatsen därefter?  

 

3. Stärka det strategiska arbetet med att implementera arbetssätt och nå hållbara 

samverkanseffekter i ordinarie verksamheter av pågående insatser, genom att:  

a. arbeta för ett mer aktivt ägarskap i styrgrupper och verksamhetsledningar, 

samt även inom den politiska nivån? 

b. Möjliggöra arenor för lärande mellan insatser och ordinarie medarbetare? 

c. att tidigt planera för en implementering, samt att under insatsernas gång ha 

ett löpande samtal om vad som ska implementeras, och hur? Detta innebär 

även att konkretisera vad samverkansformerna i de olika insatserna består 

i, på vilket sätt de är ändamålsenliga i insatsen och vid en implementering. 

d. diskutera möjligheten till en mer långsiktig finansiering för insatser som 

befinner sig i gränslandet mellan myndigheterna, med inspiration från de 

lösningar som använts inom andra förbund (ISFs rapport, 2019)?  

e. Efterfråga och prioritera insatser med ambitionen att skapa förutsättningar 

för att utveckla och stärka relationella arbetssätt med målgrupperna inom 

ordinarie verksamhet? 

 

4. Stärka utvecklingen av kommunövergripande samverkan mellan kommunerna inom 

SÖS specifikt kring arbetsmarknadsfrågor?   

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
228



 

3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................................... 4 

1.1 Kort om insatserna ......................................................................................... 4 

1.2 Om utvärderingen .......................................................................................... 7 

1.3 Förändringsteori för utveckling av samverkan i insatserna .......... 8 

1.4 Utgångspunkter för utvärderingen ....................................................... 10 

2. SAMVERKAN I INSATSERNA I PRAKTIKEN ............................................................ 13 

2.1 Grunden för samverkan: kunskap, förståelse och samsyn kring 
värdegrund ............................................................................................................ 13 

2.2 Utveckling av samverkansformer som leder till resultat för 
individer ................................................................................................................. 16 

2.3 Förankring och implementering av arbetssätt för samverkan .. 20 

2.4 Utveckling av en bred samverkan mellan kommunerna .............. 25 

3. LÄRDOMAR OCH REKOMMENDATIONER ............................................................... 27 

3.1.Använd insatser för ett strategiskt arbete mot samverkan på 
organisationsnivå ................................................................................................ 27 

3.2 Planera insatser utifrån problemanalyser och förändringsteorier 
på verksamhetsnivå ........................................................................................... 28 

3.3 Skapa förutsättningar för ett relationellt arbetssätt inom 
ordinarie verksamheter .................................................................................... 29 

3.4 Tydliggör vilka samverkansformer som ska utvecklas och 
implementeras i insatserna ............................................................................. 30 

3.5 Organisera för utveckling av samverkanskompetens och 
arbetssätt i verksamheterna ........................................................................... 30 

3.6 Stärka förutsättningar för implementering ....................................... 31 

3.7 Utveckla en bred samverkan mellan kommunerna........................ 33 

4. REFERENSER ...................................................................................................................... 34 

 

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
229



 

4 
 

1. INLEDNING 
 

Denna rapport sammanfattar utvärderingen av fyra insatser som ASKing1 har genomfört på 

uppdrag av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne under 2018 - 20. Insatserna som har 

ingått i utvärderingen är Samverkansresurs, Arena för Arbete, Möjligheternas Hus och Maria 

Skåne Sydost.  

 

Uppdraget för utvärderingen har varit att undersöka hur insatserna har bidragit till ett 

närmande av Samordningsförbundets övergripande uppdrag att förbättra samverkan mellan 

medlemsparterna så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och därmed 

kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd. 

 

Rapporten sammanfattar de viktigaste lärdomarna och resultaten av utvärderingen utifrån 

en analys och bedömning av insatserna och de förändringsmekanismer som de har byggt på: 

Har insatserna uppnått förväntade resultat och effekter gällande samverkan mellan 

Samordningsförbundets parter och i så fall på vilket sätt?  

 

Syftet med denna rapport är ett ge ett underlag för Samordningsförbundets parter och 

ansvariga aktörer för insatserna att reflektera kring resultat och lärdomar av utvärderingen 

och insatserna, och hur de kan användas i ett vidare arbete med att utveckla och 

implementera insatserna i ordinarie verksamheter. 

 

Rapporten vänder sig till förbundets styrelse, beredningsgrupp och förbundssamordnare, 

samt till styrgrupp, projektledare och medarbetare i insatserna, samt andra nyckelaktörer i 

förbundets medlemskommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  

 

Utvärderingen har genomförts av ett utvärderingsteam bestående av huvudleverantör Karen 

Ask (ASKing AB) och underleverantören Mari Malmberg (Veda Konsult).  Mari Malmberg har 

haft ansvaret för att genomföra merparten av utvärderingens insatser medan Karen Ask har 

haft det övergripande ansvaret för att leda, kvalitetssäkra och återkoppla utvärderingen. 

 

1.1 Kort om insatserna 

I det följande ger vi en kort presentation av de fyra insatserna som utvärderingen har 

omfattat under utvärderingsperioden. Insatserna Samverkansresurs och Arena för arbete 

ingick i utvärderingen fram tills att de avslutades (i september 2019 och december 2019). 

Från 2020 ingick även insatsen Maria Skåne Sydost i utvärderingen.  

 

1.1.1 Samverkansresurs 

Insatsen Samverkansresurs påbörjades i september 2017 och pågick fram till september 

2019. Huvudmålet med insatsen Samverkansresurs var att finna varaktiga plattformar för 

samverkan mellan vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet var att förkorta 

tiden då individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har kontakt med flera 

 
1 För mer information om ASKing, se www.ask-ing.se  .  
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myndigheter i sin rehabilitering, befinner sig i utanförskap. Insatsen omfattade åtta 

kommuner i östra och södra Skåne2.  

 

Insatsen innebar att en samordnande funktion på Arbetsförmedlingen Skåne Syd (dåvarande 

organisationsindelning) – en samverkansresurs – skulle stödja utvecklingen av lokal 

samverkan i kommunerna mellan i första hand Arbetsförmedlingen, vården och 

Försäkringskassan genom informationsspridning, kompetensutveckling, relationsbyggande 

samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  Intentionen var också att främja etableringen av 

former och rutiner för lokal samverkan. Enligt ansökan var avsikten även att undersöka om 

det fanns underlag för att permanenta en samordnande funktion, en samverkansresurs, på 

Arbetsförmedlingen Skåne Syd.  

 

Samverkansresursen har fungerat som en tillgänglig kontaktperson in till 

Arbetsförmedlingen för vårdaktörer och företrätt Arbetsförmedlingen i styrgrupper och 

samverkansforum för att finna vägar framåt för samverkan. Samverkansresursen har spridit 

information om Arbetsförmedlingens regelverk och processer och varit behjälplig vid 

specifika frågor kring samverkan. Samverkansresursen har också arbetat med att stötta och 

utveckla kompetens hos handläggare internt på Arbetsförmedlingen när det gäller 

implementeringen av nya regler som blivit aktuella vid samverkan med andra aktörer. 

Utöver detta har samverkansresursen arbetat fokuserat med att stötta etableringen och 

utvecklingen av samverkansgrupper/samverkansteam i utvalda kommuner.  

 

1.1.2 Arena för arbete 

Arena för arbete startade i februari 2018 och var tänkt att löpa fram till december 2020 

men avslutades ett år i förtid. Insatsen har genomförts i samverkan mellan de fyra 

kommunerna inom SÖSK och Arbetsförmedlingen. Ystad kommun hade rollen som formell 

projektägare med Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommun som medprojektägare. 

Huvudsyftet med Arena för arbete var att samordna insatser och samverka kring nyanlända, 

långtidsarbetslösa och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Insatsens syfte var 

dessutom att förstärka samverkan mellan involverade kommuner samt mellan kommunerna 

och Arbetsförmedlingen.  

 

Centralt i insatsen var en kommunal koordinatorfunktion som skulle stödja individer att 

närma sig arbetsmarknaden.  Koordinatorerna bestod av medarbetare i varje kommun som 

hade i uppdrag att koordinera planer, insatser och åtgärder mellan medverkande kommuner 

och Arbetsförmedlingen, utifrån individernas mål och behov. Detta säkerställdes genom 

koordinatorernas arbete med en processorienterad och individfokuserad kartläggning, samt 

vägledning och tät uppföljning med individen. Målgruppen för insatsen var till en början 

nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar. Efter kartläggning av befintliga arbetsmetoder 

valde styrgruppen att fokusera på nyanlända då man såg att det redan fanns arbetsmetoder 

som riktade sig till långtidsarbetslösa och ungdomar. 

 

Arena för arbete har drivit en utvecklingsprocess genom kontinuerlig uppföljning av 

koordinatorfunktionens resultat för deltagare samt kartläggning av hinder för dessa resultat. 

Detta arbete har synliggjort brister och utmaningar både i relation till samverkan och i 

 
2 Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Trelleborg, Skurup, Svedala och Vellinge. 
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relation till de ordinarie verksamheter som syftar till att stödja individer att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta har bl.a. resulterat i att man i insatsen valde att ha en koordinator 

samlokaliserad med Arbetsförmedlingen en dag i veckan samt att nya kommunala insatser 

för målgruppen utvecklades.  

 

Styrgruppen för Arena för arbete tog i maj 2019 beslut om att inte ansöka om medel från 

FINSAM för 2020. Man bedömde att en förlängning av insatsen inte skulle generera fler 

insikter eller stärka samverkan ytterligare i en utsträckning som kunde motivera 

förlängning. 

 

1.1.3 Möjligheternas hus 

Arbetet med Möjligheternas hus inleddes i augusti 2018 och fortsätter fram till december 

2020. Det övergripande syftet för Möjligheternas hus har varit att utveckla en regional 

samverkansmetod för förrehabilitering av individer med omfattande behov av samordnat stöd 

och motivation för att närma sig arbetsmarknaden. Insatsen har genomförts i samverkan 

mellan SÖSK-kommunerna och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. 

Tomelilla kommun har fungerat som formell projektägare tillsammans med Simrishamns, 

Ystad och Sjöbo kommun som varit medprojektägare.  

 

Syftet med Möjligheternas hus var att utveckla en flexibel arbetsprocess med fokus på 

individens behov i form av samverkansmöten, MI, gruppsamtal, KBT, hälsocoachning och 

vägledning. Detta skulle leda till att individer blir mer inkluderade i samhället genom en 

stegförflyttning mot egenförsörjning och rätt ersättning. Insatserna i Möjligheternas hus har 

vänt sig till individer med eller utan anställning som är folkbokförda i SÖSK-kommunerna i 

arbetsför ålder (18 - 64 år) med omfattande behov av samordnat stöd och motivation.  

 

Arbetet i Möjligheternas hus har bestått av en samlokaliserad verksamhet där kommunala 

coacher erbjuder individerna nära stöd och motiverande samtal i samarbete med 

handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Övriga aktiviteter som 

omfattades i ansökan har uteblivit av olika anledningar.  

1.1.4 Maria Skåne Sydost 

Insatsen med det initiala namnet Uppstart och implementering av en Mariamottagning inom 

SÖSK, numera Maria Skåne sydost, genomförs med finansiering från Samordningsförbundet i 

perioden maj 2019 till december 2021. Mariamottagningen ska bidra till att uppfylla följande 

mål:    

- En gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna 

och närstående.  

- Att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för 

att bättre hantera barn och unga vuxnas komplexa situation.   

- Effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till 

bedömningar och insatser.   

- Ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en 

sammanhållande faktor. 

 

Insatsen genomförs av Simrishamns, Sjöbos, Ystads och Tomelilla kommuner samt Region 

Skåne, vuxenpsykiatrin/Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP). Ystad kommun är projektägare 
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och Mariamottagningens verksamhet är förlagt i lokaler i Ystad, med planer om 

satellitmottagningar i övriga kommuner. 

 

Slutmålgruppen för Mariamottagningen är barn och unga vuxna (0 – 25 år) som upplever 

bekymmer med användning av droger (alkohol, narkotika samt andra beroendeframkallande 

medel) och som samtidigt har en psykisk ohälsa, samt deras närstående.  

 

För att nå förändring hos slutmålgruppen, riktar sig insatsen också indirekt till medarbetare 

hos de aktörer som möter ungdomarna, t ex personal på skolor och ungdomsmottagningar, 

som behöver öka sin kännedom om mariamottagningen och sin kunskap kring målgruppens 

problematik för att i nästa steg kunna hänvisa ungdomarna till mottagningen. 

 

Insatserna i arbetet med att utveckla och implementera mariamottagningen består 

huvudsakligen i att anpassa arbetsmetoder och arbetssätt i det regionala ”konceptet” och 

basutbud för en mariamottagning som en integrerad öppenvårdsmottagning. 

Insatserna till målgruppen/ klienterna består i behandlande och stödjande insatser. 

Dessutom arbetar man i mariamottagningen med informationsinsatser och nätverksarbete 

som vänder sig till aktörer som remitterar ungdomar till mottagningen.  

 

1.2 Om utvärderingen 

Utvärderingen har genomförts som en processutvärdering med inriktning mot lärande3.  

Det innebär att vi som utvärderare kontinuerligt undersöker insatsernas processer och 

återkopplar resultat och reflektioner av utvärderingen till insatsens nyckelaktörer. Syftet är 

att bidra till ett gemensamt lärande som kan ligga till grund för förbättring av insatserna 

med fokus på att stödja långsiktigt hållbara samverkanseffekter. 

 

Vår ambition har varit att vid genomförandet av alla insatser i utvärderingen etablera ett 

klimat där det finns utrymme för ett utvecklingsinriktat lärande.  Det innebär att parterna 

i möten och workshops har getts möjlighet att reflektera tillsammans kring nya kunskaper, 

perspektiv och insikter och hur dessa kan omsättas i vardagen i insatserna och på sikt i 

samverkansparternas ordinarie verksamheter. Vi har i utvärderingen både arbetat med att 

bidra till lärande i varje insats genom att genomföra särskilda återkopplingar till styrgrupper 

och projektledning, och med ett lärande på tvären av insatser och för förbundets chef, 

styrelse och beredningsgrupp genom att presentera en delrapport och genomföra en 

lärandeworkshop halvvägs i utvärderingsprocessen.  

 

Som ett stöd för att genomföra utvärderingen som en lärande process har vi genomfört 

utvärderingen i två utvärderingscykler, där varje cykel bestått i tre faser: ”sätta ramar”, 

”undersöka processer”, samt ”lära och utveckla”. Den första utvärderingscykeln avslutades 

med en återkoppling i form av en delrapport och en lärandeworkshop i augusti 2019. Denna 

slutrapport avslutar dels cykel 2, dels resultat och lärdomar från hela utvärderingen.  

 

Vi har använt en förändringsteori för insatserna som grund för utvärderingen (så kallad 

teoridriven utvärdering). Ett syfte med förändringsteorierna har varit att hjälpa till att skapa 

 
3 Inspiration till ASKings utvärderingsansats har bland annat hämtats från Ellström (2009), Donaldson (2007), 
Skov Dinesen & Kølsen De Wit (2010), Dahler-Larsen & Krogstrup (2009).  
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en gemensam, tydlig och logisk bild mellan samverkansparterna av hur insatserna fungerar 

som förändringsprocesser för utveckling av samverkan. Vi har dessutom använt 

förändringsteorierna för att synliggöra och analysera insatsernas olika delar och 

relationerna däremellan: hur förväntade effekter och resultat nås, genom vilka aktiviteter, 

processer och arbetssätt och med vilka resurser.  

 

En viktig del av utvärdering genom användning av förändringsteorier har varit att synliggöra 

samverkansparternas antaganden om vilka mekanismer som leder till de önskade 

förändringarna. Under insatsernas gång har vi undersökt hur dessa 

förändringsmekanismer har förverkligats och fungerat i praktiken. Resultatet av våra 

undersökningar har vi sedan använt för att analysera och värdera hur och varför insatserna 

leder till effekter (eller inte).  

 

Utifrån uppdraget för utvärderingen har de framtagna förändringsteorierna och de 

underliggande förändringsmekanismerna haft fokus på utveckling av samverkan som ett 

långsiktigt effektmål. En samverkan som är till gagn för de målgrupper som insatserna 

vänder sig till och för medborgare som i framtiden har behov av samverkande insatser för 

att komma närmre arbete och studier. 

 

På detta vis ligger utvärderingens ansats nära det som inom utvärderingsforskningen kallas 

för klusterutvärdering. Klusterutvärdering har beskrivits som en särskild form av 

programutvärdering som vuxit fram på initiativ av aktörer som finansierar (relativt) 

fristående och självständiga projekt som har gemensamma syften om att skapa en 

förändring, i detta fall en förändring gällande samverkan. Tanken är att klusterutvärderingen 

ska tillföra insikter som går utöver de individuella projektens erfarenheter (Sanders 1997). 

 

Ambitionen för denna utvärdering är därför att undersöka och lyfta fram de mekanismer i 

insatserna som i praktiken har bidragit till att främja samverkan (eller inte). Detta kan 

både handla om de mekanismer som är gemensamma för insatserna och de som visar på 

olika sätt att främja samverkan. Förhoppningen är att detta ska ge möjlighet till lärande av 

och mellan insatserna samt bidra till övergripande strategier för utveckling av samverkan.  

 

1.3 Förändringsteori för utveckling av samverkan i insatserna 

Den övergripande förändringsteorin, som visas i modellen nedan, är en sammanfattande 

presentation av insatsernas olika unika förändringsteorier4 med fokus på både de delar som 

är gemensamma för insatserna och de delar som utmärker vardera av insatserna. Modellen 

visar huvudspåren för hur vi ser att resurser, insatser och effekter hänger ihop. Fokus är i 

första hand på utveckling av samverkan och i andra hand på hur denna samverkan bidrar till 

resultat och effekter för individer/ målgrupper. Det är viktigt att påpeka att 

förändringsteorin visar hur insatserna var tänkta att fungera. I kapitel 2 kommer vi att gå 

igenom hur insatserna faktiskt har fungerat, sett i relation till förändringsteorin. 

 
4 Förändringsteorierna och antagandena om förändringsmekanismerna är presenterade i sin helhet i ASKings 

uppstartsrapporter för var och en av insatserna. I uppstartsrapporterna och i ASKings anbud finns dessutom 
en fullständig beskrivning av upplägget för utvärderingen. 
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 RESURSER 

Finansiering från Sydöstra Skånes 
samordningsförbund. 

Samordningsförbundets 
beredningsgrupp och styrelse 

Projektägare: Gemensamt 
kommunalt projektägarskap med en 
kommun som formell projektägare 
(Ystad kommun, Tomelilla kommun). 
AF Skåne Syd (Samverkansresurs) 

Samverkansgrupper strategisk nivå: 
styrgrupper med representanter på 
ledningsnivå från 
samverkansparterna. 

Samverkansgrupp på operativ 
ledningsnivå: Operativ ledningsgrupp 
(Maria Skåne Sydost) 

Samverkansgrupp på operativ nivå: 
Projektgrupp (Arena för arbete).  

Arbetsgrupper/ multiprofessionella 
samverkansteams:  

- Arena för arbete: Processledare 
(Ystad kommun), åtta 
koordinatorer (olika kommuner), 
en SYV (Ystad kommun). 

- Möjligheternas hus: Projektledare 
och två coacher (Tomelilla 
kommun), Arbetsförmedlare, 25 % 
(AF), Handläggare 25 % (FK). 

- Maria Skåne Sydost: En 
samordnare/ socionom och en 
ungdoms-/familjebehandlare 
(Ystad kommun), en sjuksköterska, 
specialistläkare 10 % och 
medicinsk sekreterare 20 %. 
(Region Skåne) 

En samverkans-/ resursperson i form 
av en samverkansresurs (AF) och 
koordinatorer (Arena för arbete) 

 

 AKTIVITETER/PROCESSER 

SAMVERKAN 

Informationsutbyte och 
relationsbygge mellan 
samverkansparter. 

Kompetensutveckling av 
medarbetare.  

Regelbundna styrgruppsmöten för 
informationsutbyte, styrning och 
förankring av lärdomar. 

- Arena för arbete & Möjligheternas 
Hus: Löpande metodutveckling av 
arbetsprocess/ arbetssätt samt 
kartläggning av hinder för 
samverkan sker i projektgrupp och 
i insatsernas styrgrupper. 

- Möjligheternas Hus: 
Inskrivningsmöten kring individen i 
form av flerpartsmöten. 

- Maria Skåne Sydost: Bygga en 
integrerad öppenvårdsmottagning 
med lokal anpassning av 
arbetsmetoder och arbetssätt i 
regionalt likartat ”koncept” och 
basutbud för en mariamottagning. 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Relationsbaserat och 
individnära arbetssätt, case 
management-inspirerad metodik 
med coach/koordinator som 
genomför kartläggning, vägledning 
och individuellt anpassade insatser 
samt stöd i myndighets-
/samverkanskontakter 

- Maria Skåne Sydost: Individinriktat 
klientarbete – kartläggning, 
utredning, behandling och 
rådgivning. 

 

 EFFEKTER KORT SIKT 

SAMVERKAN 

Chefer och medarbetare i 
samverkansparterna har bättre 
kunskap om målgruppens behov, 
andra aktörers organisationer och 
uppdrag och det finns en samsyn om 
vinsterna med samverkan. 

Förtroende och tillit kännetecknar 
relationerna mellan 
samverkansparterna. 

- Samverkansresurs: Ökad kunskap 
om hur samverkan kan fungera på 
både operativ och strategisk nivå 
hos de samverkande parterna. 

- Arena för arbete: Det finns 
etablerade formella vägar för 
kommunikation mellan 
samverkansparterna. 

- Möjligheternas hus: Delvis 
utarbetad arbetsprocess med 
individens behov i fokus. 

- Maria Skåne Sydost: En ökad 
tillgänglighet genom flexibilitet i 
verksamheten med smidiga rutiner 
i internt och extern samverkan. 

 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Förbättrad kvalitet på 
matchning/planering av utbildning 
och insatser, utgår ifrån individens 
behov. 

- Maria Skåne Sydost: ökat inflöde 
och mer positiv attityd till 
verksamheten 

 

 EFFEKTER MELLANLÅNG SIKT 

SAMVERKAN 

Vinsterna med samverkan är 
förankrad hos politiker och ledning 
hos samverkansparterna och det 
finns en ökad kunskap om hur de 
samverkande parterna kan arbeta 
mot större och gemensamma mål. 

- Samverkansresurs: 
Samverkansparternas arbete 
genomsyras av kunskap och 
förståelse för varandras uppdrag 
och värdet av samverkan, 
kännedom och tillgång till rutiner 
och former för samverkan. 

- Arena för arbete: Förbättrad och 
mer proaktiv samverkan kring 
arbetslösas etablering på 
arbetsmarknaden. 

- Möjligheternas hus: En flexibel 
arbetsprocess med individens 
behov i fokus är delvis 
implementerad och känd hos 
chefer och medarbetare hos 
samtliga samverkansparter. 

- Maria Skåne Sydost: Ett effektivare 
arbetssätt genom att bättre 
rutiner och processer, med 
utgångspunkt i individen, är 
etablerade. 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Deltagare upplever ökad 
delaktighet, begriplighet och 
effektivitet i sin planering, samt 
har närmat sig arbetsmarknaden/ 
egenförsörjning. 

- Maria Skåne Sydost: ökat inflöde. 
Mottagning utgör en lättillgänglig 
ingång till vård- och stödsystemet 

 

 EFFEKTER LÅNG SIKT 

SAMVERKAN 

Förbättrad samverkan mellan 
förbundets parter genom att...  
hållbara arbetssätt, rutiner och 
former för varaktig samverkan 
mellan medverkande parter är 
implementerade i ordinarie 
verksamhet, t ex genom:   

- Samverkansresurs: har 
implementerats som funktion på 
AF Skåne Syd. 

- Arena för arbete: ett arbetssätt för 
att etablera arbetslösa på 
arbetsmarknaden är 
implementerat i kommunerna/ AF.  

- Möjligheternas Hus: En flexibel 
arbetsprocess med individens 
behov i fokus är implementerad. 
Samverkan är tydligt uttryckt i 
medarbetares uppdrag. 

- Maria Skåne Sydost: ett flöde i 
samverkansprocesserna mellan 
parterna fungerar som en naturlig 
del i det förebyggande och 
behandlande arbetet mot 
missbruk och psykisk ohälsa hos 
målgruppen.   

  

 

 

 

DELTAGARE/MÅLGRUPP 

Fler personer i behov av 
samverkande insatser, får dessa och 
kommer närmare arbete/studier och 
har minskad offentlig försörjning. 

Deltagare har ökad delaktighet och 
inkludering i samhället, samt närmat 
sig egenförsörjning/ får rätt 
ersättning. 
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1.4 Utgångspunkter för utvärderingen 

Utifrån förändringsteorin har vi preciserat utgångspunkterna för utvärderingen: Först i form 

av formuleringar av parternas antaganden om de grundläggande förändringsmekanismer 

som insatserna har byggt på, därefter i form av preciserade utvärderingsfrågor som varit 

vägledande för utvärderingens design, insatser och metoder.  

 

1.4.1 Antaganden om förändringsmekanismer 

En viktig del i arbetet med förändringsteori är att synliggöra de antaganden som finns hos 

insatsernas samverkansparter om vilka mekanismer som tros leda till de önskade 

förändringarna. Nedan sammanfattar vi de viktigaste förändringsmekanismerna som 

insatserna bygger på, indelade i fyra huvudsakliga teman som karakteriserar olika aspekter 

av samverkansutvecklingen i insatserna (se figur nedan):   

 

 
 

 

 

 

1. Grunden för samverkan: 

- Samverkansresurs: Ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och värdet 

av samverkan ska stödja upprättandet av tydliga kontaktvägar och arbetsrutiner 

mellan samverkande parter och leda till etablerade former och forum för dialog och 

ärendehantering.  

 

- Arena för arbete: Grunden för samverkan mellan samverkanspartnerna bygger på 

utvecklingen av bättre kunskap och förståelse om varandras organisationer och 

uppdrag, samt förbättrat förtroende mellan parterna. 

 

- Möjligheternas hus: Grunden för samverkan mellan samverkanspartnerna bygger på 

utvecklingen av bättre kunskap och förståelse om varandras organisationer och 

uppdrag, en samsyn om målgruppen och vinsterna med samverkan samt förbättrat 

förtroende och en öppen dialog mellan parterna. 

 

1. Grunden för 
samverkan

2. Utveckling av 
samverkansformer 

som leder till 
resultat för 

individer

3. Förankring och 
implementering av 

arbetssätt för 
samverkan

4. Utveckling av en 
bredare 

samverkan

Figur 1 
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- Maria Skåne Sydost: En grundläggande förutsättning för att få till stånd en 

samverkan kring målgruppen är att parterna arbetar utifrån en gemensam 

värdegrund. Kunskapsförmedling från personalen inom mariamottagningen till 

andra aktörer/ remittenter ska leda till en ökad samsyn kring målgruppens 

problematik och hur den bör hanteras.  

 

2. Utveckling av samverkansformer/-metoder som leder till resultat för 

individer: 

- Samverkansresurs: Lokalt etablerade former och rutiner för samverkan och 

ärendehantering mellan AF, FK och vården ska leda till att tiden då den slutliga 

målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas.  

 

- Arena för arbete: En kommunal koordinatorfunktion i form av medarbetare som 

koordinerar planer, insatser och åtgärder mellan medverkande kommuner och AF 

utifrån de mål och behov som individen har, ska stödja att individen rör sig närmre 

arbetsmarknaden. Detta säkerställs genom koordinatorernas arbete med en 

processorienterad och individfokuserad kartläggning, vägledning och tät 

uppföljning med individen. 

 

- Möjligheternas hus: En flexibel arbetsprocess med fokus på individens behov i form 

av samverkansmöten, MI, gruppsamtal, KBT, hälsocoachning och vägledning stödjer 

individens inkludering i samhället och en stegförflyttning närmre egenförsörjning 

och rätt ersättning.  

 

- Maria Skåne Sydost: Ett arbetssätt som innebär att det i och mellan verksamheterna 

i kommuner och region/ psykiatri, men också övriga aktörer/ remittenter, finns ett 

flöde av processer och rutiner för dokumentation, administration och 

kommunikation som används av medarbetarna som en naturlig del i arbetet. 

Processerna ska fungera med utgångspunkt i individens förflyttning mellan 

huvudmännen.   

 

3. Förankring och implementering av arbetssätt för samverkan: 

- Samverkansresurs: Externa och interna informationsinsatser om uppdraget och 

lärdomar ur det ska stödja insatsens förankring och möjlighet att få genomslag i den 

dagliga verksamheten i samtliga organisationer.  

 

- Arena för arbete: Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF 

säkerställer att lärdomar implementeras genom etablerande av formella strukturer 

och vägar för kommunikation internt i och mellan kommunerna samt mellan 

kommunerna och AF. 

 

- Möjligheternas hus: Löpande förankring av insatsen hos medarbetare och ledning 

inom samtliga samverkansparter, samt politiker, leder till en samsyn kring målet 

och utvecklingen av ett gemensamt horisontellt ansvar för dess förverkligande. 

Detta uttrycks genom etablering av formella samverkansstrukturer på alla nivåer 

och att samverkan tydligt uttrycks i funktioner och uppdrag för medarbetare. 

 

- Maria Skåne Sydost: Utvecklingen av verksamheten handlar om att lokalt 

implementera ett redan utvecklat koncept som har stipulerats regionalt i Skåne. 
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Maria Skåne Sydost anses vara implementerat när det har byggts upp ett arbetssätt 

som är en naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet. En del i 

implementeringen innebär att påverka politiker som ska se värdet av mottagningen 

som grund för beslut om en långsiktig finansiering och etablering av verksamheten. 

 

4. Utveckling av en bredare samverkan 

- Arena för arbete: Samverkan kring utveckling och implementering av 

koordinatorfunktionen och koordineringen av insatser, utbildningar och åtgärder 

som erbjuds till målgruppen leder till att kommunerna ser sig och börjar arbeta som 

en samlad arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. 

 

- Möjligheternas hus: Samverkan kring metodutvecklingen av en arbetsprocess med 

individens behov i fokus ska inspirera till samverkan inom andra arbetsområden 

mellan FINSAMs parter, dels genom genomförandet av insatsen men också genom 

dokumentation och strategisk förändringskommunikation av resultat och lärdomar. 

 

1.4.2 Utvärderingsfrågor  

Utvärderingen haft fokus på följande övergripande utvärderingsfrågor:   

Hur bidrar insatserna till ett närmande till Samordningsförbundet Sydöstra Skånes 

övergripande syfte att förbättra samverkan mellan medlemsparterna så att fler personer i 

behov av samverkande insatser, får dessa och därmed kommer närmre arbete/studier med 

minskad offentlig försörjning som följd? 

o Leder insatserna och samverkansmetoderna till önskade effekter gällande utveckling 

av samverkan som stödjer deltagarnas utveckling mot inkludering och 

självförsörjning? 

o Vad fungerar för vem och under vilka omständigheter i ”samverkansmetoden” och 

insatserna gentemot deltagarna?  

o Vilka förutsättningar finns det i samverkansparternas organisationer, i form av t.ex. 

resurser, aktivt ägarskap, styrning, ledning och organisering, för att kunna 

implementera de arbetssätt för samverkan som utvecklas i insatserna?  

 

1.4.3 Utvärderingsinsatser och metoder 

Som underlag för utvärderingen har vi genomfört följande insatser med olika metoder för att 

undersöka hur arbetssätt för samverkan upplevts fungera, ur både deltagarnas, 

medarbetarna och chefernas: 

 

o Uppstartsmöten och -workshops för att utarbeta insatsernas förändringsteorier. 

o Uppföljnings-, planerings- och avstämningsmöten med de ansvariga för insatserna. 

o Deltagande observation vid styrgruppsmöten, möten med nyckelaktörer, samt 

processdagar/ konferenser. 

o Intervjuer med nyckelaktörer i insatserna. 

o Intervjuer med deltagare (Arena för arbete och Möjligheternas hus).  

o Utvärderingsmöten/ workshops med arbetsgrupper (Arena för arbete, 

Möjligheternas hus och Mariamottagning) för gemensam reflektion av arbetssätt 

med och samverkan kring deltagare. 

o Återkopplings-/utvärderingsmöten med styrgrupper och nyckelaktörer.  

o Genomgång av skriftligt material från insatserna och från andra liknande projekt.  
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2. SAMVERKAN I INSATSERNA I PRAKTIKEN    
I detta kapitel presenterar vi utvärderingen som en samlad analys av insatserna och hur de 

har bidragit till utveckling av samverkan mellan förbundets parter, på både olika och 

liknande sätt. I kapitlet går vi igenom det som vi anser är de viktigaste resultaten och 

lärdomarna av utvärderingen, med utgångspunkt i utvärderingens empiriska 

undersökningar och kopplat till antagandena om förändringsmekanismer.  

 

Varje avsnitt inleds med en översikt av insatsernas förändringsmekanismer, såsom de blev 

formulerade som antaganden vid utvärderingens början. Insatsernas 

förändringsmekanismer har vi grupperat i 4 teman som berör olika aspekter av utvecklingen 

av samverkan i insatserna (se figur 1.) Därefter följer i varje avsnitt en analys av hur 

förändringsmekanismerna har fungerat i praktiken.  

 

Till grund för analysen ligger dessutom tidigare skriftliga återkopplingar av utvärderingen: 

Delrapport (aug 2019), enskilda uppstartsrapporter för var och en av insatserna samt PM 

med preliminära analyser (Arena för arbete, feb 2019, och Samverkansresurs, maj 2019), 

och PPT med sammanfattning av resultat och lärdomar (Arena för arbete, dec 2019). 

 

2.1 Grunden för samverkan: kunskap, förståelse och samsyn kring värdegrund   

Antagande – förändringsmekanismer: 

Grunden för samverkan i insatserna bygger på utvecklingen av bättre kunskap och förståelse 

för varandras organisationer och uppdrag, förbättrat förtroende mellan parterna, en samsyn 

om målgruppen och/eller en gemensam värdegrund för arbetet. 

 

I detta avsnitt presenterar vi hur utvecklingen av de grundläggande förutsättningar för 

samverkan mellan parterna har fungerat i insatserna, sett i relation till antagandena om 

förändringsmekanismerna. Samtliga insatser bygger på antaganden om att ökad kunskap 

och förståelse om varandras organisationer och uppdrag och/eller en samsyn om målgrupp 

och värdegrund utgör både en grund för och ett resultat av samverkansprocessen.  

 

Medarbetare som samverkar utvecklar samverkanskompetens, vilket enligt Danermark 

(2015) innebär att ha god kunskap om de andra samverkansparterna och en samsyn om det 

man ska samverka om. Detta kräver regelbunden kompetensutveckling och etablerade 

mötesplatser för att utbyta information både informellt och formellt.  

 

Samverkanskompetens utvecklas när medarbetare (och chefer) samarbetar med varandra i 

insatserna. Det är ofta en osynlig kunskap som inte är utbytbar eller något som 

medarbetarna kan lära sig på andra sätt än genom att faktiskt samverka. 

 

En av de viktigaste faktorerna för att nå resultat av samverkan är att det finns forum/grupper 

för samverkan där alla nivåer från alla samverkande parters organisationer är representerade 

(Mattessich & Monsey, 1992). Samverkansforum/-grupper för informationsutbyte och 

utveckling av kunskap och samsyn behövs därför både på operativ nivå, hos medarbetare 

som arbetar nära målgruppen, och på strategisk nivå, hos de som har ansvar för att styra 
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insatsen mot uppsatta mål och kan påverka förutsättningarna för att utveckla rutiner och 

arbetssätt för samverkan i ordinarie verksamheter.  

 

Centralt i insatsen Samverkansresurs har varit den medarbetare på Arbetsförmedlingen 

som har haft uppdraget att, genom kompetensutvecklingsinsatser, sprida information och 

förmedla kunskap om samverkansfrågor och regeländringar inom Arbetsförmedlingen till 

enskilda medarbetare som möter individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som 

har kontakt med flera myndigheter i sin rehabilitering. Detta gäller dels insatser externt till 

framförallt vårdaktörer, dels internt till Arbetsförmedlingens ordinarie handläggare. Våra 

intervjuer bekräftar att dessa kompetensutvecklingsinsatser har bidragit till ökad kunskap 

och bättre förståelse hos enskilda medarbetare inom samverkansparternas verksamheter på 

operativ nivå (vårdpersonal, rehab-koordinatorer, och arbetsförmedlare).  

 

I insatsen Arena för arbete utvecklade de kommunala koordinatorerna, som utgjorde den 

centrala samverkansfunktionen, stor kunskap om och förståelse för de olika 

samverkansparternas organisationer och uppdrag. Detta var ett resultat från att de förde 

dialog i varje ärende med deltagarnas ordinarie handläggare från Arbetsförmedlingen och 

andra kommunala förvaltningar.  

 

I Arena för arbete har det dock inte funnits någon samverkansgrupp på operativ nivå där 

medarbetare för alla medverkande samverkansparter har varit representerade. Avsaknaden 

av en sådan operativ samverkansgrupp ser vi har begränsat möjligheten för en gemensam 

utveckling av samverkanskompetens mellan koordinatorerna och ordinarie medarbetare i 

de remitterande verksamheterna. Samverkanskompetensen riskerar därmed att bli 

begränsad till koordinatorerna som fungerade som en samverkansfunktion som bygger på 

enskilda medarbetare. 

 

Möjligheterna hus har på samma sätt som Arena för arbete också varit uppbyggd kring en 

gemensam kommunal funktion, i form av de coacher som stödjer deltagare från de fyra 

kommunerna genom enskilda möten. Samverkanskompetens har till stor del utvecklats hos 

coacherna och de två handläggarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har 

arbetat vardera 25 % i insatsen, genom deras kontakter och gemensamma möten kring och 

med deltagarna. Handläggarna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har 

samverkat utifrån de behov som funnits – både som stöd för coacher, bistått med 

förklaringar och information för deltagare och som handläggare vid t.ex. gemensam 

kartläggning eller samordnad rehabiliteringsinsats. Övriga remitterande aktörer, 

kommunerna och vårdaktörer, har i olika utsträckning deltagit vid inskrivnings-, 

uppföljnings-och utskrivningssamtal, vilket endast i begränsad utsträckning utgjort en 

möjlighet att utveckla samverkanskompetens, beroende på vilka andra aktörer som deltagit 

på dessa möten.  

 

Samlokalisering av coacherna och handläggarna från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har bidragit till etableringen av en operativ samverkansgrupp, där 

samverkansparternas medarbetare har utbytt information om varandras uppdrag, 

organisation och regelverk. Detta har i stor utsträckning skapat en ökad förståelse hos 

medarbetarna i arbetsgruppen för varandras organisationer och också möjliggjort 

utvecklingen av arbetsprocesser och rutiner för den operativa samverkan. Samverkan kring 

individerna upplevs som enkel och parterna har utvecklat en samsyn kring bemötande, 

målbeskrivning och terminologi i arbetet med att skapa innanförskap, så som det förväntade i 
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effektmålet i förändringsteorin. Dock har utvecklingen av samsyn med remitterande aktörer 

från kommunerna och vården varit begränsad då representanter för dessa har saknats i 

insatsens operativa samverkansgrupp.   

 

I mariamottagningen, Maria Skåne Sydost, samarbetar medarbetare från Ystad kommun 

och psykiatrin/ regionen i ett så kallad multiprofessionellt samverkansteam inom ramen för 

mottagningen som fungerar som en integrerad och samlokaliserad verksamhet. 

Medarbetarna i teamet har utvecklat en samsyn på målgruppen och arbetssättet. Denna 

samsyn har utvecklats och utvecklas ständigt genom en lärandeprocess där medarbetarna 

hanterar och löser de oenigheter som uppstår inom teamet beroende på deras olika 

kompetenser, erfarenheter och kunskapstraditioner (medicinska och socialvetenskapliga 

perspektiv). Denna process har lett till att det finns ökad tillit mellan medarbetarna i teamet, 

en ökad samsyn på målgrupp, målen och vägen dit, samt en ökad förståelse för varandras 

kompetens och perspektiv.  

 

Samverkan förklaras ofta som en process där en ökad samsyn är både medel och resultat. En 

viktig förutsättning för att denna process fungerar i mariamottagningen är att medarbetarna 

i teamet har en god samverkanskompetens. Detta beskriver de själva som ett förhållningssätt 

som präglas av ödmjukhet, prestigelöshet och öppenhet, samt ett fokus på att överkomma 

problem och hitta lösningar tillsammans för klienterna. En framgångsfaktor är dessutom att 

samverkanskompetensen är något som ingår i rekryteringen av nya medarbetare.  

 

En ökad samsyn internt leder till en mer samlad och tydlig kommunikation utåt och därmed 

en bättre samverkan med klienter såväl som med andra parter. Inledningsvis lade 

personalen på mottagningen mycket tid på att informera på skolor, ungdomsgårdar mm. för 

att rekrytera ungdomar till verksamheten. Detta ledde till en ökad tillströmning av 

ungdomar till mottagningen som fick lägga resurserna på det klientinriktade arbetet. 

Mariamottagningen har däremot inte ännu haft så mycket fokus på att utveckla ett 

systematiskt och aktivt informations- och nätverksarbete med andra aktörer/ remittenter, 

framför allt med skolor så att detta ska leda till en ökad samsyn kring målgruppens 

problematik och hur den bör hanteras.  

 

Alla insatserna, förutom Samverkansresurs, har haft styrgrupper där samverkansparternas 

representanter har förmedlat information från sin respektive organisation och regelbundet 

diskuterat både operativa och strategiska frågor kring insatserna. Därmed har det funnits 

samverkansgrupper på strategisk nivå där det i olika utsträckning funnits förutsättningar för 

medlemmarna att bygga ett ömsesidigt förtroende, öka sin kunskap och förståelse för 

varandras organisationer och uppdrag och utveckla en samsyn om målgruppen.  

 

Samverkansresurs har som nämnts inte haft någon styrgrupp. Istället har det ingått i 

samverkansresursens uppdrag att representera Arbetsförmedlingen på strategisk nivå i 

olika styrgrupper och samverkansgrupper för att bidra till informationsutbyte och 

utveckling av samverkanskunskap mellan Arbetsförmedlingen och övriga samverkansparter.  
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2.2 Utveckling av samverkansformer som leder till resultat för individer  

Antagande – förändringsmekanismer: 

Samverkansresurs: Lokalt etablerade former och rutiner för samverkan... ska leda till att tiden 

då den slutliga målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas.  

 

Arena för arbete: En kommunal koordinatorfunktion... ska stödja att individen rör sig närmre 

arbetsmarknaden. 

 

Möjligheternas hus: En flexibel arbetsprocess med fokus på individens behov... stödjer individens 

inkludering i samhället. 

 

Maria Skåne Sydost: Ett arbetssätt som innebär att det i och mellan verksamheterna finns ett 

flöde av processer och rutiner som ska utvecklas och fungera med utgångspunkt i hur 

individens förflyttning mellan huvudmännen ser ut.   

 
I detta avsnitt presenterar vi hur utvecklingen av samverkansformer, som leder till resultat 

för individer i slutmålgruppen, har fungerat i insatserna, sett i relation till antagandena om 

förändringsmekanismerna. Som det framgår ovan, bygger alla insatser på antaganden om att 

det ska utvecklas former, rutiner och processer för samverkan, på operativ nivå, med 

utgångspunkt i individens behov. Detta innebär en operativ samverkan som stödjer 

individens egen process mot målet att bli inkluderad i samhället och förkorta tiden i 

utanförskap.  

 

Det antas dessutom att grunden för samverkan i form av ökad kunskap och förståelse för 

varandras uppdrag, samsyn kring målgruppen och en gemensam värdegrund ska stödja 

etableringen av arbetsrutiner och processer mellan de samverkande parter. Vi vill dock 

uppmärksamma att utveckling av kunskap och samsyn, dvs. samverkanskompetens, hos 

enskilda medarbetare inte av sig själv leder till etablerade samarbetsrutiner i och mellan 

verksamheterna. Ett sådant arbete behöver utvecklas systematiskt i ett gemensamt arbete 

mellan medarbetarna med stöd och styrning av ledningen.  

 

2.2.1 Informationsförmedlare och lokala samverkansgrupper  

I insatsen Samverkansresurs har den centrala samverkansformen bestått i en 

samverkansfunktion i form av en samverkansresurs – en medarbetare med en samverkansroll 

på Arbetsförmedlingen. Det främsta värdet för medverkande parter av den samverkan som 

utvecklats i insatsen har bestått i att samverkansresursen fungerat som en informations- och 

kunskapsförmedlare mellan å ena sidan Arbetsförmedlingen och å andra sidan medarbetare i 

samverkansroller hos primärvården och andra aktörer. Dessutom har samverkansresursen 

fungerat som en viktig kontaktväg in till Arbetsförmedlingen för vårdaktörer som tidigare har 

haft svårt att få tag i rätt handläggare i samverkansärenden. 

 

Insatsen Samverkansresurs har därutöver haft ett fokus på att stödja etableringen av lokala 

samverkansgrupper/ samverkansteam för dialog och ärendehantering där medarbetare i 

samverkansroller från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin 

och kommunen/ socialtjänsten träffas regelbundet. Sådana samverkansgrupper fanns vid 

insatsens start redan i några av de medverkande kommunerna. Ambitionen i 
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Samverkansresurs var att påbörja etableringen av liknande grupper i de övriga kommunerna 

som ingick i insatsen. Insatsens bidrag till etableringen av samverkansgrupper i dessa 

kommuner har dock varit begränsat. Endast i Skurups kommun startades en 

samverkansgrupp med vården, kommunen och Arbetsförmedlingen upp med stöd från 

samverkansresursen.  

 

En förklaring till att etableringen av nya lokala samverkansgrupper begränsades var att 

Försäkringskassan under denna tid drog sig ur all samverkan enligt nya riktlinjer om att 

handläggarna inte fick delta i samverkansmöte utan individens medverkan. När 

Försäkringskassan drog sig ur såg andra aktörer ett minskat värde med grupperna och 

intresset falnade. En annan förklaring är att samverkansresursens uppdrag och strategi i 

relation till etableringen av samverkansgrupper var otydliga och resurserna begränsade.  

 

När det gäller de lokala samverkansgrupperna som plattform för dialog och ärendehantering 

vittnar dess representanter från samverkansparterna i intervjuer om att dialogen kring 

konkreta ärenden i grupperna bidrar till effekter i form av att arbetet med de enskilda 

ärendena blir effektivare. Detta gäller de lokala samverkansgrupper som redan fanns vid 

insatsens start då inga nya grupper hade kommit igång helt under projektperioden.  

 

Huruvida de lokala samverkansgrupperna leder till insatsens effektmål5 om att tiden då den 

slutliga målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas finns det inget underlag för att 

bedöma. Individerna hamnar, enligt representanterna, hos rätt aktör och får rätt ersättning. 

Det finns alltså effekter för ”systemet” men det är inte känt vad detta innebär i form av 

effekter för individerna/ målgruppen.  Detta kan tyda på att de lokala samverkansgrupperna 

används för en intern effektivisering som sker med utgångspunkt i ”systemets” behov 

snarare än i individens/ målgruppens behov. Vi anser att det i en insats som 

Samverkansresurs som har fokus på att utveckla myndighetssamverkan utan att ha insatser 

som riktar sig direkt till slutmålgruppen är viktigt att tydliggöra och säkerställa om och hur 

de kontaktvägar, den information och de lokala samverkansgrupper och -rutiner som utvecklas 

i slutänden bidrar till resultat för slutmålgruppen.  

 

2.2.2 Ett relationellt arbetssätt, operativ samordningsfunktion och flerpartssamtal 

Både Arena för arbete och Möjligheternas hus syftar till att utveckla ett relationellt och 

individnära arbetssätt med en case management-inspirerad metodik. Genom kartläggning, 

vägledning, motivationsarbete och tät uppföljning med en egen koordinator (Arena för 

Arbete) eller coach (Möjligheternas hus) är det tänkt att individen ska få stöd i 

myndighetskontakter och därigenom kunna gå vidare i sin förändringsprocess och 

tillgodogöra sig individuellt anpassade insatser såsom praktik, språkpraktik, vårdinsatser 

eller samordnad rehabilitering. 

 

Vi ser, utifrån våra intervjuer och möten med deltagare och medarbetare, att medarbetarna i 

både Arena för arbete och Möjligheternas hus arbetar utifrån ett arbetssätt som bygger på 

att etablera förtroendefulla relationer mellan individen och ansvariga medarbetare. Våra 

intervjuer med deltagare i båda insatserna visar att de upplever att de har en närhet och ett 

stort förtroende för sin koordinator/ coach. De upplever sig sedda, lyssnade på och 

 
5 Se hela förändringsteorin för Samverkansresurs i ASKings uppstartsrapport för insatsen, sept. 2018 
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respekterade. Arbetet har, framförallt i Möjligheternas hus, fått lov att ta tid. Coacherna har 

arbetat uthålligt och inte satt någon tidspress på deltagarna. 

 

I Arena för arbete har koordinatorerna sett att de nära relationerna har medfört att de har 

kunnat göra en bättre matchning mot lämpliga insatser. Närheten och förtroendet har också 

visat sig stärka deltagarnas utveckling av egenansvar. Inom Möjligheternas hus har 

coacherna observerat en mycket snabbare utveckling vad gäller deltagarnas närmande av 

arbetsmarknaden än vad de hade förväntat sig, trots att målgruppen befinner sig väldigt 

långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Deltagarnas upplevelse av att de förtroendefulla relationer stärker dem i deras utveckling 

mot att närma sig arbetsmarknaden står i stark kontrast till det generella misstroende mot 

myndigheter som deltagarna i våra intervjuer gett uttryck för. De har uppfattat kontakten 

med andra myndigheter generellt som opersonlig, ifrågasättande, obegriplig och ibland rent 

av kränkande.  

 

De förtroendefulla relationer som utvecklas genom insatsernas arbetssätt har alltså visat sig 

skapa goda förutsättningar för att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden. Utvärderingar 

av liknande projekt visar att ett relationellt arbetssätt har avgörande betydelse för individers 

utveckling mot att närma sig arbetsmarknaden, särskilt i arbetet med personer som ska ta 

sig vidare från en svår situation, hälsomässigt och/eller socialt (Se till exempel Ask & Lindell, 

2013; Rämgård, 2013). Ett relationellt arbete med deltagarna ger dem ett tillitsbaserat och 

sammanhängande stöd som de själv har inflytande på.  

 

Förutom det relationella arbetssättet bygger framgången i Arena för arbete och 

Möjligheternas hus också på att koordinatorn/ coachen som etablerar relationen med 

deltagaren håller ihop processen med deltagaren och involverar andra samverkansparter. De 

fungerar därmed som en operativ samordningsfunktion som initierar och koordinerar 

samverkan kring individen mellan olika parter. Koordination betyder att det arbete som 

utförs inom olika organisationer samordnas (Gräll, Ahmadi & Blom, 2013). 

 

Koordinationsuppdraget i Arena för arbete beskrivs i insatsens dokumentation som 

bestående av individbaserad kartläggning, vägledning och uppföljning samt koordination av 

insatser och åtgärder mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Ansvaret för samverkan 

kring deltagarna har legat på koordinatorerna, som har fungerat som spindlar i nätet och 

upprättat dialog med samverkansparter i de enskilda ärendena. Samverkansmöten i form av 

flerpartssamtal har däremot inte genomförts, och ingen gemensam operativ 

samverkansgrupp har som nämnts funnits. Därmed har hela det operativa 

samverkansansvaret legat på koordinatorerna som funktion.   

 

Flerpartssamtal har däremot ingått som en del i den operativa samverkan i Möjligheternas 

hus. Flerpartssamtalen har fungerat som samverkansmöten vid inskrivnings- och 

uppföljningsmöten där deltagare, coach och remittent, samt vid behov, handläggare från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har mötts. Dessa möten har möjliggjort 

utvecklingen av en samsyn kring deltagarens framsteg och vidare behov.  

 

Dock har arbetet med flerpartssamtal inte alltid fungerat optimalt – både deltagare, 

insatsens arbetsgrupp och remittenter vittnar om att det ibland har uppstått ett glapp när en 

deltagare har skrivits ut från Möjligheternas hus. Remittenter har inte tillräckligt snabbt tagit 

över ansvaret för deltagarna när de har skrivits ut. Samtidigt har remittenter uppfattat att 
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utskrivningen skett för tidigt då de inte upplevt att individen har varit redo för t.ex. praktik 

utan stöd eller andra rehabiliterande insatser.  

 

Detta synliggör en brist i de ordinarie verksamheternas rutiner, men också att 

Möjligheternas hus inte har kunnat erbjuda insatser som remittenterna bedömer att 

deltagarna har behov av, som t.ex. social praktik, arbetsförmågebedömning eller fördjupat 

stöd vid arbetspraktik. Sådana förrehabiliterande insatser för att individerna ska kunna 

komma vidare i sin rehabilitering saknas fortfarande. Detta borde ha varit en fråga för 

styrgruppen och samverkansparterna att lyfta under insatsens gång, hur insatsen faktiskt 

kan möta målgruppens behov och anpassas efter det. Vi uppfattar inte att denna fråga har 

lyfts förrän på slutet av projektperioden då insatsen ska omformas och ingå som en del i ESF-

projektet IRIS.  

 

2.2.3 Operativ samverkansgrupp 

Den operativa samverkansgruppen i Möjligheternas hus, bestående av de medarbetare som 

har avsatt tid för att arbeta i insatsen, ser vi som en viktig samverkansform för insatsen. 

Förutom utveckling av samverkanskompetens (se 2.1) stödjer samverkansgruppen också 

utvecklingen av det arbetssätt och de gemensamma rutiner som krävs mellan coacherna, 

samt handläggarna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att kunna samverka 

kring att stödja deltagarna i deras utveckling mot inkludering i samhället.  

 

Vi vill tydliggöra att denna samverkansgrupp skiljer sig från de lokala samverkansgrupper 

som finns i olika kommuner, och som Samverkansresurs skulle stödja (se avsnitt 2.2.1). 

Medan de lokala samverkansgrupperna utgör permanenta grupper i kommunerna där 

medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin och 

kommunen/ socialtjänsten träffas regelbundet med syfte att föra dialog och hantera 

individärenden, avser den operativa samverkansgruppen utveckling av samsyn kring 

gemensamma rutiner och arbetssätt för att stödja de individer som deltar i insatsen 

Möjligheternas hus. 

 

Enligt medlemmarna i insatsens operativa samverkansgrupp har gruppen fungerat väldigt 

bra och samlokaliseringen har bidragit till detta. Gruppen har fungerat som ett 

konsultationsforum där parterna har kunnat vara kreativa tillsammans. Det har uppfattats 

som positivt av myndigheternas representanter i styrgruppen att kommunerna är samlade 

under ett tak och att de har kunnat utveckla gemensamma rutiner. Om individerna fortsätter 

till insatser inom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen – såsom gemensam 

kartläggning eller samordnad rehabilitering – tar handläggarna från myndigheterna som är 

med i den operativa samverkansgruppen över ansvaret vid utskrivning från Möjligheternas 

hus.  

 

I våra intervjuer med ordinarie medarbetare från samverkansparterna har det dock visat sig 

att den operativa samverkansgruppen för Möjligheternas hus är begränsad i sin möjlighet att 

utveckla samsyn kring bemötande, målbeskrivning och terminologi i hela kedjan av aktörer 

som möter individerna i arbetet med att stödja dem hela vägen till att bli inkluderade i 

samhället. Varken vårdens eller kommunernas ordinarie medarbetare är representerade i 

samverkansgruppen. Dessutom är coachernas och den operativa samverkansgruppens 

arbetssätt särkopplad den ordinarie verksamheten i samverkansparternas organisationer. 

Det finns inga aktiviteter eller mål som siktar mot att överföra de gemensamma rutiner och 

arbetssättet som utvecklats i insatsen till ordinarie medarbetare.  
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Detta medför att deltagarnas utveckling riskera att avstanna eller till och med går bakåt igen 

om det inte sker en relativt snabb uppföljning där individen erbjuds rätt stöd/ insats hos 

nästa aktör i kedjan när de skrivits ut från Möjligheternas hus. Forskningsstudier visar att 

om arbetslösa personer i behov av fördjupat stöd inte erbjuds rätt insats påverkar det deras 

utveckling mot arbetsmarknaden – utvecklingen stannar eller går bakåt igen (se t ex 

Væksthusets forskningscenter, 2018). 

 

2.2.4 Integrerad verksamhet 

När det gäller Maria Skåne Sydost visar utvärderingen att samverkan fungerar bra på den 

operativa nivån inom ramen för mottagningen mellan de två huvudmän och medlemsparter i 

samordningsförbundet, socialtjänst/kommuner och vård/psykiatri/region. Mottagningen är 

därmed på god väg att ha ett integrerat arbetssätt som möjliggör samtidiga insatser för att 

hantera målgruppens komplexa situation vilket är ett förväntat effektmål att nå vid insatsens 

slut (se förändringsteorin). Detta innebär på sikt att mariamottagningen, enligt ansvarig 

ledare för mottagningen, ska fungera som en fullt integrerad verksamhet där det ses som 

naturligt att mottagningens personal är en del av mottagningen och samtidigt en del av sin 

hemmaorganisation, t ex BUP, istället för att ha parallella spår.  En del av idén om den 

integrerade verksamhet är samlokaliseringen. 

 

Däremot är vårt underlag från utvärderingen av mariamottagningen inte tillräckligt för att 

kunna visa en heltäckande och tydlig bild av hur samverkansprocesserna fungerar mellan 

verksamheterna, dvs. de parter som är ”externa” för mariamottagningens samverkansteam, 

t.ex. medarbetare inom angränsande verksamheter i organisationerna och hos remittenter.  

Bilden är dock att det inom ramen för mariamottagningens verksamhet finns ett väl 

fungerande flöde av processer och rutiner som tar utgångspunkt i individen och hur dennas 

förflyttning mellan huvudmännen ser ut, bland annat genom användning av SIP och den 

redan existerande vårdkedja mellan socialtjänst och psykiatri som uppges fungera bra för det 

mottagningens arbete.  

 

För att uppnå effekten, som den är formulerad i förändringsteorin, ett effektivare arbetssätt 

genom bättre samordning - rutiner och processer, med utgångspunkt i individen, är etablerade 

och kommunicerade kräver det att parterna känner till och har börjat följa dem. I 

utvärderingen har medarbetarna berättat om fall där samverkan i överlämning till 

socialtjänsten i flera kommuner inte fungerade bra och att det behövs bättre rutiner för att 

säkerställa ett bra överlämnande för individen, exempelvis genom flerpartssamtal. Det 

framgår också att mottagningens medarbetare, med stöd från ledningen, tar ett stort 

samverkansansvar för att få stödet till ungdomarna att fungera även där den egna gränsen 

tar slut. Sammanhängande samverkansprocesser kring klienter, med tydlig 

ansvarsfördelning och gränsdragning, kräver ett samarbete från båda sidor, baserat på att 

rutinerna är etablerade, kommunicerade och överenskomna.  

 

 

2.3 Förankring och implementering av arbetssätt för samverkan  

Antagande – förändringsmekanismer: 

Samverkansresurs: Externa och interna informationsinsatser ... ska stödja insatsens förankring 

och möjlighet att få genomslag i den dagliga verksamheten i samtliga organisationer. 
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Arena för arbete: Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF säkerställer 

att lärdomar implementeras genom etablerande av formella strukturer.... 

 

Möjligheternas hus: Löpande förankring av insatsen hos medarbetare och ledning inom 

samverkansparter, samt politiker, leder till en samsyn kring målet... Detta uttrycks genom 

etablering av formella samverkansstrukturer på alla nivåer och att samverkan tydligt uttrycks 

i funktioner och uppdrag för medarbetare. 

 

Maria Skåne Sydost: Anses vara implementerat när det har byggts upp ett arbetssätt som är en 

naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet. En del i implementeringen innebär ett 

kommunikationsarbete för att påverka politiker som ska se värdet av mottagningen som grund 

för beslut om en långsiktig finansiering och etablering av verksamheten. 

 
 
I detta avsnitt presenterar vi hur utvärderingen har visat att antagandena kring 

förändringsmekanismerna om förankring och implementering av insatserna har fungerat.  

 

Enligt förändringsmekanismerna ska insatserna både förankras och implementeras inom 

samverkansparternas organisationer. Det är dock oklart vilken innebörd som läggs i 

begreppen förankring och implementering men det framgår av förändringsmekanismerna 

att de två begreppen ses som nära relaterade till varandra. I Arena för arbete är det t.ex. 

formulerat som att:  Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF 

säkerställer att lärdomar implementeras (…). Vi tolkar det som att förankring ses som något 

som skapar förutsättningar för att få till stånd en implementering.  

 

Vi ser förankring och implementering som delar av ett förändringsarbete, som båda 

förutsätter förståelse och delaktighet från de som ska vara med och genomföra 

förändringarna så att de leder till effekter i ordinarie verksamheter. Enligt Florén & Wallin 

(2014) räcker det ofta inte att enbart informera. Förankring bör alltså ses som mer än ett 

informationsarbete; snarare som en kontinuerlig process där medarbetare och ledning finns 

med i en löpande dialog kring förändringsarbetet. Detta skapar delaktighet och etablerar ett 

brett ägarskap för förändringsprocessen. Arbetet med förankring skapar förutsättningar för 

att arbetssätt och lärdomar från insatser ska kunna fortleva i ordinarie verksamhet när 

insatsen är slut, alltså implementeras.  

 

2.3.1 Förankring 

Vad gäller Samverkansresurs förankrades samverkansresursen som kontakt- och 

stödfunktion/-person och kontaktyta bland medarbetare inom ordinarie verksamheter under 

insatsens gång genom de kompetensutvecklande och relationsbyggande aktiviteterna som 

genomfördes inom insatsen. Vi bedömer dock att detta enbart lyckades inom de 

verksamheter som samverkansresursen arbetade aktivt med under insatsens gång, vilket 

p.g.a. begränsade resurser inte täcker in hela det geografiska område som avsågs från början.  

 

Det är otydligt hur förankrad samverkansgrupperna som strategi för att utveckla samverkan 

var inom insatsens samverkande aktörer, även på den strategiska nivån. Vi är inte säkra på 

att det fanns ett uttalat behov och intresse av att utveckla samverkansgrupper i de 
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kommuner där de ännu inte fanns eller om det var förankrat att samverkansresursen på 

Arbetsförmedlingen skulle stödja sådana utvecklingsprocesser. Vi ser att en bristande 

förankring och ägarskap av denna strategi kan vara en delförklaring till begränsningen i 

resultat vad gäller etableringen av fler samverkansgrupper.  

 

Det generellt svaga ägarskapet för insatsen Samverkansresurs och avsaknaden av en 

styrgrupp har begränsat förutsättningarna för insatsens förankring på både operativ och 

strategisk nivå inom samverkansparternas verksamheter. Det har genomgående också 

saknats ett internt ägarskap för insatsen och funktionen som sådan inom 

Arbetsförmedlingen.  

 

Vad gäller Möjligheternas hus beskriver representanterna i styrgruppen att de har arbetat 

med att förankra insatsen/arbetssättet hos ordinarie medarbetare, både vid ordinarie 

ärendegenomgångar och på APT. Vid dessa tillfällen har man gett information om 

Möjligheternas hus och man har klargjort vem insatsen riktar sig till. Projektledaren för 

Möjligheternas hus har också vid upprepade tillfällen varit ute och besökt 

samverkansparters organisationer för att informera om insatsen och etablera relationer.  

 

För att ytterligare stärka förankringen av insatsen och dess lärdomar bland ordinarie 

medarbetare inom kommunerna och vården bildades en referensgrupp hösten 2019. Tanken 

var att gruppens representanter skulle diskutera och reflektera kring olika 

teman/frågeställningar tillsammans med kollegor i sina hemorganisationer och sen 

rapportera tillbaka detta på referensgruppsmötena och på så sätt stärka dialogen mellan 

insats och ordinarie verksamhet. Ordinarie handläggare från kommunerna och vården har 

också fått kännedom om arbetssättet när de remitterat deltagare till insatsen och då ingår i 

teamet runt deltagaren.  

 

Trots ovanstående aktiviteter och kontaktytor vittnar flera ordinarie medarbetare i 

referensgruppen för Möjligheternas hus att det fortfarande är otydlig för dem och deras 

kollegor vem målgruppen är. De är också osäkra på hur coacherna arbetar och hur 

arbetssättet skiljer sig till hur de själva arbetar. Denna otydlighet menar de har påverkat 

remitteringen av deltagare till insatsen negativt. Representanter ur styrgruppen är 

självkritiska och medger att deras förankringsarbete hade behövt vara djupare och hållits 

mer levande.  

 

En annan indikator på att förankringen av insatsen och dialogen med ordinarie medarbetare 

som möter målgruppen har varit svag är att det finns olika syn på vad målgruppen behöver 

för insatser och skilda förväntningar på vad Möjligheternas hus kan erbjuda. Projektansökan 

är sprungen ur en förstudie och i den ska Möjligheternas hus erbjuda fler aktiviteter och mer 

stöd än vad som har erbjudits. Det finns flera orsaker till att det inte blev så, men utifrån den 

frustration som uttrycks av medarbetare inom kommunerna/vårdaktörerna bedömer vi att 

förankringen och dialogen har brustit vad gäller insatsens förändrade förutsättningar.  

 

Vad gäller Arena för arbete så har både processledaren och några av koordinatorerna 

arbetat uppsökande mot samverkansparterna för att förankra information om insatsen och 

förbättra kontakterna på operativ nivå. Inom ramen för insatsen arrangerades också tre 

konferenser där nyckelaktörer bjöds in, med syfte att både förankra lärdomar och förbereda 

för implementering.  
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Huvudansvaret för förankringen av insatserna har legat på styrgruppernas medlemmar 

inom Arena för arbete, Möjligheternas hus och Maria Skåne Sydost. Styrgrupperna har alla 

haft representanter med beslutsmandat i sina hemorganisationer, dock inte alltid inom den 

del av hemorganisationen där förändringar behöver ske vid en implementering. Tanken har 

också varit att styrgruppsmedlemmarna, utöver att förankra insatserna hos ordinarie 

medarbetare i sina organisationer, också skulle arbeta med att förankra insatsen uppåt och 

ta med sig information om insatserna till de ledningsgrupper de sitter i. I vilken utsträckning 

denna förankring har lyckats har vi inget underlag för. Vi har lyssnat till diskussioner kring 

svårigheten att förankra insatserna ytterligare högre upp, mot politiker. 

Styrgruppsrepresentanter upplever inte att de har haft rätt kanaler och efterfrågar stöd från 

samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp i detta arbete. 

 

Förutsättningar för god förankring av insatserna via styrgruppernas representanter 

bedömer vi har funnits men vi ser ändå indikationer på att insatsernas förankring bland 

medarbetare inom de ordinarie verksamheterna är svag. Både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har under hela projektperioden haft problem med att remitterande 

aktörer inte helt förstått vem insatsen riktat sig till eller har ifrågasatt projektmedarbetarnas 

uppdrag. Vissa styrguppsmedlemmar har dessutom i våra intervjuer uttryckt att de upplever 

att samverkan har varit begränsad till den operativa insatsen och till dem som personer, och 

inte förankrats brett till de organisationer de representerar.   

 

2.3.2 Implementering 

Inga av insatserna har haft några implementeringsplaner eller i sina förändringsteorier 

tydliggjort några processer eller aktiviteter för implementering. Processerna för 

implementering har dock aktualiserats och diskuterats inom samtliga insatser.  

 

FINSAM:s finansiering för insatsen Samverkansresurs avslutades i september 2019 och 

planen var initialt att den samordnande funktionen skulle implementeras i den ordinarie 

verksamheten på Arbetsförmedlingen. Vid insatsens slut var Arbetsförmedlingens 

inställning till en sådan funktion fortfarande oklar. Fortfarande, ett år efter insatsens avslut, 

finns inga beslut tagna kring implementering. Det enda konkreta som idag kvarstår av 

samverkansresursens uppdrag inom Arbetsförmedlingen är deltagandet på utbildningar av 

AT/ST-läkare och rehabkoordinatorer. Vår bedömning är att avsaknaden av en styrgrupp för 

insatsen och det svaga ägarskapet för en samordnande funktion internt på 

Arbetsförmedlingen var problematiskt både för styrningen av insatsen och för arbetet med 

implementering.  

 

Vad gäller frågan om implementering av Arena för arbete tog styrgruppen i maj 2019 beslut 

om att inte ansöka om medel från FINSAM för 2020. Istället valde man att inleda 

implementeringsfasen direkt. Verksamheten med deltagare kom inte att fortsätta i 

samverkan mellan parterna. Istället implementerade kommunerna i olika grad lärdomar från 

insatsens arbetssätt inom sina arbetsmarknadsenheter eller socialförvaltningen. Framförallt 

tog kommunerna med sig värdet av arbetssättet med nära och förtroendefulla relationer som 

låg till grund för koordinatorernas arbete in i ordinarie verksamhet. Detta önskade 

kommunernas enhetschefer i styrgruppen kunna ge resurser till för de ordinarie 

medarbetare som möter målgruppen inom försörjningsstödet eller arbetsmarknadsenheten. 

Insatser som utvecklades som ett resultat av synliggjorda brister – till exempel språkpraktik 

– implementerades inom Ystad kommun. Arbetsförmedlingen hade gärna sett en fortsättning 
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på koordinatorfunktionen i samverkan med kommunerna, då det är svårt för dem att 

samverka med varje kommun enskilt.  

 

När diskussionerna kring implementering av Möjligheternas hus aktualiserades fanns 

ingen samsyn i styrgruppen kring vad som skulle implementeras. Ingen av kommunerna såg 

möjligheten att verksamheten skulle drivas som en permanent verksamhet avgränsad från 

övriga delar av ordinarie verksamheter, ingen har heller tagit beslut om att implementera 

den inom ordinarie verksamhet. Under våren 2020 ingick aktiviteterna inom Möjligheternas 

hus i en ESF-ansökan som beviljades. Detta antas möjliggöra att en förrehabiliterande 

verksamhet för målgruppen kommer att fortsätta. Ansökan till ESF gjorde att styrgruppens 

diskussioner kring implementering av insatsen Möjligheternas hus avstannade.  

 

Våra intervjuer med styrgruppsrepresentanter och representanter ur referensgruppen för 

Möjligheternas hus synliggör en diskrepans mellan den problemanalys som lyftes fram vid 

vårt inledande arbete med förändringsteori. Problemanalysen ringar in avsaknaden av ett 

förrehabiliterande uppdrag inom samverkansparternas verksamheter. Det hänvisas också 

till att bristande samverkan mellan och inom myndigheterna, samt otydliga 

samverkansuppdrag i funktionsbeskrivningar, gör att individer faller mellan stolarna. I viss 

mån anses också utanförskapet härledas till myndigheternas/tjänstepersonernas bemötande 

och hantering av individärenden. Genom att arbeta på ett sätt som tar bort individens 

egenansvar menar man att man skapar ett beroende av stöd och hjälp hos målgruppen och 

befäster utanförskapet. Utifrån denna analys fanns behov av implementering, dels av 

specifika insatser, dels av former för samverkan och nya arbetssätt. 

 

Underlaget för denna utvärdering ger en bild av att samverkan idag ingår i ordinarie 

medarbetares uppdrag kring individer ur målgruppen samt att det finns lokala 

samverkansstrukturer inom ordinarie verksamhet där representanter från samtliga 

samverkansparter i insatsen, förutom Försäkringskassan. Medarbetare menar att de 

samverkar kring individer i hög grad, men att det inte jämt fungerar smidigt. De upplever 

dock inte att deras förutsättningar att samverka med parterna i insatsen har påverkats av 

arbetet i Möjligheternas hus.  

 

Flera av samverkansparterna har också genomgått organisatoriska förändringar under 

insatsens genomförande som har gynnat arbetet med individer genom bättre förutsättningar 

för ett nära och mer kontinuerligt arbetssätt. Medarbetare inom ordinarie verksamheter 

förstår inte vad Möjligheternas hus gör som de inte kan göra i arbetet med målgruppen.  

 

Utifrån ovanstående underlag bedömer vi att det finns ett behov av att uppdatera 

problemanalysen i insatserna allt eftersom förändringar sker i samverkande aktörers 

organisationer. Vi ser att den ursprungliga problembilden som Möjligheternas hus bygger på 

inte stämmer överens med de behov kommunerna och vårdens aktörer ser i sitt arbete idag. 

Detta har såklart inverkan på intresset för en implementering av Möjligheternas hus då 

insatsens utformning inte upplevs som helt relevant utifrån rådande situation och 

förutsättningar inom ordinarie verksamheter. 

 

Maria Skåne Sydost anses vara implementerat när samverkansprocesserna mellan parterna 

fungerar som en naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet mot missbruk och 

psykisk ohälsa hos målgruppen. Vår bild är att mariamottagningen internt arbetar och 

fungerar som en integrerad verksamhet idag. Men frågan är om de ”externa” medarbetarna i 
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samverkansparternas verksamheter också ser och arbetar med mariamottagningen som en 

integrerad verksamhet och som en naturlig del i sitt ordinarie arbete?   

 

Fördelen med en integrerad samverkansverksamhet som mariamottagningen är att 

samverkan är inbyggd i verksamheten. Nackdelen är att denna verksamhet byggs upp och 

blir väl fungerande ”utanför” ordinarie verksamhet med hjälp av projektfinansiering från 

FINSAM. Mariamottagningen ska inte ”implementeras” i de ordinarie organisationer utan 

utmaningen blir att säkerställa en långsiktig finansiering och en fortsatt gemensam styrning 

och ledning mellan de två huvudmännen av verksamheten.    

 

Liknande problematik kännetecknar några av de andra insatserna. Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har i stor utsträckning genomförts som verksamheter avgränsade från 

ordinarie verksamhet dit deltagare remitteras. Att lyfta ut strukturer och arbetssätt utanför 

ordinarie verksamhet innebär att insatsernas operativa verksamheter blir svårare att 

implementera eftersom de förutsättningar som funnits i projektorganisationen är svåra att 

återskapa inom den vanliga linjeorganisationen. 

 

2.4 Utveckling av en bred samverkan mellan kommunerna 

 
 

I detta avsnitt presenterar vi om och hur antagandena om förändringsmekanismerna om 

utveckling av en bred samverkan, framförallt mellan kommunerna, har förverkligats i 

praktiken i de finansierade insatserna. Nyckelaktörerna för både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har formulerat målsättningar om att insatserna syftar till att lägga en 

grund för en bredare samverkan än den som behövs för att de operativa, deltagarinriktade 

verksamheterna som är i fokus för insatserna, ska fungera.  

 

Med denna bredare samverkan syftade Arena för arbete på att samverkan mellan 

kommunerna skulle bli så god att de började se sig och arbeta som en samlad 

arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. Vid insatsens avslut syntes, 

enligt styrgruppens medlemmar, dock inga indikationer på att en sådan utveckling skett.  

Den svaga samverkan mellan kommunerna inom Arena för arbete är också något som 

bekräftats av koordinatorerna när det gäller ambitionen att genom ökad samverkan kunna 

erbjuda fler insatser för deltagarna. Det har skett en viss samverkan i frågan om att erbjuda 

platser på utbildningar för deltagare mellan kommunerna, men det har inte funnits någon 

Antagande – förandringsmekanism: 

Arena för arbete: Samverkan kring utveckling och implementering av 

koordinatorfunktionen och koordineringen av insatser, utbildningar och åtgärder som 

erbjuds till målgruppen leder till att kommunerna ser sig och börjar arbeta som en samlad 

arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. 

 

Möjligheternas hus: Samverkan kring metodutvecklingen av en arbetsprocess med 

individens behov i fokus ska inspirera till samverkan inom andra arbetsområden mellan 

FINSAMs parter, dels genom själva genomförandet av insatsen men också genom 

dokumentation och strategisk förändringskommunikation kring resultat och lärdomar.  
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övergripande dialog kring att t.ex. erbjuda kommungemensamma utbildningar inom ramen 

för insatsen.  

 

Inte heller inom Möjligheternas hus har någon bredare samverkan mellan kommunerna 

utvecklats i relation till att ställa kommunspecifika insatser till förfogande för andra 

kommuners medborgare. I de fall det har skett har det varit på grund av personbundna 

kontakter.  

 

Istället för att öppna upp för en kommunövergripande samverkan har kommunerna bevakat 

sina gränser och varje kommun har sett till sin egen vinning. Man har haft svårt att 

konceptualisera samverkan och vara öppen för att ställa sina resurser till förfogande för 

andra. Som Socialstyrelsens forskningsöversikt beskriver syftet med samverkan – att dela 

med sig av den egna organisationens resurser till andra och i gengäld få del av deras 

(Danermark, 2015).  

 

Vi anser att det hade krävts medvetet planerade och strategiska aktiviteter och processer för 

att arbeta mot att åstadkomma långsiktiga effekter i form av en bredare, 

kommunövergripande samverkan. Det är inte något som sker av sig själv som ett resultat av 

en operativ samverkan kring deltagare i en insats. Gemensamt för både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus är att det saknas konkreta aktiviteter och processer som förväntas bidra 

till de långsiktiga effekterna av bredare samverkan som uttalas i insatsernas 

förändringsteorier. Vi ser att man genom insatserna vill bidra till att väcka frågor om 

effektivitet och styrning på ledningsnivå inom främst kommunerna. Detta kräver dock att 

insatsernas lärdomar når hela vägen upp i kommunernas ledningsgrupper och politiker och 

där inspirerar till ett mer strategiskt arbete med en övergripande samverkan.  
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3. LÄRDOMAR OCH REKOMMENDATIONER 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi utvärderingens viktigaste lärdomar och 

rekommendationer, samt de frågor som vi anser är viktiga för Samordningsförbundet 

Sydöstra Skåne och medlemsparterna att arbeta vidare med för att nå hållbara och 

långsiktiga effekter, d.v.s. så att samverkan förbättras mellan medlemsparterna så att 

fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och därmed kommer närmre 

arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd.  

 

Ambitionen är att utvärderingen kan bidra till ett lärande mellan insatserna kring hur 

samverkan kan utvecklas och på sikt ”arbetas in” i form av kompetenser, arbetssätt, 

strukturer och strategier i samordningsförbundet och i parternas ordinarie verksamheter. 

 

Nedan sammanfattar vi de viktigaste lärdomarna från utvärderingen, i form av de 

utmaningar vi ser för att samordningsförbundet ska lyckas i sitt arbete med att förbättra 

samverkan mellan medlemsparterna, samt några vägledande rekommendationer för hur 

förbundet och dess medlemsparter kan arbeta för att lösa dessa utmaningar.  

 

3.1.Använd insatser för ett strategiskt arbete mot samverkan på organisationsnivå 

Insatserna som omfattas av denna utvärdering har primärt haft ett operativt fokus på 

individinriktade aktiviteter och verksamheter. Insatserna har varit framgångsrika i att nå 

förväntade resultat för individer ur FINSAM:s målgrupp i form av arbete, studier, 

självförsörjning och förbättrad hälsa, delaktighet och egenmakt6. Insatserna har också varit 

framgångsrika när det gäller resultat för de enskilda medarbetare som arbetat med 

målgrupperna i insatserna. Dessa medarbetare har utvecklat samsyn, 

samverkanskompetens, samt arbetssätt för samverkan och arbetet med individer som har 

fungerat inom ramen för insatserna.   

 

Däremot har det varit ett svagt fokus på att använda insatserna i ett mer strategiskt arbete 

mot att nå de effekter som har formulerats i insatsernas förändringsteorier om att utveckla 

och implementera hållbara samverkansformer och arbetssätt som är effektiva för 

målgruppen på en organisatorisk nivå. Detta anser vi skulle kräva att insatserna organiseras 

på ett sätt så att resurser prioriteras, inte enbart för individinriktade aktiviteter utan också 

för processer och aktiviteter som är avsedda för att åstadkomma hållbara, strategiska 

förändringar inom ordinarie verksamheter.  

 

Insatserna bedrivs i projektform vilket används som en möjlighet för att testa något nytt och 

påbörja ett förändringsarbete. Att använda projektformen för att i samordningsförbundens 

insatser testa arbetssätt och metoder som leder till att människor kommer ur utanförskap är 

viktigt. Insatserna bidrar då till att lösa problem för de målgrupper som inte nås av parternas 

ordinarie verksamheter och insatser och därför ”faller mellan stolarna”. Frågan är dock hur 

människor i dessa målgrupper, som är i behov av det stöd och den samverkan som erbjuds i 

 
6 Utvärderingen har haft fokus på utveckling och förbättring av samverkan mellan medlemsparterna till gagn 

för individer ur FINSAM:s målgrupp medan de ansvariga för insatserna har följt upp och rapporterat resultat 
på individnivå till FINSAM.   
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insatserna, ska få hjälp när finansieringen från FINSAM har tagit slut om insatsernas 

samverkansformer och arbetssätt inte finns kvar inom ordinarie verksamheter?  

 

I så fall har insatserna endast fungerat som tillfälliga lösningar på de långsiktiga problem 

som finns på organisations- och strukturell nivå – problem som handlar om att det finns 

arbetssätt och strukturer som inte fungerar för att lösa de komplexa samhällsutmaningarna 

som utgör orsaker till målgruppens utanförskap.  

 

Vi rekommenderar: 

- Att samordningsförbundets parter börjar använda projektformen i insatserna för att 

sätta igång ett förändringsarbete för att skapa mer långsiktiga lösningar på de 

underliggande organisatoriska och strukturella problemen. Det kräver att 

samordningsförbundet efterfrågar och prioriterar insatser med en mer 

strukturförändrande ambition och formar sina urvalskriterier och bedömning av 

framgång i insatser efter detta (Se t ex Lundmark & Nilsson, 2014).  

 

3.2 Planera insatser utifrån problemanalyser och förändringsteorier på verksamhetsnivå 

En slutsats av utvärderingen är att insatsernas framgång och möjlighet att bidra till 

långsiktiga effekter, eller bristen på detsamma, kan härledas till den inledande fasen då 

insatserna kom till. Insatser som kommer till ur analyser som processas fram i samverkan, 

med en bred delaktighet från alla nivåer inom organisationerna, ger förutsättningar för en 

bred förankring och ägarskap redan från början. Sannolikheten att problemanalysen blir mer 

heltäckande och stämmer överens med samtliga parters uppfattning ökar.  

 

De behovsanalyser som har legat som grund för insatserna har primärt gjorts på individ-

/målgrupps- och insatsnivå, och inte alltid omfattat alla medlemsparters perspektiv eller 

perspektiv från olika nivåer inom parternas organisationer. Om insatserna ska bidra till att 

utveckla hållbara samverkansformer i verksamheterna behöver parterna, inför insatsernas 

start, också genomföra problemanalyser på verksamhetsnivå av befintliga arbetssätt, -

processer och -rutiner och ur alla parters perspektiv, medlemsparternas såväl som 

målgruppens. Medarbetare som arbetar nära verksamheten och målgruppen bör vara med i 

analysprocessen och utformningen av insatser. Vi ser också ett behov av att uppdatera 

problemanalyser under insatsernas gång. Samverkansparternas verksamheter har en 

tendens att utvecklas och förändras parallellt och detta påverkar insatsers relevans. 

 

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna som initierar insatserna redan i förberedelsefasen inför ansökan till 

Samordningsförbundet samarbetar kring att göra grundliga problemanalyser, inte 

bara av målgruppen, utan också av befintliga arbetssätt i verksamheterna. Utifrån 

detta kan man formulera en förändringsteori med gemensamma långsiktiga 

målsättningar för utveckling av samverkan, hur man tillsammans ska nå dessa, vilka 

resurser som krävs och vilka förutsättningar det finns för en implementering.  

 

- Att samordningsförbundet överväger möjligheten att införa en analys- och 

planeringsfas till beviljade insatser, så som det till exempel är brukligt inom EU:s 

fonder. Finansierad tid under en förberedelsefas möjliggör genomförandet av 
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djupare problemanalyser som inkluderar fler perspektiv, stärkande av styrgruppers 

strategiske arbete, samt framtagande av en fungerande förändringsteori. Ett sådant 

arbete stödjer förankringen av en insats och därmed också dess förutsättningar för 

ägarskap och implementering.  

 

- Att samordningsförbundet stödjer ett utvecklingsinriktat arbetssätt i insatserna som 

innebär kontinuerliga analyser av problem, behov och omvärld. Genom att i högre 

grad se insatserna som utvecklingsprojekt som löpande behöver anpassas för att 

möta de förändringar i kunskapen om behov som uppstår inom både målgrupp, 

ordinarie verksamhet och omvärld, kan insatser i större utsträckning nå de mål som 

sätts upp.  

 

3.3 Skapa förutsättningar för ett relationellt arbetssätt inom ordinarie verksamheter 

I problemanalysen för Möjligheternas hus härleds utanförskapet till myndigheternas/ 

tjänstepersonernas bemötande och hantering av individärenden. Genom att arbeta på ett 

sätt som tar bort individens egenansvar menar man att man skapar ett beroende av stöd och 

hjälp hos målgruppen och befäster utanförskapet. Denna utvärdering stödjer andra 

utvärderingar och studier som visar att ett relationellt arbetssätt har avgörande betydelse för 

individers utveckling för att närma sig arbetsmarknaden.  

 

Deltagarna i Arena för arbete och framförallt i Möjligheternas hus ger en stark bild av hur de 

blir bemötta med respekt och tilltro, att de blir lyssnade på och sedda. Det handlar om ett 

bemötande som bygger upp en relation, för att utifrån en djupare förståelse för individen 

kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Det handlar också om ett sätt att bemöta människor 

med nyfikenhet, respekt, tilltro och genom det stärka individens motivation för att ta eget 

ansvar för sin förändringsprocess.  

 

Vi har också sett att en nära relation mellan individen och medarbetare i insatserna gagnar 

arbetet med individen hos andra samverkansparter. Genom samverkan kan fördjupad 

bakgrundsinformation och förståelse för individens problembild överföras mellan 

medarbetarna vilket skapar bättre förutsättningar att kunna erbjuda individen relevant stöd 

som leder till mer hållbar förändring.   

 

Vi anser att det finns aspekter av det relationella arbetssätt som går att applicera i den 

ordinarie verksamheten, trots myndighetsuppdrag. Detta är också något som flera chefer och 

medarbetare från kommunerna menar att de redan strävar och arbetar efter. Vi ser också att 

ett sådant relationellt arbetssätt innebär att t.ex. handläggare för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadssekreterare behöver förutsättningar för att kunna arbeta nära individer ur 

FINSAM:s målgrupp – de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har 

svårt att ta del av myndigheternas ordinarie utbud av stöd och insatser. Hur kan dessa 

förutsättningar skapas inom ordinarie verksamhet?  

 

Vi rekommenderar: 

- Att samordningsförbundet efterfrågar och prioriterar insatser med ambitionen att 

skapa förutsättningar för att utveckla och stärka ett relationellt arbetssätt inom 

ordinarie verksamheter. Därigenom stöds ett arbetssätt som stärker individers 

egenansvar och egenmakt och minskar deras beroende av stöd och hjälp. 
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3.4 Tydliggör vilka samverkansformer som ska utvecklas och implementeras i insatserna  

Utvärderingen har hjälpt till att synliggöra hur insatserna har organiserat samverkan och vi 

ser att samverkan har organiserats på olika sätt. Möjligheternas hus har haft fokus på 

samverkan genom samlokalisering, en operativ samverkansgrupp och flerpartssamtal. I Arena 

för arbete och Samverkansresurs har samverkan organiserats som en särskild samordnar- 

och förmedlingsfunktion som innehas av enskilda medarbetare hos en av 

samverkansparterna. Samverkansresurs har dessutom haft ett fokus på att stödja och 

etablera lokala samverkansgrupper /samverkansteam i varje kommun.  Mariamottagningen i 

Skåne Sydost har organiserats som en integrerad verksamhet med ett multiprofessionellt 

samverkansteam som har samlokaliserats avskilt från de ordinarie verksamheterna.  

 

På detta vis har insatserna också organiserats i olika grader av samverkan. I ett kontinuum 

från specialisering till integrering för att beskriva ett motsatsförhållande när det gäller 

organisationsstruktur och visa på olika grad av samverkan (Boklund, 1995). Inom 

samverkansparternas ordinarie verksamheter präglas en stor del av arbetet av specialisering 

eftersom de utgör självständiga specialiserade organisationer där arbete genomförs i skilda 

funktioner som inte integrerats. Koordination, som Arena för Arbete och Samverkansresurs 

har anammat, innebär att det arbete som utförs inom olika organisationer samordnas. När 

det rör sig om kollaboration bidrar de berörda aktörerna med sin kompetens och löser 

uppgifter gemensamt. Detta är fallet i samverkansgrupperna i Möjligheternas hus, 

Samverkansresurs och Maria Skåne Sydost. Maria Skåne Sydost syftar till – men har inte helt 

uppnått – en integrering. Detta innebär att enheterna integrerats till en och samma 

organisation så att gränserna raderats (Gräll, Ahmadi & Blom, 2013).  

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna i insatserna i högre grad tydliggör vad samverkansformerna i den 

aktuella insatsen innebär och på vilket sätt denna samverkansform är 

ändamålsenlig. Detta hjälper också parterna att konkretisera vad / vilka 

samverkansformer som ska förankras och implementeras. 

 

3.5 Organisera för utveckling av samverkanskompetens och arbetssätt i verksamheterna 

För samtliga insatser gäller att samverkanskompetens primärt har utvecklats hos och mellan 

de enskilda medarbetare och chefer som arbetat i insatserna. En viktig lärdom av 

utvärderingen är därför att organiseringen av insatserna har inneburit olika möjligheter för 

ett lärande som leder till utveckling av samverkanskompetens hos en bredare krets av 

medarbetare och chefer vilket är en viktig grund för en förankring och implementering av de 

arbetssätt som utvecklats i insatserna.  

 

Det är därför viktigt att den samverkanskompetens som utvecklas hos medarbetare och 

chefer nyttjas i ordinarie verksamhet och ”sprids” till ordinarie handläggare och 

verksamhetsledare, både under och efter insatsen. På detta vis kan kunskaper och 

kompetenser lyftas från nivån av enskilda medarbetare till ett lärande på gruppnivå som 

innebär ett gemensamt språk och förståelse vilket i förlängningen kan leda till ett arbetssätt 

som fungerar i organisationen (Crossan, Lane & White, 1999).  

 

Vi ser också vikten av att organisera insatserna på ett sätt som möjliggör att 

samverkanskompetensen som utvecklas stannar kvar inom organisationerna. Inom Arena 
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för arbete utvecklade de projektanställda koordinatorerna en samverkanskompetens som 

sen kom att försvinna när insatsen avslutades. Samma risk finns inom Möjligheternas hus 

och de coacher som arbetar med målgruppen i insatsen om man inte planerar för hur man 

ska ta till vara denna kompetens. Ett annat sätt är att rekrytera projektmedarbetare från 

ordinarie verksamheter där kompetenser som utvecklas i insatsen naturligt hålls kvar i 

verksamheten efteråt. 

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna i insatserna arbetar mer systematiskt med att skapa arenor för lärande 

(till exempel grupper, mötesforum) och utveckling av samverkanskompetens hos 

medarbetare och chefer både i och ”utanför” insatserna. Viktiga förutsättningar är 

att avsätta tid och resurser för detta, bredvid de resurser som avsätts för insatsernas 

medarbetare att genomföra det deltagarinriktade arbetet. 

 

- Samtidigt anser vi att det är viktigt att parterna i insatserna även arbetar för att 

möjliggöra ett lärande för att bygga samverkanskompetens hos en bredare krets av 

medarbetare och chefer i verksamheterna, så att samverkanskompetens och 

lärdomar av insatserna ”byggs in” i organisationerna och inte blir beroende av 

enskilda personer. Ett sådant lärande kan möjliggöras genom att avsätta tid för och 

skapa arenor för utvecklingsinriktat lärande där medarbetare och chefer från 

samverkansparterna möts både på och mellan operativ och strategisk nivå. 

Samverkansgrupperna i samverkansresurs och referensgruppen i Möjligheternas 

Hus ser vi som exempel på lärandearenor mellan medarbetare på operativ nivå. 

 

3.6 Stärka förutsättningar för implementering 

Utvärderingen visar att det har funnits en tendens i insatserna att skjuta frågan om 

implementering på framtiden vilket har inneburit att man först på allvar har tagit tag i frågan 

vid insatsens slut eller efter insatsen. Detta gäller Samverkansresurs och Arena för arbete 

som avslutades 2019. I Möjligheternas hus har frågan om implementering skjutits fram med 

hänvisning till att insatsen och arbetssättet kommer att fortsätta inom ramen för ett ESF-

projekt, IRIS. När det gäller Maria Skåne Sydost finns möjligheten att diskutera och lösa 

implementeringsfrågan under insatsens sista år, 2021.  

 

Ingen av insatserna har i formuleringen av sina förändringsteorier tydliggjort några 

processer eller aktiviteter för implementering. Diskussionerna i styrgrupperna/ hos 

nyckelaktörerna har kretsat kring vad man kan implementera utifrån de förutsättningar som 

finns, istället för att under projektperioden aktivt arbeta för att utveckla förutsättningar för 

implementering av det som behövs. Att inte se implementeringsprocessen som en 

sammanhängande del av hela insatsen anser vi försämrar förutsättningarna att nå hållbara 

och långsiktiga effekter. 

 

Projektansvariga förklarar ofta frånvaron av implementeringsplaner med att de politiskt 

styrda organisationerna ständigt förändras och därmed förändras också förutsättningarna 

för att implementera insatserna. Vi anser dock att det åtminstone bör finnas en tydlig idé om 

implementering som ger svar på ovanstående frågor, och planen får ses som ett flexibelt stöd 

för implementeringsprocessen för att ta hänsyn till förändringar under processens gång.  

 

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
257



 

32 
 

En annan slutsats av utvärderingen är att det i de flesta av insatserna har funnits ett svagt 

ägarskap – oavsett om styrningen/ styrgrupperna har organiserats ”på rätt sätt” - med en 

sammansättning av representanter med beslutsmandat från samtliga samverkansparter 

eller inte. Ett aktivt ägarskap är avgörande för att nå mer långsiktiga effekter av insatserna. 

Det innebär att det finns personer i ledningsfunktioner inom samverkansparternas 

organisationer som aktivt styr, efterfrågar, följer upp och skapar förutsättningar för att 

projektets lärdomar och resultat kan omsättas till långsiktiga och hållbara effekter (Brulin & 

Svensson 2011).  

 

Ett aktivt ägarskap bör utövas i ett konstruktivt samspel mellan styrgruppernas 

representanter och verksamhets-/förvaltningsledningarna inom samverkansparternas 

organisationer om hållbar förändring ska nås. Ledningen behöver både stödja och ställa krav 

på styrgruppen och dess medlemmar som i sin tur behöver föra en nära dialog med 

ledningen så att projektets leveranser stämmer överens med de rådande önskemål och 

behov och därmed kan skapa ett värde i basorganisationen (Schelde Andersen & Raae 

Søndergaard, 2013). Dessutom är det en lärdom som framkommit i våra lärandeworkshops 

och styrgruppsmöten inom insatserna att kommunernas politiska styrelser måste känna till 

Samordningsförbundets insatser för att möjliggöra implementering. Detta gäller 

övergripande för alla förvaltningar.  

 

ISF:s rapport (2019) visar att det är svårt att få någon av parterna att ta över en verksamhet 

som befinner sig i gränslandet mellan olika myndigheter, oavsett hur framgångsrik insatsen 

är. En långsiktigt stabil finansiering från samordningsförbundet är avgörande så länge det 

finns ett behov av insatser som befinner sig i gränslandet mellan två eller flera myndigheter. 

Samordningsförbunden hanterar svårigheten med att implementera insatser i parternas i 

ordinarie verksamhet på olika sätt. Ibland låter förbundet projekt som ingen part är villig att 

ta över i sin ordinarie verksamhet, återuppstå i modifierad form. Ibland låter förbunden 

projekt fortsätta med finansiering från förbundet under lång tid.  

                                                      

Det framgår dessutom av rapporten från ISF att projekt som varit bra kan övergå till så 

kallad integrerad samverkan och då kan målgruppen breddas om det behövs och budgeten 

eventuellt minska något. Integrerad samverkan kännetecknas enligt NNS bland annat av en 

samordningsstrategi som betonar långsiktighet framför projektverksamhet.   

 

Vi rekommenderar: 

- Att ansvariga parter i styrgrupperna arbetar fram planer för implementering med 

specificering av roller och ansvar, samt aktiviteter och processer utifrån 

implementeringsmål. Vi anser att sådana planer för implementering bör finnas 

redan vid insatsens start och att det under insatsernas gång bör finnas ett löpande 

samtal om vad som ska förankras och implementeras, samt hur det ska ske. Det 

samtal bör även i vissa delar inkludera den politiska nivån där resultat och lärdomar 

av insatserna behöver ”ompaketeras” för att tydliggöra värdet av samverkan och 

arbetet med målgruppen. Det kan till exempel handla om värden som ökad 

effektivitet och därmed besparingar på längre sikt, en bättre upplevelse av 

myndigheternas service, eller en ökad delaktighet och bättre resultat hos 

målgrupperna.  

 

- Vi uppmanar också till att föra en diskussion i samordningsförbundet och dess 

parter om hur man säkerställer en långsiktig finansiering för insatser som befinner 
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sig i gränslandet mellan myndigheterna, gärna med inspiration från de lösningar 

som använts inom andra förbund, enligt ISF:s rapport.   

 

3.7 Utveckla en bred samverkan mellan kommunerna 

Bred samverkan byggde i insatserna på idén om att samarbeta kring resurser över 

kommungränserna, då kommunerna är alldeles för små för att ha egna insatser för alla 

målgrupper. Att kommunerna skulle kunna specialisera sig och bjuda in de andra 

kommunerna till att nyttja dessa resurser, i ömsesidighet. Ingen sådan bred, 

kommunövergripande samverkan har utvecklats.   

 

Med tanke på att både Arena för arbete och Möjligheternas hus har inneburit en ambition att 

utveckla en bredare samverkan än inom enskilda verksamhetsområden finns behov av ett 

mer aktivt ägarskap på hög ledningsnivå i samverkansparternas organisationer. Det ställer 

bland annat krav på medlemmarna i insatsernas styrgrupper att förankra insatserna uppåt 

till högre chefer och politiker, samt på ett aktivt och strategiskt arbete inom 

samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp.   

 

Vi rekommenderar: 

- Att kommunerna inom SÖS jobbar vidare med att utveckla kommunalövergripande 

samverkan specifikt kring arbetsmarknadsfrågor och utreder möjligheten att 

antingen erbjuda kommungemensamma insatser eller använda enskilda resurser 

som gemensamma tillgångar för individer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

- Vi rekommenderar också att insatser som syftar till att åstadkomma långsiktiga 

effekter i form av kommunövergripande samverkan omfattar medvetet planerande 

och strategiska aktiviteter och processer.  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 149   Dnr 2021/157 
 
Förfrågan om gemensam överförmyndarnämnd mellan Simrishamns, 
Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att Simrishamns kommun får ingå i den 

gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet med de villkor 
som framgår av förvaltningens yttrande. 

 
2. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att en gemensam överförmyndarnämnd för 

Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildas från den 1 januari 2023 
under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten. 

 
Sammanfattning 
En gemensam enhet för Ystads kommun och Sjöbo kommuns överförmyndarverksamhet 
bildades 2010, och den 1 januari 2011 bildades den gemensamma överförmyndarnämnden för 
dessa båda kommuner. Den 1 januari 2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, 
Ystads och Sjöbo kommuner med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre 
kommuner också en gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner. I 
beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för en 
utökning av den nuvarande överförmyndarnämnden till att även omfatta Simrishamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 153 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 9 augusti 2021 
Simrishamns kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2021, § 112 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Simrishamns kommun 
Tomelilla kommun 
Ystads kommun 
Överförmyndarnämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 153   Dnr 2021/157 
 
Förfrågan om gemensam överförmyndarnämnd mellan Simrishamns, 
Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att Simrishamns kommun får ingå i den 

gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet med de villkor 
som framgår av förvaltningens yttrande. 

 
2. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att en gemensam överförmyndarnämnd för 

Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildas från den 1 januari 2023 
under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten. 

 
Sammanfattning 
En gemensam enhet för Ystads kommun och Sjöbo kommuns överförmyndarverksamhet 
bildades 2010, och den 1 januari 2011 bildades den gemensamma överförmyndarnämnden för 
dessa båda kommuner. Den 1 januari 2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, 
Ystads och Sjöbo kommuner med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre 
kommuner också en gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner. I 
beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för en 
utökning av den nuvarande överförmyndarnämnden till att även omfatta Simrishamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 9 augusti 2021 
Simrishamns kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2021, § 112 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Simrishamns kommun 
Tomelilla kommun 
Ystads kommun 
Överförmyndarnämnden 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/157 
 
Förfrågan om gemensam överförmyndarnämnd mellan Simrishamns, 
Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att Simrishamns kommun får ingå i den 

gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet med de villkor 
som framgår av förvaltningens yttrande. 

 
2. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att en gemensam överförmyndarnämnd för 

Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildas från den 1 januari 2023 
under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten. 

 
Sammanfattning 
En gemensam enhet för Ystads kommun och Sjöbo kommuns överförmyndarverksamhet 
bildades 2010, och den 1 januari 2011 bildades den gemensamma överförmyndarnämnden för 
dessa båda kommuner. Den 1 januari 2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, 
Ystads och Sjöbo kommuner med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre 
kommuner också en gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner. I 
beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för en 
utökning av den nuvarande överförmyndarnämnden till att även omfatta Simrishamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 9 augusti 2021 
Simrishamns kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2021, § 112 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Simrishamns kommun 
Tomelilla kommun 
Ystads kommun 
Överförmyndarnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-08-09 2021/157 
  
  

Kommunledningsförvaltningen 
Angelica Lindberg 
Kanslichef 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt 
handläggarkontor samt ingå i en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo. 

 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får 
ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet 
med de villkor som framgår av förvaltningens yttrande. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 

överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten. 

 
 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo 
kommuner. I beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. 
 
Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 2016 
bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner med kontor 
i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en gemensam 
överförmyndarnämnd. 
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Framtid 
Även om den gemensamma enheten nu omfattar tre kommuner så finns ett behov av att bli 
större eller ingå i en större gemensam enhet. Ställföreträdarutredningen är precis 
överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av utredningsförslagen kommer att 
vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida arbete. Genomförs förslagen så 
kommer ett större ansvar läggas på överförmyndarenheterna runt om i landet, exempelvis 
kommer beslutanderätten i ostridiga ärenden om godmanskap att flyttas från domstolarna 
till överförmyndarnämnderna.  
 
Ärendena tenderar också att bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland 
tveksamt om det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att 
överförmyndarenheten kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder 
professionella gode män och förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller där det 
inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad kostnad i 
arvodesbudgeten. 
 
Verksamheten har också ett stort behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler 
e-tjänster kan erbjudas sökande och ställföreträdare. En enskild överförmyndarenhet har 
svårt att utveckla egna digitala lösningar på de problem som sannolikt delas med de flesta 
överförmyndarenheter i landet. Med en större enhet ökar dock möjligheten till att avsätta 
tid och resurser för den fortsatta nödvändiga digitala utvecklingen. 
 
Fakta om nuvarande samverkan 
Samarbetet runt överförmyndarenheten regleras genom ett samverkansavtal och nämnden 
styrs av ett reglemente som är antaget av samtliga tre kommuners fullmäktige. Tomelilla 
kommun är värdkommun. Enheten har sex anställda och Tomelilla kommuns kanslichef 
fungerar även som chef för överförmyndarenheten. Enheten har sina kontorslokaler på 
Gladanleden i Tomelilla tillsammans med Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
 
Budgeten för 2021 är på 4,44 mnkr. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna utifrån 
respektive kommuns andel av det totala antalet ärenden. Under år 2020 stod Ystads 
kommun för 436 ärenden vilket utgjorde 45,85 procent av det totala antalet ärenden som 
var 951. Följaktligen fick Ystads kommun stå för 45,85 procent av enhetens kostnader för 
år 2020. Motsvarande siffror för Sjöbo kommun är 274 ärenden och 28,81 procent, samt 
för Tomelilla kommun 241 ärenden och 25,34 procent. 
 
Arvoden, kostnadsersättningar med mera till överförmyndarnämnd, gode män och 
förvaltare ingår inte i samarbetet utan detta svarar respektive kommun för. 
 
Behov om Simrishamns kommun ansluter till enheten 
Simrishamns kommun hade under 2020 413 ärenden, dvs något färre än Ystads kommun. 
Det betyder att den gemensamma enheten skulle gå från 951 till 1 364 ärenden (2020 år 
siffror), med andra ord en ökning med 43 procent. För att kunna behålla samma kvalitet i 
verksamheten skulle det krävas att enheten utökas från 6 till 8,5 tjänster.  
 
För att överförmyndarenheten ska fungera som en samlad enhet är det viktigt att samtliga 
anställda utgår från samma tjänstgöringsställe, även om det kan finnas utrymme för visst 
distansarbete. Sjöbo och Ystads kommuner har inga handläggare stationerade på plats i 
Sjöbo och Ystad och har inte funnit något behov av detta. På samma sätt finns det inget 
behov av handläggare stationerade i Simrishamn.  
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Nackdelen att ha personalen på två olika tjänstgöringsställen är åtminstone mycket större 
än den eventuella vinsten att ha handläggare på plats i Simrishamn. 
 
Enhetens nuvarande lokaler på Gladanleden är byggda för sex eller möjligtvis sju 
medarbetare. På grund av sekretessen som enheten arbetar under så var det nödvändigt att 
bygga in arbetsplatserna i en ljudcell så att miljöförbundets tjänstemän inte kunde höra 
samtal från överförmyndarenhetens kontor. Detta gör att det inte finns någon rimlig 
möjlighet att utöka personalstyrkan till önskvärda 8,5 tjänster i nuvarande lokaler. Även i 
övrigt är kontorslokalerna på Gladanleden fullbesatta. Med andra ord kommer ett 
samgående och en utökning av personalstyrkan kräva en flytt från Gladanleden till andra 
lokaler i Tomelilla tätort. 
 
Nämnden 
Ska Simrishamns kommun ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från den 1 
januari 2023 krävs att samtliga fyra kommunfullmäktige antar ett nytt reglemente för 
nämnden. I detta reglemente måste det regleras hur många ledamöter och ersättare varje 
kommun ska ha, minimum är en ledamot och en ersättare per kommun. De två alternativ 
som står till buds är 1+1 per kommun, dvs en nämnd på 4 ledamöter och 4 ersättare, eller 
2+2 per kommun, dvs en nämnd på 8 ledamöter och 8 ersättare.  
 
Med tanke på att de beslut som nämnden fattar i stort är opolitiska så skulle det vara 
omfattande med en nämnd på hela 16 personer. Förslaget är därför att varje kommun ska 
ha en ledamot och en ersättare var om Simrishamn ska ingå i den gemensamma nämnden. 
 
Rättsläget vid överlämning från en myndighet till en annan 
Vid ett eventuellt samgående måste överlämnande myndighet, dvs Simrishamns 
överförmyndare, stå för ansvaret för akternas kvalitet och övertagande myndighet, dvs den 
gemensamma överförmyndarnämnden med Tomelilla kommun som värdkommun, ha 
möjlighet att granska akterna. 
 
SKR:s expert på överförmyndarrätt Kalle Larsson rekommenderar att övertagande 
myndighet granskar akterna för att kunna undgå historiskt ansvar för eventuella tidigare 
begångna misstag. Det bör därför avtalas mellan kommunerna hur många timmars arbetstid 
som behövs för att akterna ska kunna granskas i förväg innan sammanslagningen 
genomförs. På detta sätt har exempelvis Halmstads kommun och Nacka kommun gjort 
inför övertagande av andra kommuners överförmyndarverksamhet.  
 
Från dagen som en ny myndighet tar över handläggningen så är det den nya myndigheten 
som kan stämmas även för historiskt begångna misstag. Om den nya myndigheten har gått 
genom akterna för att på en rimlig nivå försäkra sig om att allt är korrekt faller dock 
ansvaret tillbaka på den ursprungliga myndigheten, i det här fallet Simrishamns kommun. 
SKR:s expert betonar dock att rättsläget är oklart och har inte prövats fullt ut. 
 
Med det osäkra rättsläget som bakgrund är det säkraste som kan göras vid ett övertagande 
av överförmyndarverksamhet sammanfattningsvis:  

1. Kommunerna avtalar hur många timmar som den övertagande myndigheten ska 
lägga ner på granskning av den överlämnande myndighetens akter. Överlämnande 
myndighet bekostar denna granskning. 
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2. Kommunerna avtalar att överlämnande myndighet ska stå för samtliga kostnader 
för rättelser som krävs efter granskningen. Detta gäller såväl för eventuella 
skadestånd som för den tid som går åt för att rätta i akterna. 5-10 timmars arbetstid 
per ärende är, enligt Kalle Larsson, rimligt att förvänta sig för nödvändiga rättelser. 
Förhoppningsvis är det inga eller få ärenden som behöver rättas. 

3. Kommunerna avtalar att samtliga krav som ställs mot den nya myndigheten för 
misstag begångna fram till överlämnandet, ska den överlämnande myndigheten 
ansvara för. Detta gäller såväl för skadestånd som för andra kostnader som 
uppkommer, inklusive arbetstidskostnader, konsultkostnader med mera. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vilka kostnader som skulle uppkomma för nuvarande tre kommuner om Simrishamns 
kommun ska ingå i den gemensamma överförmyndarenheten och den gemensamma 
nämnden är svårt att förutse.  
 
Lokalkostnaderna kan bli högre, men det beror på vilka lokaler som går att hyra. 
Kostnaderna för nämndens ledamöter och ersättare blir lägre om 1 ledamot och 1 ersättare 
ska väljas per kommun istället för dagens 2+2. 
 
Kostnader som uppkommer för den granskning som krävs av överlämnande myndighets 
ärenden ska Simrishamns kommun stå för. Detta ska inte generera några kostnader för 
Tomelilla, Ystads eller Sjöbo kommuner. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. Vissa resor kommer att bli 
längre för till exempel nämndsledamöter och för inlämning av årsräkningar. Det går 
troligtvis att ordna så att årsräkningar kan lämnas in till Kontakt Simrishamn i Stadshuset i 
Simrishamn. 

Uppföljning 
Samtliga tre kommunfullmäktige behöver fatta likalydande beslut om villkoren för en 
anslutning av Simrishamns kommun till den gemensamma nämnden och till den 
gemensamma enheten. Givetvis måste även Simrishamns kommunfullmäktige eller annan 
kommunal instans fatta beslut om dessa villkor godkännes. 
 
Därefter kan avtal tecknas mellan kommunerna för den granskning som ska genomföras 
före ett samgående. Sista steget är sedan att de fyra kommunfullmäktige fattar beslut om 
ett samverkansavtal för den gemensamma enheten och om ett reglemente för Tomelilla-
Ystad-Sjöbo-Simrishamns överförmyndarnämnd. Anslutning kan ske den 1 januari 2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd, Simrishamns kommunfullmäktige 2021-05-31 § 112, dnr 
kansli 2021/157 
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Förfrågan från Simrishamns kommun, dnr kansli 2021/157 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18, dnr kansli 2021/157 
 

 
Beslutet skickas till  
Simrishamns kommun 
Ystads kommun 
Tomelilla kommun 
 
 
Angelica Lindberg Karina Hansson 
Kanslichef Kommundirektör 
Kansliavdelningen  
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 112 Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning

Tomelilla, Ystad och Sjöbo har idag en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemen-
samt kontor beläget i Tomelilla. Frågan om Överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun skall gå samman med dessa motsvarande verksamheter i Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, §30. Kommunstyrelsen be-
slutade att återremittera ärendet för att innan förfrågan om ett samgående görs till de sam-
verkande kommunerna, undersöka möjligheten att bibehålla nuvarande organisation men 
att ingå ett mer ingående samarbetsavtal.

Förfrågan har ställts till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 
och Tomelilla kommun har återkommit med svaret att kommunen tackar nej till ett samar-
betsavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 130
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, §117
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Svar på förfrågan om samarbetsavtal från Tomelilla, 2021-03-16
Förfrågan till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 2021-03-09
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-10, §30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-01-20, §17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Kostnadskalkyl gemensamt överförmyndarkansli 2020
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd, 
2020-12-11.

Överläggning

Ordföranden, Christer Akej (M), föreslår att man gör en redaktionell ändring i kommunstyrel-
sens beslutsförslag vad gäller första att-satsen som ändras till att ”Simrishamns kommun öns-
kar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd 
tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

Kommunfullmäktige godkänner den redaktionella ändringen.

Simrishamns kommun

Dnr: KS 2020/451

Handl.id: 2021.1498

Datum: 2021-06-04
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 112 forts Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att andra att-satsen i kommunstyrelsens beslutsförslag får följande 
lydelse: Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

Tomas Assarsson (SD), Jeanette Ovesson (M), Gudrun Schyman (FI) och Anneli Rosha-
gen (KD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige är överens om att-sats 1 och 3 i kommun-
styrelsens beslutsförslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag gällande att-sats 2 
mot Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Pia Ing-
varssons yrkande (S).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

 Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

 Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma 
beslut, skickas förfrågan till kommunerna.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 150   Dnr 2021/173 
 
Val av styrelserepresentanter IT kommuner i Skåne 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Ekonomichefen Ann-Christin Walméus utses till ledamot i styrelsen för IT kommuner i 

Skåne AB från den extra bolagsstämman som genomförs den 21 oktober 2021 till och 
med årsstämman 2023.  

2. Verksamhetsutvecklaren Linda Lopez utses till suppleant i styrelsen för IT kommuner i 
Skåne AB från den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021 till och med årsstämman 
2023. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Enligt aktieägaravtalet består styrelsen av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. 
Fullmäktige i varje delägarkommun ska utse en ordinarie ledamot och en suppleant.  
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås ekonomichefen Ann-Christin 
Walméus som ordinarie ledamot och verksamhetsutvecklaren Linda Lopez till suppleant. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 154 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 
Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
IT kommuner i Skåne AB 
De valda 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 154   Dnr 2021/173 
 
Val av styrelserepresentanter IT kommuner i Skåne 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Ekonomichefen Ann-Christin Walméus utses till ledamot i styrelsen för IT kommuner i 

Skåne AB från den extra bolagsstämman som genomförs den 21 oktober 2021 till och 
med årsstämman 2023.  

2. Verksamhetsutvecklaren Linda Lopez utses till suppleant i styrelsen för IT kommuner i 
Skåne AB från den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021 till och med årsstämman 
2023. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Enligt aktieägaravtalet består styrelsen av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. 
Fullmäktige i varje delägarkommun ska utse en ordinarie ledamot och en suppleant.  
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås ekonomichefen Ann-Christin 
Walméus som ordinarie ledamot och verksamhetsutvecklaren Linda Lopez till suppleant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 
Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
IT kommuner i Skåne AB 
De valda 

285



SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/173 
 
Val av styrelserepresentanter IT kommuner i Skåne 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Ekonomichefen Ann-Christin Walméus utses till ledamot i styrelsen för IT kommuner i 

Skåne AB från den extra bolagsstämman som genomförs den 21 oktober 2021 till och 
med årsstämman 2023.  

2. Verksamhetsutvecklaren Linda Lopez utses till suppleant i styrelsen för IT kommuner i 
Skåne AB från den extra bolagsstämman den 21 oktober 2021 till och med årsstämman 
2023. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Enligt aktieägaravtalet består styrelsen av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. 
Fullmäktige i varje delägarkommun ska utse en ordinarie ledamot och en suppleant.  
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås ekonomichefen Ann-Christin 
Walméus som ordinarie ledamot och verksamhetsutvecklaren Linda Lopez till suppleant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 
Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
IT kommuner i Skåne AB 
De valda 
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 1(2) 

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum  
2021-09-15  
  
Dnr 2021/173  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Val av ledamot och ersättare i IT kommuner i Skåne AB 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Till ledamot i styrelsen för IT kommuner i Skåne AB utse ekonomichef Ann-

Christin Walméus från den extra bolagsstämman som genomförs den 21 
oktober 2021 till och med årsstämman 2023.  

2. Till ersättare i styrelsen för IT kommuner i Skåne AB utse 
verksamhetsutvecklare Linda Lopez från den extra bolagsstämman den 21 
oktober 2021 till och med årsstämman 2023.  

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade § 100/2021 att Sjöbo kommun ska utnyttja 
möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i Skåne AB genom en av bolaget, till 
kommunen, riktad nyemission. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i ägarkommunerna för IT kommuner i Skåne AB ska enligt 
bolagsordningen § 7 utse en styrelseledamot och en suppleant för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
När kommunfullmäktige beslutade att gå in som delägare och nyemmissionen 
genomförs medför det att Sjöbo kommun ska utse en styrelseledamot och en 
suppleant för tiden fram till årsstämman 2023. 
 
Enligt aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne aktiebolag § 9 ska styrelsen bestå av 
tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2021 § 100 
Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB 
Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne aktiebolag 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Christin Walméus 
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 2(2) 

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Verksamhetsutvecklare Linda Lopez 
IT kommuner i Skåne AB 
Samtliga ägarkommuner 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Karina Hansson 
Kommundirektör 
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Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
 (org.nr 559067-2142) 
 
 

§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- 
och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.  
 
Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska 
vara att bolaget äger dessa.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter 
genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska även vara en aktiv part i ägarkommunernas 
verksamhetsutveckling.   
 
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. 
Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i 
bolagets relation till ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 
bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen.  Beslut får inte 
fattas retroaktivt.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet. 
 

§ 5 Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner. 
 

§ 6 Antal aktier 
Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken. 
 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med lika många suppleanter.  
 
Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner utser 
vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året. 
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§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. 
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant 
utses. Kommunfullmäktige i Höörs kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. Lekmannarevisionen ska ha dialog med 
revisionen i respektive kommun. 
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 

§ 11 Ärende vid årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringsmän 
4. Godkännande av dagordning för stämman 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport 
7. Beslut om 

a. Fastställelse av resultat- och balansräkning 
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer 
med suppleanter 

9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
10. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 13  Förköpsförbehåll 
Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av aktierna. Den som 
avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). 
 
Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med 
känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska 
framställas. 
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Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.  
 
Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om 
aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har 
begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos 
bolagets styrelse. 
 
Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt. 
 

§ 14 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby 
kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt 
ändringen. 
 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby 
kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 
 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo 
kommun och Östra Göinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns 
med hänvisning till författningsreglerad sekretess. 
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Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag  
(org.nr 559067-2142) 
 

§ 1 Parter 
Med parter avses nedanstående kommuner:  
Bromölla kommun  org.nr. 212000 – 0894 
Hörby kommun org.nr. 212000 – 1108 
Höörs kommun org.nr. 212000 – 1116 
Osby kommun  org.nr. 212000 – 0902 
Sjöbo kommun  org.nr. 212000 – 1090 
Östra Göinge kommun org. nr 212000 – 0860 
 

§ 2 Bakgrund 
Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne 
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha förutsättningar att samordna 
verksamhetsutveckling som är behov av IT- stöd.  
 
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för att 
tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för parternas verksamheter och på så sätt 
öka tillgången till denna teknik i samhället. Parterna är både ägare till bolaget och beställare av 
bolagets tjänster. 
 
Det är möjligt för andra kommuner att bli delägare i bolaget. 
 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte 
Aktieägaravtalets syfte är att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i relationen med 
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt ägarförhållandena.  
 
Parterna ska utöva sitt inflytande över IT kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för vad som sägs 
i detta avtal, samt andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna. 
 

§ 4 Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av parternas verksamheter 
genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i verksamhetsutvecklingen och 
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Aktieägarna ska behandlas lika. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och antaget 
ägardirektiv. 
 

§ 5 Ägarnas åtaganden 
Samverkan och långsiktigt engagemang 
För att resurseffektivitet ska uppnås har parterna att samverka med varandra och bolaget. Att vara 
delägare innebär därmed: 

• Ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska drivas gemensamt 
med de andra delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås på lång sikt.  
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• Att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling. 

• Se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på uppdraget att vara en aktiv 
ägare. 

 
Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga ägare är 
det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 
 
Beslutsfattande vid bolagsstämman 
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om: 

• Ändring av bolagsordning 

• Ändring av ägardirektiv 

• Ändring av bolagets inriktning 

• Ändring av aktiekapital som gör att parternas ägande späds ut 
 

§ 6 Parternas arbetsformer 
Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd. 
 
Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling, 
samordna verksamhetsutveckling mellan parterna eller ta ställning till ägarfrågor som berör bolaget. 
Parterna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden. Kommunstyrelsernas ordförande 
kan adjungeras. 
 
Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera förväntningar 
på bolaget och förhållanden kring bolagets status. På ägardialogerna medverkar 
kommundirektörerna och bolagets styrelse. Kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras. 
 

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor. 
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. 
 
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag enligt 
följande: 

Ägare Andel Antal aktier 

Bromölla kommun   1/6 2 000 

Hörby kommun        1/6 2 000 

Höörs kommun      1/6 2 000 

Osby kommun 1/6 2 000 

Sjöbo kommun 1/6 2 000 

Östra Göinge kommun   1/6 2 000 

 
Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst. 
 
Ny aktieägare 
Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i IT-samverkan under samma 
förutsättningar som parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye 
aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav.  
 
Beslutet att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut på bolagsstämman. 
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Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga parter och ansluta 
sig till detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
 
Aktieägares utträde 
Om en part vill lämna samarbetet ska 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av partens 
kommunfullmäktige. 

• Innan en aktie överlåts till en ny ägare ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika andel av 
de aktier som avses avyttras. Den som avser att överlåta en aktie ska således före 
överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 
(förköpserbjudande). 

• Aktierna ska fördelas jämt mellan de kvarvarande aktieägarna.  

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering användas. Potentiell moms ska 
utträdande part stå för. 

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan övriga 
Parters samtycke. 
 

§ 9 Bolagets styrelse  
Styrelsen består av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. Respektive part utser en ordinarie 
ledamot och en suppleant. Valet görs av respektive kommunfullmäktige. 
Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det konstituerande sammanträdet.  
 
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i bolaget rösta för tillsättning av de personer till 
styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive part. Ledamot kan endast 
entledigas och ersättas av den part som har nominerat ledamoten.  
 

§ 10 Revision 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat kring lekmannarevisor. 
 

§ 11 Verkställande direktör 
Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 
instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med parterna vid rekrytering av 
verkställande direktör.   
 

§ 12 Bolagets ekonomi 
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter 
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget och 
ägarna.  
 
Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 
 
Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av 
styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 
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Finansiering av bolagets verksamhet och tillskjutande av kapital 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt 
genererade medel och eventuell upplåning. Ägarna har att på lika grunder tillskjuta kapital om 
bolaget bedömer att bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska satsningar med befintliga medel. 
 
Vinster och förluster hanteras lika mellan parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever en part inte 
upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras av kommundirektörerna på 
ägarsamråden. 
 

§ 13 Arkivering av handlingar 
Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, räkenskaper 
m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär att handlingar 
ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs kommuns 
arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun tillsammans med 
Sydarkivera arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera. 
 

§ 14 Beslut i frågor av principiell betydelse eller större vikt 
Bestämmelser om detta finns reglerat i bolagsordningen. 
 

§ 15 Avtalstid  
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det undertecknats av parterna och godkänts av parternas 
kommunfullmäktige. 
 

§ 16 Väsentliga förändringar  
Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera 
parten rätten att uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 
 

§ 17 Konsekvenser för parterna vid uppsägning  
För det fall part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande part erbjuda samtliga aktieägare 
att förvärva lika andel av dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till substansvärde.  
 
För det fall part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 
betydelse för en annan part och den felande parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 
anmodan från förfördelad part, äger den förfördelade parten rätt att säga upp detta avtal till 
omedelbart upphörande i förhållande till den felande parten samt att den felande parten på begäran 
av övriga parter är skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter till substansvärde. 
Felande part ska därutöver betala skadestånd till övriga parter som ska motsvara den skada som 
parterna åsamkats genom avtalsbrottet. 
 

§ 18 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla parter. 
 

§ 19 Tvist 
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om 
sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol. 
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Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  

 

 

 

 

 
   

Jenny Önnevik  Marie Wäppling 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
Bromölla kommun  Bromölla kommun 
   
   
   

Cecilia Bladh in Zito  Irene Nyqvist 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Hörby kommun  Hörby kommun 
   
   
   

Johan Svahnberg  Camilla Lindhe 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Höörs kommun  Höörs kommun 
   
   
   

Niklas Larsson  Petra Gummesson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Osby kommun  Osby kommun 
   
   
   

Magnus Weberg  Karina Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör 
Sjöbo kommun  Sjöbo kommun 
   
   
   

Patric Åberg  Merete Tillman 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Östra Göinge kommun  Östra Göinge kommun 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 151   Dnr 2021/174 
 
IT kommuner i Skåne; breddat ägande och styrdokument 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner att Sjöbo kommuns inträde i IT kommuner i Skåne AB 

sker genom nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare, i enlighet med 
avsiktsförklaringarna som antogs 2020 av kommunstyrelserna i samtliga inblandade 
kommuner, äger en sjättedel var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige antar:  
• Förslag till ny bolagsordning 
• Förslag till nytt aktieägaravtal 
• Förslag till nytt ägardirektiv 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommuner samt 
kommunfullmäktige i den nya ägarkommunen Bromölla kommun fattar motsvarande 
beslut. 

4. Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16  juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att Sjöbo kommun tillsammans med nuvarande 
ägare ska ta fram förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade 
ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige senast den 30 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2021, § 100 
Förslag ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
Förslag bolagsordning 
Förslag aktieägaravtal 
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB 
Revisionsberättelse 2020 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Osby kommun 
Sjöbo kommun 
Östra Göinge kommun  
IT kommuner i Skåne AB 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 155   Dnr 2021/174 
 
IT kommuner i Skåne; breddat ägande och styrdokument 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner att Sjöbo kommuns inträde i IT kommuner i Skåne AB 

sker genom nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare, i enlighet med 
avsiktsförklaringarna som antogs 2020 av kommunstyrelserna i samtliga inblandade 
kommuner, äger en sjättedel var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige antar:  
• Förslag till ny bolagsordning 
• Förslag till nytt aktieägaravtal 
• Förslag till nytt ägardirektiv 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommuner samt 
kommunfullmäktige i den nya ägarkommunen Bromölla kommun fattar motsvarande 
beslut. 

4. Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16  juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att Sjöbo kommun tillsammans med nuvarande 
ägare ska ta fram förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade 
ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige senast den 30 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2021, § 100 
Förslag ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
Förslag bolagsordning 
Förslag aktieägaravtal 
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB 
Revisionsberättelse 2020 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Osby kommun 
Sjöbo kommun 
Östra Göinge kommun  
IT kommuner i Skåne AB 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/174 
 
IT kommuner i Skåne; breddat ägande och styrdokument 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner att Sjöbo kommuns inträde i IT kommuner i Skåne AB 

sker genom nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare, i enlighet med 
avsiktsförklaringarna som antogs 2020 av kommunstyrelserna i samtliga inblandade 
kommuner, äger en sjättedel var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige antar:  
• Förslag till ny bolagsordning 
• Förslag till nytt aktieägaravtal 
• Förslag till nytt ägardirektiv 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommuner samt 
kommunfullmäktige i den nya ägarkommunen Bromölla kommun fattar motsvarande 
beslut. 

4. Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16  juni 2021 att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att Sjöbo kommun tillsammans med nuvarande 
ägare ska ta fram förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade 
ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige senast den 30 september 2021. 
 
I ärendet föreligger förslag till revideringar av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 
samt en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2021, § 100 
Förslag ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
Förslag bolagsordning 
Förslag aktieägaravtal 
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB 
Revisionsberättelse 2020 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Osby kommun 
Sjöbo kommun 
Östra Göinge kommun  
IT kommuner i Skåne AB 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum  
2021-09-15  
  
Dnr 2021/174  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Sjöbo kommuns inträde i IT kommuner i 
Skåne AB sker genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. -
Detta i enlighet med avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 
2020 i samtliga inblandade kommuner 

2.  Kommunfullmäktige antar:  
• Förslag till ny bolagsordning 
• Förslag till nytt aktieägaravtal 
• Förslag till nytt ägardirektiv 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommunerna samt 
kommunfullmäktige i den nya ägarkommunen Bromölla kommun fattar 
motsvarande beslut. 

4. Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna 
nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för 
bolaget och dess styrelse. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 100/2021 att  

• Sjöbo kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i 
Skåne AB genom en av bolaget till kommunen riktad nyemission. 
Köpeskillingen för detta uppgår till två miljoner (2 000 000) kronor. Priset 
gäller under förutsättning att det bundna aktiekapitalet återställs av de 
befintliga delägarna. 

• Sjöbo kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram förslag till 
reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv 
för beslut i respektive kommunfullmäktige senast den 30 september 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett 
gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 2142). År 
2020 tillkom Osby kommun som ny delägare.  
 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången 
till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom 
helägda bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla 
digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa. 
 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och 
utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv 
part i verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till 
gagn. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och 
ska tillämpa självkostnadsprincipen. 
 
Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 
ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen 
ska ske genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 
avsiktsförklaringen.  
 
Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har 
gjorts. Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska 
förutsättningar har framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen 
bör ske i november 2021. 
 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i 
bolaget. Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna 
omfördelas så att varje delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 
miljoner till att sammanlagt vara 12 miljoner kronor. Det innebär att Bromölla 
respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 aktier till värdet av 2 000 000 
kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och ställde sig bakom 
förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade verksamhetsområdena. 
Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i bolaget sedan 
årsredovisningen.  
 
Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har 
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar 
gjorts för att skapa en större tydlighet och samstämmighet i och mellan 
dokumenten.  
 
Ägarna är tillsammans med bolaget inne i en utvecklingsprocess gällande 
styrdokument för bolaget. Ägardirektivet behöver till exempel kompletteras med 
skrivningar gällande god ekonomisk hushållning. Enligt Kommunallagen 11:1 ska 
kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta gäller även 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägadirektivet innebär också att 
upphandlingen behöver samordnas när det gäller informations- och 
kommunikationsteknik. 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Enligt förslag till aktieägaravtal ska vid aktieägares utträde principen för 
substansvärdering tillämpas för att värdera aktierna. Skulle principen tillämpas vid 
inträde innebär det att värdet per aktie skulle vara 900 kronor medan det nominella 
beloppet uppgår till 1 000 kronor. Värderingen är gjord med årsredovisningen 2020 
som underlag. Bolagets har planerat för att det bundna egna kapitalet ska 
återställas under 2021, vilket innebär att resultatet före skatt behöver vara +970 tkr. 
Det prognostiserade resultatet för 2021 är +1 000 tkr medan det budgeterade 
resultatet är 880 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 16 juni 2021 § 100/2021: Delägarskap i IT-kommuner i Skåne 
AB 
Förslag Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
Förslag Bolagsordning 
Förslag Aktieägaravtal 
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB 
Revisionsberättelse 2020 
Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev 
klar 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Osby kommun 
Sjöbo kommun 
Östra Göinge kommun 
IT kommuner i Skåne AB 
 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
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Ägardirektiv 2019-2023 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
 
 
Inledning 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) är ett samägt bolag med fyra ägare, Hörby kommun, 
Höörs kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.  
 
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget fram till 2023 och ska läsas 
tillsammans med bolagsordningen. Det beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget har för 
ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på 
ägarnas styrning och styrelsens arbete.  
 
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets innehåll i bolagets affärsplanering.  
 
 
Bolagets syfte och uppdrag 
Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för ägarnas 
verksamheter och på så sätt öka tillgången till denna teknik i samhället. Ägarna är därigenom både ägare till 
bolaget och beställare av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är att ägarna har ett ansvar för att deras 
verksamheter är välfungerande, robusta och stabila, men att man som kommuner också har ett ansvar för att 
samhällsservicen är konstant tillgänglig och att den möjliggör för medborgarna att vara medskapande i 
samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin livssituation.  
 
Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag: 

• Samordna inköp och ägande av informations- och kommunikationsteknik. Resurseffektivitet för ägarna 
och bolaget skapas när samordning sker i inköp och systemägande.  

• Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att ägarna arbetar med gemensam informations- och 
kommunikationsteknik skapas samverkansmöjligheter ägarna emellan och bolaget är en resurs i 
denna samverkan.  

• Bistå i förändringsledning inom de områden som kräver stöd av informations- och 
kommunikationsteknik. Kunskap i förändringsledning behövs för att införa informations- och 
kommunikationsteknik och genom att driva förändringsledning gemensamt, mellan ägarna och med 
bolaget, samordnas kompetenser och resurser.  

 
 
Bolagets inriktning till 2023 
Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att: 

• Tillgången till informations- och kommunikationsteknik ökar till 2023.                                         
Medborgarnas livsmiljö och samhällets infrastruktur blir allt mer beroende av informations- och 
kommunikationsteknik. Det finns således en vinning i att öka tillgången till denna teknik för att 
stimulera en välfärdsteknologi som bidrar till en social och ekonomisk samhällsutveckling.  

• Säkerställa att informations- och kommunikationstekniken är tillgänglig, hanteras säkert och är robust 
mot inre som yttre påverkan.                                                                                                                                               
Tekniken ska vara användarvänlig med hög säkerhet och framtagen under miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt ansvarsfulla förhållanden. 

• Effektiv energianvändning i bolaget och i ägarnas verksamheter.  
Bolaget ska initiera energieffektivisering och cirkulärt tänk för att utifrån sitt uppdrag bidra till en god 
natur och miljö.  
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• Samverkan och verksamhetsutveckling inom ägarkoncernerna.                                                                     
Bolaget ska stödja god samverkan i verksamhetsutveckling mellan ägarna samt mellan ägarna och 
bolaget. Bolaget ska ha förmåga att stödja ägarna i den förändringsledning som behövs för att införa 
ny teknik och beteenden på ett robust sätt.  

 
Genom denna inriktning uppnås följande samhällsmål: 

 
9.C Tillgång till 
informations och 
kommunikationsteknik 
för alla  

 
11 Hållbara städer och 
samhällen 

 
3 Hälsa och 
välbefinnande 

 
16 Fredliga och 
inkluderande samhällen 

 
7 Hållbar energi för alla  

15 Ekosystem och 
biologisk mångfald 

 
 
Principer för bolaget 
Utgångspunkt 

• Bolaget arbetar nära ägarna och utför uppdragen utifrån den behovsbild som ägarna kommunicerar.   
• Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning som innebär att bolagets tillgångar, som är 

ekonomiska, humana, miljömässiga och intellektuella, ska värnas samt utvecklas på ett balanserat 
sätt.  

• Bolaget har att se till kommunkoncernernas bästa genom att ha fokus på resurseffektivitet och 
undvika suboptimering. För att lyckas behöver bolaget, genom dess styrelse, ledning och 
medarbetare, ha goda insikter i det kommunala uppdraget och förståelse för ägarnas verksamheter 
och utmaningar.  

 
Verksamhetsmässiga principer 
I utförandet av uppdraget har bolaget ett förhållningssätt där bolaget: 

• Skapar värde till ägarna och samhället genom att se till ägarens intresse och vara en medaktör för att 
hantera sociala behov.   

• Förstår intressenterna genom att arbeta med intressentdialoger och utifrån förståelsen analysera 
effekter på bolagets strategier och beteenden. 

• Värna integritet. Agera för robusta och säkra system, samt vara ärlig, framåtriktad och pålitlig. 
• Säkra kompetensen genom att både ha förmåga att utföra uppdraget och bidra med analyser samt 

lösningsorienterade frågeställningar. 
• Säkra god kommunikation genom att vara öppen, pålitlig och informera om väsentliga frågor. 

 
Ekonomiska principer 

• Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att ägarnas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. 

• Alla tillgångar som går över till bolaget ska förvärvas av bolaget till bokfört värde. 
• Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag enligt fastställd prislista månadsvis. 
• Bolaget ska efterleva självkostnadsprincipen. 
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• Bolaget ska samverka med Hörby kommun i finansiella frågor i enlighet med Hörby kommuns 
finanspolicy.  Ägarna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och borgensavgiften 
följer de principer som gäller i Hörby kommun. 

 
 
Styrning och ledning 
Värdeskapande styrelsearbete 
Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande genom att styrelsen: 

• Formulerar strategiska mål för verksamheten. Styrelsens strategiska planering harmoniserar med 
ägarnas strategiska inriktning för verksamhetsutveckling och informationsteknik. Styrelsen har 
vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även om ledamöterna har andra befattningar inom 
ägarnas verksamheter. 

• Agerar för att bolagets tillgångar värdesäkras. Styrelsen arbetar med flera tillgångar som exempelvis 
finansiellt kapital och anläggningar, förtroende, natur och miljö, humankapital och intellektuellt 
kapital. Det senare avser arbetssätt och rutiner tillika algoritmer och andra 
informationskomponenter.  

• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett affärsetiskt beteende. Företagsstyrningen lever upp till lagar 
och normer samt motverkar förtroendeskadliga aktiviteter. 

• Följer upp och utvärderar bolagets prestationer. Detta kan gälla mot uppsatta mål, mot att övervaka 
att bolagets finansiella och sociala ställning är tillfredsställande och mot att tillse att 
medelsförvaltningen och hantering av ekonomiska, juridiska, sociala och/eller miljömässiga risker är 
tillfredsställande. I detta arbete säkerställs att intressenters synpunkter blir ett underlag i den 
återkommande riskanalys som bolaget genomför.  

• Utvärderar sitt arbete och identifierar kommande kompetensbehov inom styrelsen. 
 
Styrelsearbetet är dokumenterat och styrelsen arbetar med: 

• Affärsplan 
• Arbetsordning med årsarbetsplan 
• Rapportinstruktion  
• Vd-instruktion 
• Inriktning för riskhantering, alternativ intern kontrollplan 
• Prissättnings- och debiteringsmodeller 
• Styrelse- och vd utvärdering 
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Verksamhetsstyrning 
Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose bolagets uppdrag 
och inriktning.  
 
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet till 
arbetsgivarorganisationen Pacta. 
 
Bemanning och arvodering  
Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas organisationer. De utses av respektive 
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En 
suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part.  
 
 
Rapportering och uppföljning till ägaren 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare, marknad och omvärld ger en korrekt, rättvisande och 
fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och risker. 
 
Styrelsen rapporterar till ägarna utifrån principerna om integrerad redovisning vilket innebär att styrelses 
rapport till ägarna ger information om:  

• I vilken grad bolagets strategiska mål nås 
• Hur bolagets tillgångar förändras i värde 
• Strategiska frågor för bolaget utifrån bolagets omvärlds- och framtidsbild samt utifrån 

intressenternas förväntningar på bolagets service och tjänster.  
• Hur styrelsen bedriver omvärldsanalys, affärsstrategiska planeringen och riskhantering. 

 
Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året. Rapporterna lämnas så att de 
harmonierar med ägarnas tidplan för delår- och helårsredovisning eftersom redovisning av bolagets 
verksamhet ingår i det koncernbokslut ägarkommunerna har att upprätta. 
 
Styrelsen ska också överlämna uppgift till ägarna gällande: 

• Väsentliga risker bolaget exponeras för. Dessa risker kan vara faktorer som påverkar robustheten i IT-
infrastrukturen, förtroendet för ägarens verksamheter. 

• Sammanställning av avtal och dess avtalsperiod 
• Protokoll från bolagsstämmor, revisionsberättelser och styrelsens protokoll ska överlämnas till 

respektive kommunstyrelse. 
 
Efter kallelse av respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska styrelsens ordförande och VD 
lämna information och rapporter om särskilt viktiga händelser och planer. 
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Ägarstyrning och samspel till ägaren  
Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare och aktiv styrelse som särskiljer sina roller. I syfte att skapa 
goda förutsättningar för bolaget arbetar ägaren parallellt både med ägarrollen samt beställarrollen.  
 
Bolaget som medaktör till ägarnas verksamhetsutveckling styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. 
Bolagets affärsstrategiska planering bygger på kommunernas strategiska plan. Ägardialoger hålls 
kontinuerligt för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna styrdokument.    
 
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna kontinuerliga ägarsamråd 
där gemensamma frågor, strategier och förväntningar på bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på 
ägardialogerna som hålls mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar även 
kommunstyrelsernas ordförande. 
 
För att planera beställningar och identifiera stöd för att driva förändring hålls beställarråd där tjänstepersoner 
inom ägarnas verksamheter och bolagets medarbetare träffas.  
 
Huvuddokument i bolagsstyrningen är: 

• Ägardirektiv 
• Bolagsordning 
• Ägarnas strategiska plan som bolagsstyrelsen omsätter till en affärsplan 

 
Illustrationen visar ägarstyrningen 

 
 
 
Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten 
Frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt ska lyftas till ägaren och i vissa fall ska 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun yttra sig i frågan. Exempel på frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 
• Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny inriktning  
• Förvärv eller försäljning av fast egendom 
• Bildande av dotterbolag 
• Förändrat ägande  

 
Lekmannarevision  
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Efter samråd med bolagets ägare fastställer kommunfullmäktige i Hörby grunder för arvode och andra 
ersättningar till lekmannarevisorer samt motsvarande suppleanter.  
 
Bolaget ska bekosta och stå för utbetalning av den revision som genomförs. Det inkluderar även kostnader för 
de grundläggande granskningar och fördjupande granskningar som utförs av lekmannarevisionens och dess 
sakkunniga biträden. Detsamma gäller omkostnader för upphandling av auktoriserade revisorer.   
 
Direktivets fastställande och revidering 
Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Direktivet tas upp minst en gång per år 
vid ägarsamråden och uppdateras minst en gång per mandatperiod. 
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Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
 (org.nr 559067-2142) 
 
 

§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- 
och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.  
 
Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska 
vara att bolaget äger dessa.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter 
genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska även vara en aktiv part i ägarkommunernas 
verksamhetsutveckling.   
 
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. 
Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i 
bolagets relation till ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 
bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen.  Beslut får inte 
fattas retroaktivt.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet. 
 

§ 5 Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner. 
 

§ 6 Antal aktier 
Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken. 
 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med lika många suppleanter.  
 
Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner utser 
vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året. 
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§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. 
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant 
utses. Kommunfullmäktige i Höörs kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. Lekmannarevisionen ska ha dialog med 
revisionen i respektive kommun. 
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 

§ 11 Ärende vid årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringsmän 
4. Godkännande av dagordning för stämman 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport 
7. Beslut om 

a. Fastställelse av resultat- och balansräkning 
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer 
med suppleanter 

9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
10. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 13  Förköpsförbehåll 
Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av aktierna. Den som 
avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). 
 
Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med 
känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska 
framställas. 
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Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.  
 
Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om 
aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har 
begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos 
bolagets styrelse. 
 
Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt. 
 

§ 14 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby 
kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt 
ändringen. 
 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby 
kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 
 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo 
kommun och Östra Göinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns 
med hänvisning till författningsreglerad sekretess. 
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Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag  
(org.nr 559067-2142) 
 

§ 1 Parter 
Med parter avses nedanstående kommuner:  
Bromölla kommun  org.nr. 212000 – 0894 
Hörby kommun org.nr. 212000 – 1108 
Höörs kommun org.nr. 212000 – 1116 
Osby kommun  org.nr. 212000 – 0902 
Sjöbo kommun  org.nr. 212000 – 1090 
Östra Göinge kommun org. nr 212000 – 0860 
 

§ 2 Bakgrund 
Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne 
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha förutsättningar att samordna 
verksamhetsutveckling som är behov av IT- stöd.  
 
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för att 
tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för parternas verksamheter och på så sätt 
öka tillgången till denna teknik i samhället. Parterna är både ägare till bolaget och beställare av 
bolagets tjänster. 
 
Det är möjligt för andra kommuner att bli delägare i bolaget. 
 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte 
Aktieägaravtalets syfte är att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i relationen med 
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt ägarförhållandena.  
 
Parterna ska utöva sitt inflytande över IT kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för vad som sägs 
i detta avtal, samt andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna. 
 

§ 4 Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av parternas verksamheter 
genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i verksamhetsutvecklingen och 
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Aktieägarna ska behandlas lika. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och antaget 
ägardirektiv. 
 

§ 5 Ägarnas åtaganden 
Samverkan och långsiktigt engagemang 
För att resurseffektivitet ska uppnås har parterna att samverka med varandra och bolaget. Att vara 
delägare innebär därmed: 

• Ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska drivas gemensamt 
med de andra delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås på lång sikt.  
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• Att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling. 

• Se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på uppdraget att vara en aktiv 
ägare. 

 
Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga ägare är 
det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 
 
Beslutsfattande vid bolagsstämman 
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om: 

• Ändring av bolagsordning 

• Ändring av ägardirektiv 

• Ändring av bolagets inriktning 

• Ändring av aktiekapital som gör att parternas ägande späds ut 
 

§ 6 Parternas arbetsformer 
Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd. 
 
Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling, 
samordna verksamhetsutveckling mellan parterna eller ta ställning till ägarfrågor som berör bolaget. 
Parterna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden. Kommunstyrelsernas ordförande 
kan adjungeras. 
 
Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera förväntningar 
på bolaget och förhållanden kring bolagets status. På ägardialogerna medverkar 
kommundirektörerna och bolagets styrelse. Kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras. 
 

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor. 
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. 
 
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag enligt 
följande: 

Ägare Andel Antal aktier 

Bromölla kommun   1/6 2 000 

Hörby kommun        1/6 2 000 

Höörs kommun      1/6 2 000 

Osby kommun 1/6 2 000 

Sjöbo kommun 1/6 2 000 

Östra Göinge kommun   1/6 2 000 

 
Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst. 
 
Ny aktieägare 
Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i IT-samverkan under samma 
förutsättningar som parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye 
aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav.  
 
Beslutet att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut på bolagsstämman. 
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Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga parter och ansluta 
sig till detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
 
Aktieägares utträde 
Om en part vill lämna samarbetet ska 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av partens 
kommunfullmäktige. 

• Innan en aktie överlåts till en ny ägare ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika andel av 
de aktier som avses avyttras. Den som avser att överlåta en aktie ska således före 
överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 
(förköpserbjudande). 

• Aktierna ska fördelas jämt mellan de kvarvarande aktieägarna.  

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering användas. Potentiell moms ska 
utträdande part stå för. 

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan övriga 
Parters samtycke. 
 

§ 9 Bolagets styrelse  
Styrelsen består av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. Respektive part utser en ordinarie 
ledamot och en suppleant. Valet görs av respektive kommunfullmäktige. 
Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det konstituerande sammanträdet.  
 
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i bolaget rösta för tillsättning av de personer till 
styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive part. Ledamot kan endast 
entledigas och ersättas av den part som har nominerat ledamoten.  
 

§ 10 Revision 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat kring lekmannarevisor. 
 

§ 11 Verkställande direktör 
Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 
instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med parterna vid rekrytering av 
verkställande direktör.   
 

§ 12 Bolagets ekonomi 
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter 
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget och 
ägarna.  
 
Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 
 
Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av 
styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 
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Finansiering av bolagets verksamhet och tillskjutande av kapital 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt 
genererade medel och eventuell upplåning. Ägarna har att på lika grunder tillskjuta kapital om 
bolaget bedömer att bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska satsningar med befintliga medel. 
 
Vinster och förluster hanteras lika mellan parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever en part inte 
upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras av kommundirektörerna på 
ägarsamråden. 
 

§ 13 Arkivering av handlingar 
Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, räkenskaper 
m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär att handlingar 
ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs kommuns 
arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun tillsammans med 
Sydarkivera arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera. 
 

§ 14 Beslut i frågor av principiell betydelse eller större vikt 
Bestämmelser om detta finns reglerat i bolagsordningen. 
 

§ 15 Avtalstid  
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det undertecknats av parterna och godkänts av parternas 
kommunfullmäktige. 
 

§ 16 Väsentliga förändringar  
Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera 
parten rätten att uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 
 

§ 17 Konsekvenser för parterna vid uppsägning  
För det fall part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande part erbjuda samtliga aktieägare 
att förvärva lika andel av dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till substansvärde.  
 
För det fall part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 
betydelse för en annan part och den felande parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 
anmodan från förfördelad part, äger den förfördelade parten rätt att säga upp detta avtal till 
omedelbart upphörande i förhållande till den felande parten samt att den felande parten på begäran 
av övriga parter är skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter till substansvärde. 
Felande part ska därutöver betala skadestånd till övriga parter som ska motsvara den skada som 
parterna åsamkats genom avtalsbrottet. 
 

§ 18 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla parter. 
 

§ 19 Tvist 
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om 
sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol. 
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Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  

 

 

 

 

 
   

Jenny Önnevik  Marie Wäppling 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
Bromölla kommun  Bromölla kommun 
   
   
   

Cecilia Bladh in Zito  Irene Nyqvist 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Hörby kommun  Hörby kommun 
   
   
   

Johan Svahnberg  Camilla Lindhe 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Höörs kommun  Höörs kommun 
   
   
   

Niklas Larsson  Petra Gummesson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Osby kommun  Osby kommun 
   
   
   

Magnus Weberg  Karina Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör 
Sjöbo kommun  Sjöbo kommun 
   
   
   

Patric Åberg  Merete Tillman 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Östra Göinge kommun  Östra Göinge kommun 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

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

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

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

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

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

Pär Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
På uppdrag av: Ernst & Young AB
Serienummer: 19790215xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-02-25 14:28:43Z
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-09-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 152   Dnr 2021/73 
 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunbidraget för gymnasieverksamheten utökas med 400 000 kronor. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 400 000 

kronor. 
3. Resultaträkning enligt tjänsteskrivelse i ärendet fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skolverket har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av det statliga stödet till 
skolväsendet 2021 med 400 000 kronor. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen ges förslag på hur utökningen kan 
hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 september 2021, § 156 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 
Skolverkets beslut om tilldelning 28 januari 2021 
Skolverkets beslut om tilldelning 30 juni 2021 
Bilaga till skolverkets beslut 30 juni 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Familjenämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 156   Dnr 2021/73 
 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunbidraget för gymnasieverksamheten utökas med 400 000 kronor. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 400 000 

kronor.  
3. Resultaträkning enligt tjänsteskrivelse i ärendet fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skolverket har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av det statliga stödet till 
skolväsendet 2021 med 400 000 kronor. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen ges förslag på hur utökningen kan 
hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 
Skolverkets beslut om tilldelning 28 januari 2021 
Skolverkets beslut om tilldelning 30 juni 2021 
Bilaga till skolverkets beslut 30 juni 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Familjenämnden 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 

 

    Dnr 2021/73 
 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunbidraget för gymnasieverksamheten utökas med 400 000 kronor. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 400 000 

kronor.  
3. Resultaträkning enligt tjänsteskrivelse i ärendet fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skolverket har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av det statliga stödet till 
skolväsendet 2021 med 400 000 kronor. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen ges förslag på hur utökningen kan 
hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 
Skolverkets beslut om tilldelning 28 januari 2021 
Skolverkets beslut om tilldelning 30 juni 2021 
Bilaga till skolverkets beslut 30 juni 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Ekonomiavdelningen 
Familjenämnden 
 

335



 1(2) 

 
 

Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 

Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 

Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 

Fax 
0416-51 17 92 

 

Bankgiro 
662-7574 

 

Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum  
2021-08-19  
  
Dnr  
 

 

Jörgen Persson 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunbidraget utökas för gymnasieverksamheten med 0,4 mnkr. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas 

med 0,4 mnkr. 
3. Fastställa resultaträkning enligt bilaga 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har beslutat att utöka statsbidraget benämnt ”skolmiljarden” med 
ytterligare 250 mnkr. Sedan tidigare har skolverket beslutat om fördelning och 
utbetalning av 1,8 mnkr till Sjöbo kommun i syfte att bidra till goda förutsättningar för 
kommunen att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
covid-19-pandemin. Det utökade statsbidraget medför att Sjöbo får ytterligare drygt 
0,4 mnkr. Medlen har fördelats utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i 
kommunen och motsvarar cirka 147 kronor per barn/ungdom. Statsbidraget avser 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet. 
 
Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska statsbidraget klassificeras som 
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. För att statsbidraget ska 
komma skolverksamheterna och familjenämnden till del krävs det att 
kommunfullmäktige tillför statsbidraget genom att bevilja tilläggsanslag. 
 
I grundskolan och gymnasiet har fjärrundervisning bedrivits, vilket bland annat 
resulterat i att ett ökat antal elever riskerar få problem med att nå lärmålen. Vid 
tidigare tilldelning riktades satsningen mot årskurserna 7-9 för att öka behörigheten 
till gymnasiet. Det finns elever inom gymnasieverksamheten som inte är fullständigt 
behöriga till nationella program. Genom särskilda insatser till den gruppen ger det 
förutsättningar för fler att bli behöriga.  
 
I nästa steg behöver familjenämnden ta ställning till hur statsbidraget ska användas 
och därmed besluta om en utökning av skolpengen. 
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 2(2) 

 
 

Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 

Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 

Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 

Fax 
0416-51 17 92 

 

Bankgiro 
662-7574 

 

Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Ekonomi 
För att hantera statsbidraget behöver budgeten för generella statsbidrag och 
verksamhetens nettokostnader utökas med vardera 0,4 mnkr (bilaga 1). Åtgärden 
resulterar i att det prognostiserade resultatet är oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
Skolverkets beslut om tilldelning daterat 2021-01-28 
Skolverkets beslut om tilldelning daterat 2021-06-30 
 
Bilaga 1 Resultaträkning 
 
Delges 
Ekonomiavdelningen 
Familjenämnden 
 
Sjöbo som ovan 
 
 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
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RESULTATBUDGET

Bokslut Budget Budget Plan Plan

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 261,2 262,6 279,0 289,9 301,8

varav jämförelsestörande post 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader ‐1 293,5 ‐1 327,8 ‐1 387,6 ‐1 426,0 ‐1 459,5

varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar ‐27,0 ‐31,0 ‐31,3 ‐34,3 ‐37,8

Verksamhetens  nettokostnader ‐1 059,3 ‐1 096,2 ‐1 139,9 ‐1 170,4 ‐1 195,5

Skatteintäkter 807,7 823,4 827,2 857,1 890,6

Generella statsbidrag och utjämning 255,6 278,8 318,0 304,3 295,9

Verksamhetens  resultat 4,0 6,0 5,3 ‐9,0 ‐9,0

Finansiella intäkter 23,5 9,6 9,6 9,6 9,6

Finansiella kostnader ‐0,5 ‐0,6 ‐0,6 ‐0,6 ‐0,6

Resultat före extraordinära poster 27,0 15,0 14,3 0,0 0,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 27,0 15,0 14,3 0,0 0,0

Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond

Realisationsvinster ‐1,7 0 0 0,0 0,0

Synnerliga skäl: Orealiserade vinster i 

värdepapper ‐6,2 0 0 0,0 0,0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper ‐1,7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17,4 15,0 14,3 0,0 0,0

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 17,4 15,0 14,3 0,0 0,0
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Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 (växeln) 
www.skolverket.se 1 (2) 
 

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 

till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig 

förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Skälen för beslutet 

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om 

att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 

2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med 

satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.  

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 

(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, 

beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut 

högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de 

har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 

antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 

2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 

skolväsendet.  

 

Fördelning av medel 

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 

åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat 

belopp per kommun.  

  

 2021-06-30 
Dnr 2021:1390  
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Skolverket  
Dnr 2021:1390  

  

 

2 (2) 

Utbetalningsplan 

Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under 

juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 

2021”.  

 

 

 

På Skolverkets vägnar  

Johanna Freed  Sofie Lundkvist 

Enhetschef   Enhetschef   

    

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter 

Jansson deltagit. 

 

Bilagor 

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 

 

 

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och 

dokumenthanteringssystem av:  

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30 

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-04-28  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 76   Dnr 2021/73 
 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 1,8 

miljoner kr. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 

1,8 miljoner kr. 
3. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skolverket beslutade den 28 januari 2021 om tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021. För Sjöbo kommun uppgår tillskottet till 1 800 000 kr. 
 
I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen ges ett förslag till fördelning av medlen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 14 april 2021 § 78  
Tjänsteskrivelse Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Bilaga 1 Resultaträkning skolmiljarden 
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Beslutsbilaga (Skolverket) fördelning skolmiljarden 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 1,8 

miljoner kr. 
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 1,8 

miljoner kr. 
3. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S), Roland Wiking (S) och Lars Lundberg (KD) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta: 
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 1,5 

miljoner kr. 
2. Kommunbidraget utökas för Malenagymnasiet med 300 000 kr. 
3. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 1,8 

miljoner kr. 
4. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs. 
 
Magnus Weberg (M) och Göran Fröjd (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-04-28  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja. Den som röstar för Cecilia 
Olsson Carlssons (S) m.fl. beslutsförslag röstar nej. 
 
33 av de röstberättigade röstar ja: Monica Rörstam (SD), Magnus Weberg (M), André af 
Geijerstam (SD), Cecilia Rosenqvist-Perry (M), Ulrika Axelsson (C), Lars Norrman (SD), 
Kent Ivan Andersson (M), Leif Jönsson (SD), Berit Lundström (M), Titti Swenson (SD), 
Jörgen Jönsson (C), Kristian Lundström (M), Mats Pålsson (SD), Charlotte Ramel-Andersson 
(L), Jolanta Anderberg (SD), Ann-Christine Kullgren (M), Bengt Olsson (SD), Cornelia 
Lovfeldt (C), Cornelis Hermus (M), Kent Borgström (SD), Joakim Folkesson (SD), Göran 
Fröjd (M), Susann Gustafsson (SD), Jörgen Ny (C), Gunilla Quist-Lundin (M), Staffan 
Olenskjöld (SD), Susan Melsen (M), Linus Nilsson (SD), Bror Ahlin (M), Magnus Nilsson 
(SD), Camilla Osterman (C), Lena Blennow Andersson (M) och Stefan Lundgren (M). 
 
14 av de röstberättigade röstar nej: Cecilia Olsson Carlsson (S), Lars Lundberg (KD), Roland 
Wiking (S), Lise-Lotte Nilsson (S), Lucas Lennartsson (V), Christer Hovbrand (S), Katarina 
Ståhlberg (KD), Jan Friheden (MP), Gull-Britt Kristersson (S), Jörgen Carlsson (S), Fredrik 
Hellwig (KD), Liz-Beth Persson (S), Dragan Tanasijevic (V) och Bo Jersling (S). 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige därmed har röstat för kommunstyrelsens 
beslutsförslag.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Beslut 1 Beslut 2 Totalt
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr 888 534 kr 4 383 126 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr 1 061 065 kr 5 286 768 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr 543 180 kr 2 720 594 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr 165 513 kr 803 466 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr 310 702 kr 1 569 510 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr 52 198 kr 260 918 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr 125 158 kr 626 323 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr 567 451 kr 2 843 918 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr 243 883 kr 1 218 501 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr 509 697 kr 2 559 756 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr 200 165 kr 1 018 538 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr 157 032 kr 777 297 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr 51 759 kr 257 531 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr 428 257 kr 2 158 160 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr 599 325 kr 2 990 176 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr 263 914 kr 1 321 077 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr 620 965 kr 3 073 135 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr 195 048 kr 983 940 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr 1 347 349 kr 6 759 928 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr 2 821 464 kr 14 107 695 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr 2 629 780 kr 13 137 142 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr 117 994 kr 596 164 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr 324 446 kr 1 624 526 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr 130 568 kr 641 756 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr 519 786 kr 2 552 746 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr 318 451 kr 1 594 358 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr 108 490 kr 535 954 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr 1 056 240 kr 5 335 598 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr 207 914 kr 1 053 998 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr 50 882 kr 258 423 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr 189 930 kr 938 729 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr 942 779 kr 4 686 775 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr 419 045 kr 2 105 907 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr 222 828 kr 1 099 572 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr 1 157 126 kr 5 783 761 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr 2 750 551 kr 13 793 864 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr 915 876 kr 4 542 540 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr 135 978 kr 668 981 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr 330 148 kr 1 639 072 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr 1 084 313 kr 5 401 405 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr 844 963 kr 4 251 115 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr 1 458 763 kr 7 266 968 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr 234 671 kr 1 179 809 kr

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr 504 287 kr 2 500 692 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr 390 534 kr 1 962 423 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr 291 109 kr 1 441 430 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr 152 354 kr 780 284 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr 263 914 kr 1 303 978 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr 777 851 kr 3 908 657 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr 292 571 kr 1 465 297 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr 250 901 kr 1 239 080 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr 198 995 kr 986 118 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr 126 035 kr 648 426 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr 104 103 kr 524 492 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr 350 764 kr 1 722 776 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr 2 447 891 kr 12 300 790 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr 12 624 873 kr 63 084 500 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr 315 965 kr 1 588 924 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr 407 348 kr 1 987 491 kr

343



2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 

sid.  2 (5)  

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr 215 810 kr 1 096 091 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr 396 090 kr 1 963 851 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr 398 429 kr 1 975 034 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr 2 472 601 kr 12 366 183 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr 488 642 kr 2 422 548 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr 2 468 946 kr 12 254 630 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr 219 173 kr 1 104 761 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr 324 446 kr 1 620 399 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr 348 717 kr 1 741 365 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr 3 617 446 kr 18 074 575 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr 217 711 kr 1 092 686 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr 209 523 kr 1 053 838 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr 207 037 kr 1 025 410 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr 3 241 241 kr 16 226 125 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr 884 879 kr 4 411 900 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr 325 908 kr 1 623 630 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr 283 652 kr 1 432 204 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr 631 931 kr 3 150 137 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr 145 920 kr 742 601 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr 193 585 kr 970 096 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr 594 793 kr 2 948 499 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr 1 203 768 kr 6 000 799 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr 1 231 256 kr 6 143 260 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr 689 685 kr 3 441 964 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr 136 270 kr 691 678 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr 365 093 kr 1 820 829 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr 441 123 kr 2 183 997 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr 87 874 kr 442 817 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr 2 137 921 kr 10 617 039 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr 3 438 920 kr 17 216 824 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr 319 767 kr 1 608 055 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr 1 645 184 kr 8 228 720 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr 142 411 kr 717 276 kr

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr 746 123 kr 3 736 013 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr 697 142 kr 3 485 977 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr 1 619 743 kr 8 175 568 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr 2 053 995 kr 10 399 862 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr 856 513 kr 4 302 168 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr 297 981 kr 1 490 753 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr 230 139 kr 1 153 461 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr 505 018 kr 2 527 365 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr 412 612 kr 2 094 757 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr 633 101 kr 3 137 156 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr 381 469 kr 1 914 444 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr 2 114 965 kr 10 621 795 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr 533 530 kr 2 668 492 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr 438 345 kr 2 172 375 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr 603 419 kr 3 012 548 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr 2 466 753 kr 12 382 150 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr 219 173 kr 1 102 402 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr 1 202 891 kr 5 969 263 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr 968 658 kr 4 816 424 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr 628 714 kr 3 153 405 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr 611 607 kr 3 060 829 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr 1 135 195 kr 5 673 389 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr 121 210 kr 601 739 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr 231 308 kr 1 131 046 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr 348 132 kr 1 730 757 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr 1 327 757 kr 6 583 501 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr 234 233 kr 1 174 654 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr 1 379 223 kr 6 917 388 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr 949 505 kr 4 766 612 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr 339 213 kr 1 679 387 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr 551 806 kr 2 775 798 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr 3 870 978 kr 19 567 458 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr 660 735 kr 3 304 527 kr
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LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr 425 332 kr 2 144 032 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr 85 388 kr 441 510 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr 815 574 kr 4 081 399 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr 626 521 kr 3 100 506 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr 1 693 434 kr 8 671 416 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr 2 940 189 kr 14 936 305 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr 287 308 kr 1 435 270 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr 297 689 kr 1 495 768 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr 7 949 433 kr 39 395 458 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr 210 546 kr 1 051 324 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr 69 597 kr 354 966 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr 551 660 kr 2 730 842 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr 247 392 kr 1 240 288 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr 876 398 kr 4 383 962 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr 210 400 kr 1 041 744 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr 692 463 kr 3 421 747 kr

MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr 455 452 kr 2 295 021 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr 1 052 146 kr 5 228 912 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr 193 293 kr 966 266 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr 250 608 kr 1 251 169 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr 78 078 kr 389 390 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr 1 786 425 kr 8 933 035 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr 300 759 kr 1 515 936 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr 380 299 kr 1 879 076 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr 3 104 386 kr 15 437 166 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr 252 070 kr 1 275 625 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr 129 252 kr 647 515 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr 222 974 kr 1 113 868 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr 156 301 kr 806 046 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr 3 540 246 kr 17 670 734 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr 1 347 788 kr 6 733 835 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr 91 529 kr 457 674 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr 468 758 kr 2 344 883 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr 344 331 kr 1 706 910 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr 1 410 513 kr 7 037 709 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr 686 029 kr 3 411 776 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr 801 245 kr 4 019 902 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr 125 158 kr 609 814 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr 288 477 kr 1 458 844 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr 138 902 kr 723 201 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr 315 819 kr 1 591 136 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr 322 399 kr 1 615 404 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr 641 873 kr 3 215 501 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr 256 018 kr 1 282 521 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr 266 253 kr 1 323 416 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr 120 625 kr 609 998 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr 1 107 853 kr 5 538 739 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr 197 241 kr 985 544 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr 963 249 kr 4 849 929 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr 113 022 kr 562 891 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr 1 308 457 kr 6 594 271 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr 155 424 kr 775 099 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr 727 993 kr 3 654 795 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr 215 664 kr 1 097 124 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr 542 156 kr 2 696 575 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr 532 214 kr 2 645 361 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr 928 889 kr 4 687 625 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr 1 364 310 kr 6 715 570 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr 362 169 kr 1 823 801 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr 448 580 kr 2 249 236 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr 444 925 kr 2 242 043 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr 1 690 949 kr 8 469 645 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr 91 237 kr 453 255 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr 399 160 kr 2 023 523 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr 1 289 303 kr 6 413 565 kr

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr 239 058 kr 1 183 017 kr
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SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr 413 197 kr 2 062 913 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr 2 187 779 kr 11 001 204 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr 1 414 899 kr 7 026 765 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr 46 057 kr 235 320 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr 151 476 kr 768 793 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr 788 378 kr 3 918 005 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr 735 888 kr 3 667 997 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr 21 019 230 kr 104 801 008 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr 84 803 kr 433 260 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr 117 994 kr 588 499 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr 978 016 kr 4 852 314 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr 311 579 kr 1 541 496 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr 239 204 kr 1 190 238 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr 1 088 260 kr 5 332 241 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr 2 381 657 kr 11 971 592 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr 284 237 kr 1 419 228 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr 242 420 kr 1 217 038 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr 376 351 kr 1 876 897 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr 695 826 kr 3 406 243 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr 249 585 kr 1 263 707 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr 341 406 kr 1 729 338 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr 254 995 kr 1 263 221 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr 310 409 kr 1 552 708 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr 566 428 kr 2 836 999 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr 374 012 kr 1 848 616 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr 2 550 679 kr 12 717 248 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr 393 604 kr 1 982 002 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr 273 271 kr 1 361 093 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr 265 522 kr 1 322 685 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr 294 472 kr 1 476 042 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr 502 679 kr 2 455 453 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr 422 701 kr 2 155 552 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr 270 932 kr 1 381 159 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr 363 338 kr 1 797 848 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr 316 843 kr 1 612 207 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr 219 465 kr 1 108 001 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr 157 910 kr 801 170 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr 287 015 kr 1 434 388 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr 458 815 kr 2 333 171 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr 1 115 602 kr 5 562 407 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr 1 483 181 kr 7 486 545 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr 364 069 kr 1 804 476 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr 1 416 654 kr 7 088 660 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr 2 136 166 kr 10 631 204 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr 206 306 kr 1 034 112 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr 1 399 108 kr 6 973 829 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr 585 289 kr 2 938 405 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr 2 935 364 kr 14 805 304 kr

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr 1 220 583 kr 6 086 008 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr 849 934 kr 4 214 813 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr 5 403 579 kr 27 098 117 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr 230 285 kr 1 171 296 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr 146 066 kr 733 903 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr 386 440 kr 1 922 952 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr 156 009 kr 770 968 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr 1 033 284 kr 5 188 235 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr 151 476 kr 759 359 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr 381 761 kr 1 911 198 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr 1 580 997 kr 7 881 523 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr 356 028 kr 1 794 666 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr 1 049 075 kr 5 231 148 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr 684 129 kr 3 405 748 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr 146 066 kr 748 053 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr 358 367 kr 1 798 184 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr 131 006 kr 642 784 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr 223 559 kr 1 140 985 kr
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VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr 309 093 kr 1 520 143 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr 980 648 kr 4 940 439 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr 233 502 kr 1 171 565 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr 1 298 953 kr 6 516 373 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr 860 461 kr 4 335 007 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr 793 496 kr 3 947 296 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr 3 787 199 kr 18 978 387 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr 2 346 420 kr 11 810 180 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr 78 078 kr 394 107 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr 677 988 kr 3 364 231 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr 291 987 kr 1 481 811 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr 191 246 kr 958 323 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr 287 015 kr 1 431 439 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr 219 319 kr 1 120 236 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr 58 193 kr 292 856 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr 477 092 kr 2 347 321 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr 259 527 kr 1 300 181 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr 490 397 kr 2 420 176 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr 155 424 kr 779 816 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr 235 402 kr 1 158 135 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr 175 309 kr 894 628 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr 1 022 026 kr 5 087 946 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr 325 762 kr 1 654 143 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr 115 800 kr 580 999 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr 3 795 533 kr 19 059 833 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr 250 755 kr 1 261 929 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr 1 342 232 kr 6 695 851 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr 1 498 533 kr 7 518 996 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr 1 327 610 kr 6 601 043 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr 491 421 kr 2 427 686 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr 401 207 kr 2 024 981 kr

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr 55 561 kr 277 253 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr 75 299 kr 389 559 kr

Totalt 1 000 000 000 kr 250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas

och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 
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Skolverket Beslut
Dnr 2021:283

 

2 (2) 

Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  3 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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