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Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning.

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53 Ärendenr HÄLS.2021.1083

Ansökan om att få bli kommunjägare/viltvårdare inom sjöbo kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anlita Mikael Smedberg och Fredrik Hartsmar som
viltvårdare/kommunjägare för att på uppdrag av Sjöbo kommun bedriva jakt och skyddsjakt
inom bl.a. detaljplanerat område. Nämnden beslutar också att bekosta ansökningsavgift för
skottlossningstillstånd för aktuella sökande.
___________

Jäv
Michael Smedberg (M), deltog ej i behandlingen av ärendet.
Tommy Lövgren (C), tjänstgjorde.

Sammanfattning
Två ansökningar till uppdrag som viltvårdare/kommunjägare inom Sjöbo Kommun har inkommit.
Sökande är Mikael Smedberg och Fredrik Hartsmar som bor i Sjöbo tätort.
I dagsläget har Sjöbo kommun bara en aktiv viltvårdare/kommunjägare inom Sjöbo tätort. Totalt har vi
endast 6 st viltvårdare/kommunjägare för hela Sjöbo kommun. Sökande kan tänka sig uppdrag även
utanför Sjöbo tätort vid behov. Tekniska nämnden med ansvar för Sjöbos kommunala mark bedriver
återkommande skyddsjakt. Det är fastighetägaren som har ansvar enligt jaktlagstiftningen.
Fastighetsägare kan anlita viltvårdare/kommunjägare vid behov utan kommunens inblandning.
Samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till viltvårdare/kommunjägare enbart om det föreligger
olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt miljöbalken. Frågan om vilken nämnd som i
framtiden kommer att hantera viltvårdare/kommunjägare i kommunen ska upp till KF i juni 2021,
nämnden har föreslagit Tekniska nämnden.

Skickas till
Michael Smedberg, info@gottiholding.se
Fredrik Hartsmar, fredrik.hartsmar@swvenskafog.se
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige

31(65)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 76   Dnr 2021/159 
 
Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 1 2021 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS kvartal 1 
2021 enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. 
Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. 
 
Den 31 mars 2021 fanns 9 ej verkställda beslut äldre än 3 månader. I 8 av dessa har den 
enskilde tackat nej till erbjudande. 
 
Dessutom rapporteras 11 beslut som verkställts mer än 3 månader från beslut/avbrott. 
De flesta av dessa avser frivilliga avbrott p g a covid 19, där insatsen återupptagits med 
alternativa utomhusaktiviteter under mars månad. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2021-03-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

VO 2021/159
2021.961

2021-06-01
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO
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Gamla Torget 10
Sjöbo

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

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Datum
2021-05-06

Vård och 
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 31 mars 2021

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

erbjudande 2020-09-24
Boendesamordnare i kontakt 2021-01-08. Dotter uppger att man vill avvakta, det fungerar ganska 
bra f n, men vill ha kvar beslut. Har ansökt och fått beviljat utökad hjälp i hemmet fr om 16 mars

Man 1958 Särskilt boende Tackat nej 2020-10-30
erbjudande 2020-11-03

Vill stå kvar i kö och bli erbjuden boende framöver. Har ansökt och fått beviljat utökad hjälp i 
hemmet fr om 29 december

Man 1977 Kontaktperson SoL 2020-09-07
Möte med ny tilltänkt kontaktperson bokat

Man 1970 Kontaktperson SoL 2020-09-10
Tackat nej till tilltänkt kontaktperson. Rekrytering av annan pågår

Avrapportering tidigare rapporterade beslut

Inga

VO 2021/159
2021.962

2021-06-01
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Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS  
31 mars 2021  

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag/avbrott

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

Kvinna 1963 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-09
Tackat nej till alternativ aktiviteter

Kvinna 1991 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-23
Avvaktar att få återgå till tidigare arbetsplats

Kvinna 1994 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-09
Har erbjudits alternativ utomhusaktiviteter, planeras igång under april.

Man 1948 Ledsagarservice  LSS avbrott p g a Corona 2020-11-09
Vill pausa insatsen under covid

Man 2003 Kontaktperson LSS 2020-08-28
Saknat lämplig uppdragstagare. Tackat nej.
Verkställt 2021-04-15

Man 1988 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-16
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-25

Man 1993 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-12
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-29

Kvinna 1991 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-17
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-23

Kvinna 1994 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-16
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-21

Kvinna 1992 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-16
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-25

Man 1988 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-24
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-23
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Kvinna 1993 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-16
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-21

Kvinna 1984 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-21
Verkställt med alternativa utomhusaktiviteter 2021-03-31

Man 1960 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-21
Har begärt gå i pension och beslutet avslutas 2021-04-06

Avrapportering tidigare rapporterade beslut
Inga
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/163

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. 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.

2. 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.

3. Köpet av aktierna finansieras genom ianspråktagande av bankmedel.
4. Kommunfullmäktige avser att finansiera engångskostnaderna 2021 inom ramen för årets 

resultat. De ökade driftskostnaderna 2022 – 3,4 miljoner kronor – finansieras av anslag 
som står till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning
2014 lade Sjöbo kommun sin IT-verksamhet på entreprenad genom att avtal tecknades med 
EVRY One Outsourcing Services Malmö AB. Avtalet löper ut den 3 november 2021.

Kommunstyrelsen tecknade genom beslut den 10 juni 2020 en avsiktsförklaring om 
delägarskap och övergång till att istället köpa IT-verksamheten av IT-kommuner i Skåne AB

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för 
delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 115
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 §101
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 §117
Bilaga 1 – Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 2 – Aktieägaravtal IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 3 – Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB

Beslutet skickas till
IT-kommuner i Skåne AB
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2020/163

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. 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.

2. 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.

3. Köpet av aktierna finansieras genom ianspråktagande av bankmedel.
4. Kommunfullmäktige avser att finansiera engångskostnaderna 2021 inom ramen för årets 

resultat. De ökade driftskostnaderna 2022 – 3,4 miljoner kronor – finansieras av anslag 
som står till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning
2014 lade Sjöbo kommun sin IT-verksamhet på entreprenad genom att avtal tecknades med 
EVRY One Outsourcing Services Malmö AB. Avtalet löper ut den 3 november 2021.

Kommunstyrelsen tecknade genom beslut den 10 juni 2020 en avsiktsförklaring om 
delägarskap och övergång till att istället köpa IT-verksamheten av IT-kommuner i Skåne AB

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för 
delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 §101
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 §117
Bilaga 1 – Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 2 – Aktieägaravtal IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 3 – Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB

Beslutet skickas till
IT-kommuner i Skåne AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2020/163

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Kommunstyrelsen

Delägarskap i IT kommuner i Skåne AB
IT-verksamheten är strategisk och viktig för kommunens verksamheter. Det ställs höga krav 
på driftsäkerhet. Allt eftersom verksamheterna blir mer och mer teknikberoende ökar deras 
krav på service och tillgänglighet. IT-verksamheten behöver vara förslagsställare, pådrivare 
och utvecklare avseende den långsiktiga strategiska teknikutvecklingen.

Med anledning av att avtalet med Evry löper ut den 3 november 2021 tecknades en 
avsiktsförklaring om delägarskap i IT kommuner i Skåne AB (559067-2142). Bolagets 
ändamål 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 verksamhetsutveckling och 
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Det ska endast tillhandahålla tjänster till 
verksamheter inom ägarnas koncerner enligt självkostnadsprincipen.

Syftet med delägarnas samarbete i IT-kommuner i Skåne AB är att skapa en samlad 
organisation med uppdrag att förvalta kommunernas IT-miljö, innefattande bland annat ett 
ansvar för drift och utveckling av en gemensam teknisk plattform, med leveranser enligt en 
gemensamt framtagen s.k. tjänstekatalog, samt drift och utveckling av IT-infrastruktur, 
applikationer, telefoni och servicedesk.

Bakgrund
2014 genomfördes en outsourcing av kommens IT-verksamhet genom att avtal tecknades 
med EVRY One Outsourcing Services Malmö AB. Avtalet löper ut den 3 november 2021 och 
någon möjlighet till förlängning finns inte.

I samband med att kommunstyrelsen i juni 2020 (§ 101) behandlade frågan om att teckna en 
avsiktsförklaring om delägarskap och övergång till att istället köpa IT-verksamheten av IT 
kommuner i Skåne AB, angavs följande i tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Magdalena 
Bondesson.

”Under arbetet med att ta fram kravspecifikationer inför upphandling av nytt outsourcingavtal 
har flera fördelar med en lösning som grundar sig i samverkan, snarare än i outsourcing, 
framkommit. Fördelarna hänför sig i huvudsak till kommunens digitaliseringsarbete där E-
tjänsteplattform och RPA-plattform är två prioriterade utvecklingsområden. Arbete med E-
tjänsteplattform och robotisering förutsätter spetskompetens och en bemanning som Sjöbo 
kommun inte har i dag. En samverkan som erbjuder möjlighet till utveckling inom dessa båda 
områden är därför av stort intresse. Av de möjliga samarbetspartners som identifierats 
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framstår unikom.se, IT Kommuner i Skåne AB som ett fullgott alternativ.” Kommunstyrelsen 
ställde sig positiv till att vidare utreda Sjöbo kommuns förutsättningar att ingå samarbete med 
unikom.se, IT Kommuner i Skåne AB. Därefter godkände kommunstyrelsen, § 117/2020, 
tillsammans med de fyra delägarna avsiktsförklaringen angående Sjöbo kommun som ny 
ägare i IT kommuner i Skåne AB med bland annat följande innehåll;

 Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk, ekonomisk 
och verksamhetsmässig analys av förutsättningar för att Sjöbo kommun ska kunna 
inträda som delägare i IT kommuner i Skåne AB. Den nye aktieägarens aktiepost 
anpassas till de övriga delägares aktieinnehav, vilket innebär att delägarna har lika 
stora ägarandelar.

 Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.
 Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en (1) 

ledamot samt en (1) ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig 
en ordförande för ett år i taget. 

 Aktiekapitalet ska i det utvidgade bolaget vara lägst SEK 6 miljoner kronor och högst 
SEK 15 miljoner kronor.

 Personalen inom nuvarande interna IT verksamheten i Sjöbo ska vid utvidgat 
ägarskap kunna överflyttas till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna LAS § 
6b.

Om intresset kvarstår är målsättningen att Sjöbo kommun inträder som delägare den 1 
november 2021.

Syfte
För att klara av att följa med i förändringstakten inom IT-området krävs att IT-verksamheten 
ges förutsättningar och möjligheter att vara framåtsyftande och arbeta med långsiktiga 
strategiska utmaningar. IT-verksamheten är strategisk funktion för kommunen. Den är viktig 
för kommunens verksamheter och det ställs höga krav på driftsäkerhet. Allt eftersom 
verksamheterna blir mer och mer teknikberoende ökar deras krav på service och 
tillgänglighet. Något som bedöms kunna uppnås tillsammans med bolaget. 

Målsättning
Målsättningen med att bli delägare i IT kommuner i Skåne AB är;

 Genom att gemensamt driva digitalisering ska kommuninvånarnas behov av digitala 
tjänster tillgodoses och kostnadseffektiva lösningar skapas.

 En ökad service och tillgänglighet till IT-verksamheten för verksamheterna.

IT kommuner i Skåne AB
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. De fyra kommunerna äger vardera 25 procent av aktierna.

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.
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Även Bromölla kommun undersöker möjligheten att bli delägare i bolaget från årsskiftet.

Bolagets finansiella ställning
2020 var årets resultat -2,6 mnkr och 2019 var det +0,1 mnkr. Resultat efter finansiella poster 
2019 var negativt (-0,3 mnkr). Genom ianspråktagande av periodiseringsfonden med 0,4 
mnkr skapades ett positivt resultat. Genom avsättning till periodiseringsfond kan en del av 
beskattningen skjutas till ett senare år. Periodiseringsfonden kan även användas för att 
jämna ut resultatet mellan olika år. Åtgärden 2019 innebar att periodiseringsfonden tömdes. 
Enligt uppgift berodde underskottet på säkerhetsanalyser som genomfördes under december 
månad.

Orsaken till 2020 års underskott är ytterst sparsamt kommenterat i årsredovisningen. 
Följande förklaring har erhållits av Mattias Larsson ekonomichef i Östra Göinge kommun (det 
är Östra Göinge kommun som svarar för ekonomiadministrationen);

” Bolaget har under 2020 erhållit kostnad från Telia avseende utökning av serviceavtal och 
tillkommande licenser kopplat till växelplattform. Kostnaden uppgick till 1 359 tkr och avser 
Hörby, Höörs och Östra Göinge. Kostnader av denna typ brukar hanteras genom 
vidarefakturering till berörda kommuner, vidarefakturering har ej skett under 2020 utan istället 
belastats årets resultat i bolaget. Hanteringen innebär att samtliga delägare får ta del av 
kostnaden genom ett lägre fritt och bundet eget kapital i bolaget.” Resterande del av 
underskottet beror på kostnader för pensioner.

Resultatutvecklingen innebär att 0,8 mnkr av det bundna aktiekapitalet förbrukats. Det 
bundna aktiekapitalet var ursprungligen 8,0 mnkr och uppgår nu till 7,2 mnkr. När hälften av 
det bundna aktiekapitalet förbrukats ska en kontrollbalansräkning upprättas. Det bundna 
aktiekapitalet bör återställas, något som bör hanteras av de befintliga delägarna då det är 
dessa som tillgodogörs sig den ekonomiska vinsten, då bolagets princip för vidarefakturering 
frångåtts. Alternativt bör köpeskillingen justeras.

För 2021 prognostiseras +1 mnkr, enligt uppgift från Östra Göinge, vilket skulle innebära att 
aktiekapitalet är återställt.

Delägarskap
Sjöbo kommun erbjuds, via en riktad nyemission, förvärva 2 000 aktier till det nominella 
värdet 1 000 kronor per aktie. Total köpeskilling för aktierna är 2 mnkr. Under förutsättning att 
även Bromölla kommun blir aktieägare motsvarar Sjöbos aktier 17 procent av bolagets aktier. 
Om samtliga delägare godkänner den riktade nyemissionen planeras det för att kommunen 
ska bli delägare den 1 november 2022. Därefter övertar IT kommuner i Skåne ansvaret för 
IT-driften den 3 november 2021.

En samverkan mellan fem eller sex storleksmässigt jämbördiga kommuner i ett 
gemensamägt aktiebolag förväntas bli fördelaktig för samtliga kommuner genom ett antal 
olika samverkans-/samordningseffekter. En större organisation med ökad verksamhetsvolym 
blir en starkare part. Organisation i sig själv blir en intressantare kund att leverera till och 
leveranserna torde till följd därav bli mer ekonomiskt fördelaktiga och säkrare.

Genom uppbyggandet av gemensamma system blir det lättare att samordna systemkritiska 
delar, vilket i sin tur innebär högre kompetensnivå.
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Även möjligheterna att öka kommunens riskmedvetande och få en realistisk uppfattning om 
de risker kommunen är utsatt för, systematiskt informationssäkerhetsarbete, är en positiv 
effekt av en samverkan i ett gemensamägt aktiebolag.

De operativa fördelarna är i första hand en utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder 
genom att de samverkande organisationernas resurser förenas på nya sätt. Genom att till 
exempel kombinera de anställdas olika kompetenser kan nya och förbättrade tjänster 
utvecklas.

Beskrivning av tjänsten
Grunden i IT kommuner i Skånes leverans är IT-drift. Den gemensamma IT-miljön ger i sin 
tur förutsättningar för samverkan mellan ägarkommunerna och gemensam utveckling. IT 
kommuner i Skåne har sitt huvudkontor och serverhall i Hörby men kommer även att ha 
tekniker placerade i Sjöbo kommun för att kunna tillhandahålla förväntad service.

IT-drift
I huvudsak är IT-miljön i IT kommuner i Skåne och Sjöbo kommun relativt lika, där är inga 
stora avgörande skillnader rent tekniskt. I vissa avseenden ligger Sjöbo kommun något före 
när det gäller teknik och tjänster, i vissa fall gäller det motsatta. Vid en migrering bör detta 
utnyttjas på så sätt att de delar där Sjöbo kommit längre tas med in i IT kommuner i Skånes 
miljö samtidigt som Sjöbo automatiskt får del av det arbete som IT kommuner i Skåne redan 
gjort. Sjöbo kommuns serverhall avvecklas och driften flyttas till IT kommuner i Skånes i 
Hörby.

IT kommuner i Skåne förvaltar kommunens IT-miljö, innefattande bland annat ett ansvar för 
drift och utveckling av en gemensam teknisk plattform, med leveranser enligt en gemensamt 
framtagen så kallad tjänstekatalog, samt drift och utveckling av IT-infrastruktur, applikationer 
samt IT-support och servicedesk.

Fiberanslutningar, e-tjänster och ägandet av så kallad passiv lokal IT-infrastruktur som WAN, 
LAN och/eller WLAN ingår inte i uppdraget.

Bolaget äger aktiv IT-infrastruktur (servrar, brandväggar, nätverksutrustning), Windows-
datorer och skrivare.

Kommunen äger passiv infrastruktur (nätverksuttag, svartfiber etc.), mobiltelefoner, 
surfplattor, Chromebooks, skärmar, datortillbehör och konferensrumsutrustning. IT 
kommuner i Skåne tecknar avtal för alla typer av IT-relaterad utrustning och kommunen kan 
via detta köpa den utrustning som kommunen skall äga. Kommunen beställer nya datorer 
och skrivare via IT kommuner i Skåne, övrig utrustning beställer kommunen direkt från 
leverantör. 

Kommunen betalar månadsavgift på utrustning och tjänster som kommunen nyttjar. I 
månadsavgiften ingår dels kostnaden för hårdvaran men även support och licenser. Tanken 
är att på sikt skall IT kommuner i Skåne äga all IT-utrustning. Utbyte av datorer sker vart 
fjärde år och skrivarna vart femte år.

Den teknisk plattform som levereras omfattar virtuell serverplattform, operativsystem, lagring 
och nätverk där följande systemunderhåll ingår: 

 Kontinuerliga uppdateringar av operativsystem
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 Systemuppdateringar/-förändringar
 Behörighetskontroll
 Centralt virusskydd
 Övervakning
 Säkerhetskopiering
 Avbrottshantering/Systemåterställning
 Hantering av supportavtal, leverantörsavtal och licensavtal. 
 Systemdokumentation
 Databasplattform
 Central hantering av användarkonto
 E-post och kalenderhantering
 Skräppostfilter
 Sårbarhetsskanning

Servicedesken hanterar beställningar och felanmälningar och är öppen 8:00-16:30 vardagar. 
Det finns en beställningsportal för självservice liknande Sjöbos och processer och rutiner 
kring ärendehanteringen är relativt lika.

I ServiceDesks åtagande ingår också så kallad på platsen-support, det vill säga att en 
tekniker åker ut för felavhjälpning på plats i de fall ärendet inte kan lösas på distans.

Kommunens IT-enhet överförs till IT kommuner i Skåne. Systemägare och systemförvaltare 
för kommunens verksamhetssystem finns kvar i kommunen. Kommunen äger sin information 
och ansvarar för att klassificera informationen samt säkerställa att kommunens medarbetare 
har kunskap om klassificeringen. Kommunen äger avtalen och licenserna för sina 
verksamhetssystem.

Samverkan
Genom IT kommuner i Skåne etableras gemensamma arbetssätt som underlättar samverkan 
mellan ägarkommunerna inom andra verksamhetsområden. IT kommuner i Skåne är på så 
sätt en nod för samverkan. Samverkanstanken är viktig inom IT kommuner i Skåne och 
samverkan är en ledstjärna i de projekt IT kommuner i Skåne involveras i.

För att få ut bäst effekt av samarbetet samordnas beställningar och upphandlingar. 
Tillsammans identifieras behov, tillsammans görs prioriteringar och tillsammans tas lösningar 
fram. Projektgrupper tillsätts för att projekt som ska drivas igenom. Alla parter finns 
representerade i grupperna. Ledarskapet i projektgruppen har antingen verksamhetsstödet, 
en medarbetare från IT kommuner i Skåne eller en medarbetare från en av kommunerna. 
Arbetet sker utifrån en definierad projektmodell.
 
I dagsläget arbetar två tjänster verksamhetsstöd/digitaliseringsstrateger med att skapa 
samverkansmöjligheter utifrån ägarnas gemensamma informations- och 
kommunikationsteknik. Arbetet genererar bland annat gemensamma samverkansforum, ytor 
och kontakter för samarbete, kartläggningar, inspiration och omvärldsanalys samt 
gemensamma möjligheter utifrån digital arkitektur och strategi.
 
Verksamhetsstödet har en mycket viktig roll för att samverkan ska fungera. Förutom att vara 
kommunernas kontaktperson är verksamhetsstödets roll att:

 Sammankalla ett av samverkansforumen.
 Sammankalla till leverantörsuppföljningsmöten.
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 Samordna aktiviteter i samband med lansering/utrullning av nya lösningar/arbetssätt t 
ex utbildningar, planeringsmöten, informationsmöten m.m.

 Säkerställa att den strategiska planen följs.
 Omvärldsbevaka inom sitt verksamhetsområde.
 Föreslå utvecklings- och digitaliseringsinsatser till kommunernas verksamhetschefer.
 Tillser att nyttokalkyler upprättas.

Samverkansforumens syfte är att:
 Identifiera utvecklings- och digitaliseringsbehov inom verksamhetsområdet.
 Förmedla digitaliseringstips.
 Återkoppla genomförda projekt.

Utveckling
Kommunen ansvarar fortsatt för att äga och driva sin verksamhetsutveckling, men med IT 
kommuner i Skåne som sammanhållande och stödjande organisation.

Automation
Inom IT kommuner i Skåne finns en utvecklare inom RPA (Robotic Process Automation) som 
ger stöd i utveckling av automatiserade processer. RPA förenklar och rationaliserar bort 
repetitiva och monotona arbetsprocesser, vilket ger högre effektivitet och frigör mer tid för 
värdeskapande arbetsuppgifter. I RPA ingår gemensam plattform inklusive centrala licenser, 
drift och övervakning, utvecklarlicens, löpande anpassning av robotmjukvara och utveckling 
av nya robotar och funktioner. Bolaget bistår även med teknisk vägledning, inspiration och 
rådgivning kring olika automatiseringsmöjligheter. Verksamheterna ansvarar för 
processkartläggning och dokumentation av sina egna processer. Verksamheterna ansvarar 
också för sin robot och måste löpande utvärdera så denne bidrar med nytta till verksamheten 
och kommunens invånare.

För att kunna köra en robot så behöver varje kommun ha minst 1 robotlicens, licensen kan 
sen delas mellan flera verksamheter och arbetsuppgifter.

E-tjänster
IT kommuner i Skåne erbjuder ett ramavtal som kommunerna kan avropa, där ingår support 
från leverantören och uppdateringar av plattformen. Verksamheten ansvarar själv för att 
bygga formulär och processer i plattformen och som hjälp finns även ett avtalat pris för 
grupputbildning från leverantören. Kostnad för serverdrift av plattformen tillkommer. E-
tjänster som utvecklas av en kommun kan med fördel kopieras och anpassas till en annan 
kommun, därav fördelarna med samma plattform. Viss kompetens finns inom IT kommuner i 
Skåne.

Personal
Sjöbo kommuns IT-enhet består av två medarbetare motsvarande 2,0 helårstjänster, en 
Enhetschef IT och en IT-samordnare. Att bli delägare och därmed överföring av IT-
verksamheten till  IT kommuner i Skåne innebär en verksamhetsövergång där Sjöbo 
kommuns personalresurser överförs till bolaget. Sjöbo kommuns båda medarbetare erbjuds 
att övergå till bolaget med bibehållna anställningsvillkor under högst ett år från övergången. 
Detta gäller under förutsättning att kollektivavtalet inte går ut innan dess eller ett nytt 
kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna. 
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Kollektivavtalsfrågor kommer att regleras i enlighet med 28 § MBL i anknytning till att 
kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Riskbedömning görs av kommunstyrelsen.

Omställningskostnader kan komma att uppstå till följd av förändringen.

Borgen
Bolaget har upplåning med 34,1 mnkr och de fyra befintliga delägarna har beslutat om 
borgensram med vardera 15 mnkr. I samband med att kommunen blir delägare och bolaget 
ska överta kommunens anläggningstillgångar i form av datorer, skrivare, servrar och switchar 
och routers finns behov av nyupplåning med 8,5 mnkr. En förutsättning för att Sjöbo kommun 
ska kunna bli delägare är att kommunfullmäktige beslutar om borgensram med samma 
belopp som befintliga delägare, dvs med 15 mnkr.

Avtal
Sjöbo kommun har tecknat en mängd olika avtal med leverantörer avseende IT-
verksamheten. Av de avtal som identifierats är det endast två avtal som inte löper ut under 
2021. I det ena fallet finns det i avtalet inga fasta kostnader. I det andra fallet kvarstår 
kostnaderna till 220331. Detta kommer att hanteras i samråd med bolaget så att dubbla 
kostnader inte erhålls.

Om Sjöbo kommun blir delägare i IT kommuner i Skåne behöver ett tjänsteköpsavtal 
upprättas.

Ekonomi
Bolaget kommer, efter genomförd inventering, till bokfört värde förvärva den IT-utrustning, 
datorer, skrivare, servrar, switchar och routers, som Sjöbo kommun är intresserad av att 
överlåta till bolaget. Sjöbo kommun betalar hyra för såväl denna IT-utrustning som 
erforderliga nätverk, support och service, licenser med mera. Sammantaget innebär detta att 
en engångsersättning erhålls för IT-utrustning. En första uppskattning innebär att 1,8 mnkr 
erhålls i försäljningsintäkt varav 0,9 mnkr möts av utrangeringskostnad. Resterande avser 
datorer inköpta som driftskostnad. Därefter betalas årligen en självkostnad för IT-utrustning, 
erforderliga nätverk, support och service, licenser med mera. som kommunens verksamheter 
använder. En preliminär bedömning av kostnaderna för drift av IT-verksamheten via It 
kommuner i Skåne har gjorts. I nedanstående tabell presenteras de av bolaget bedömda 
kostnaderna i jämförelse med Sjöbo kommuns kostnader.

Kostnadsjämförelse
mnkr It kommuner i 

Skåne
Sjöbo kommun

1. Kostnad 19,2 14,9
2. Kvarstående kostnader oberoende av driftslösning 4,8 4,8
3. Identifierad effektivisering -0,9 -

Summa 23,1 19,7

4. Utvecklingskapacitet 0,9 1,5
Summa 24,9 21,2
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5. Engångskostnad 2,9 1,0

Investeringsutgift 0,3 0,5

Jämförs kostnaderna enlig punkt 1 och 2 i ovanstående tabell är IT kommuner i Skåne 4,3 
mnkr dyrare än den uppskattade kostnaden för dagens drift. Den prismodell som IT 
kommuner i Skåne tillämpar skiljer sig från prismodellen i avtalet med Evry. Bolaget tillämpar 
rörliga priser för antalet datorer, chromebooks, skrivare och så vidare. Jämfört med dagens 
modell innebär det ett upplägg som driver kostnader. En möjlighet till lägre kostnader har 
identifierats gällande antalet chromebooks, punkt 3 i tabellen. För att ha en beredskap när 
någon chromebooks inte fungerar finns det betydligt fler enheter än elever. Om de enheter 
som inte använts hittills under 2021. tas bort skulle kostnaden minska med 0,9 mnkr. Då blir 
skillnaden jämfört med dagens drift istället en kostnadsökning med 3,4 mnkr.

Följande poster har identifierats som förklarar cirka 2,1 mnkr av kostnadsskillnaden:

 1,1 mnkr förklaras av att bolaget valt att byta ut samtliga datorer efter 4 år. I Sjöbo 
används datorerna i upp till sju år.

 När servrarna flyttas till Hörby behöver Sjöbo hyra svartfiber till en kostnad om 0,4 
mnkr årligen.

 I priset ingår 0,6 mnkr för utvecklingsresurser motsvarande 3 tjänster (för samtliga 
kommuner) och tillgång till RPA-plattform. Resurser som Sjöbo inte har tillgång till i 
dagsläget.

Punkt två i tabellen redovisar kostnader som kommer att finnas kvar oberoende av vilken 
driftslösning som väljs. Kostnaden bedöms uppgå till 4,8 mkr och avser inköp av 
chromebooks, iPad, skärmar med mera samt datakommunikation.

Sjöbos kostnader utgår från avtalet som finns med Evry. Vad kostnaderna blir efter en ny 
upphandling är inte möjligt att bedöma. Dessutom kommer Sjöbos servrar att behöva bytas 
ut om något år. Kostnaden är beaktad i kalkylen, men även har finns en viss osäkerhet.

Sjöbo kommun saknar resurser för verksamhetsutveckling med inriktning på digitalisering. 
Bolaget har 3 tjänster som för samtliga delägare arbetar med verksamhetsutveckling och 
digitalisering. Det finns även tillgång till RPA. Under punkt 4 har en bedömning gjorts av vilka 
kostnader som tillkommer för att kunna möta behovet av digitalisering och automatisering. 
Trots att IT kommuner i Skåne erbjuder utvecklingskapacitet kommer Sjöbo behöva 
införskaffa licens för e-plattform samt kompetens som kan bygga e-tjänsterna. De 
tillkommande driftskostnaderna uppskattas till 0,9 mnkr och investeringsutgiften till 0,3 mnkr.

Om Sjöbo väljer att inte bli delägare i bolaget måste dessa resurser tillskapas till en bedömd 
kostnad om 1,5 mnkr medan investeringsutgiften uppgår till 0,5 mnkr. Däremot är det svårt 
att göra en bedömning av den positiva effekten som erhålls genom att att utvecklingen sker 
tillsammans med delägarna. Något som inte ska underskattas.

En överflyttning av driften till IT kommuner i Skåne innebär att servrarna flytts från Sjöbo till 
Hörby. Det innebär att en engångskostnad erhålls. Det är svårt att avgöra hur stor kostnaden 
blir. Osby kommuns kostnad uppgick till 2,9 mnkr. Bolaget gör bedömningen att kostnaden 
för Sjöbo blir lägre då kommunen inte har Windows 365. Dessutom finns det idag en högre 
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kunskap i bolaget, vilket innebär att konsultkostnaden beräknas bli lägre än vad som var 
fallet för Osbys del.

Engångskostnad kan även uppstå om Sjöbo fortsätter att upphandla IT-verksamheten. I det 
befintliga avtalet med Evry fanns ingen engångskostnaden.

Bedömningen är att överföring av IT-verksamheten till IT kommuner i Skåne innebär en höjd 
ambitionsnivå och ökad kvalité. Skulle istället en upphandling göras kommer motsvarande 
krav. Något som troligen kommer öka kostnaden, i vilken omfattning kan dock inte fastställas 
i nuläget.

Sammanfattningsvis innebär det att kostnaderna vid en övergång till IT-drift i Skåne ökar med 
3,4 mnkr under förutsättning att den möjliga effektiviseringen tillvaratas. Tillsammans med 
engångskostnaden innebär det att kostnaden 2022 ökar med 6,3 mnkr för att 2023 minska till 
3,4 mnkr.

Styrdokument
Det behöver göras en översyn av styrdokumenten som aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv bland annat med anledning av att det tillkommer nya delägare.

Tidplan
Nästa steg i processen blir att kommunfullmäktige i september beslutar att godkänna 
bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, finansiering med mera.

Förslag till beslut

1. 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.

2. Sjöbo kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram förslag till reviderad 
bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i 
respektive kommunfullmäktige senast 

3. Finansiera köpet av aktierna genom ianspråktagande av bankmedel.
4. Kommunfullmäktige avser att finansiera engångskostnaderna 2021 inom ramen för 

årets resultat. De ökade driftskostnaderna 2022, 3,4 mnkr, finansieras av anslag som 
står till kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 §101
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 §117
Bilaga 1 - Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 2 - Aktieägaravtal IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 3 - Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB

Sjöbo som ovan
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Karina Hansson 
Kommundirektör 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2020/163

Avsiktsförklaring unikom.se, IT-kommuner i Skåne AB

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att vidare utreda Sjöbo kommuns 

förutsättningar att ingå samarbete med unikom.se, IT Kommuner i Skåne AB.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till 

avsiktsförklaring. Förslaget presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.

Sammanfattning
Under arbetet med att ta fram kravspecifikationer inför upphandling av nytt outsourcingavtal 
har flera fördelar med en lösning som grundar sig i samverkan, snarare än i outsourcing, 
framkommit. Fördelarna hänför sig i huvudsak till kommunens digitaliseringsarbete där E-
tjänsteplattform och RPA-plattform är två prioriterade utvecklingsområden. Arbete med E-
tjänsteplattform och robotisering förutsätter spetskompetens och en bemanning som Sjöbo 
kommun inte har i dag. En samverkan som erbjuder möjlighet till utveckling inom dessa båda 
områden är därför av stort intresse. Av de möjliga samarbetspartners som identifierats 
framstår unikom.se, IT Kommuner i Skåne AB som ett fullgott alternativ.

Beslutsunderlag
IT-chefens skrivelse ”Alternativ för drift av IT-verksamhet”, juni 2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019 § 71
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut den 3 juni 2020 § 150

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen

 Dnr 2020/163

Avsiktsförklaring unikom.se, IT-kommuner i Skåne AB

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Avsiktsförklaringen angående Sjöbo kommun som ny ägare i IT kommuner i Skåne AB 
godkänns.

Sammanfattning
Sjöbo kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 uttryckt intresse att 
inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. En avsiktsförklaring för att inleda en 
process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget har därför arbetats fram.

Beslutsunderlag
IT-chefens skrivelse ”Alternativ för drift av IT-verksamhet”, juni 2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019 § 71
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2020
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 § 101
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2020
Avsiktsförklaring med bilagor
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Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(organisationsnummer 559067-2142)       
 
§ 1 Firma
Bolagets firma 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 vara en aktiv part i 
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn.

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. Bolagets 
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska 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 4 ledamöter och 4 suppleanter. Suppleanter har närvaro- och 
yttranderätt. 

Kommunfullmäktige i Hörby, Höörs, Osby 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.
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Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens. 
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året.

§ 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 elektronisk kallelse 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. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget 
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Samtyckesförbehåll
Den som avser att överlåta aktie genom köp, byte eller gåva till annan aktieägare i bolaget, 
eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets 
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styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av 
bolagsstämman. Samtycke ska endast kunna meddelas om bolagsstämmans beslut därom 
biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans 
företräder samtliga aktier i bolaget. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 
samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 
ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 
för överlåtelsen i sin ansökan.

Om anvisning av annan förvärvare begärts och samtycke har vägrats av bolaget ska övriga 
aktieägare förvärva aktierna till aktiernas kvotvärde. Aktierna ska fördelas mellan aktieägarna 
efter ägares ägarandel vid tidpunkten för beslutet att inte medge samtycke. Betalning för 
aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt beslut om att inte medge samtycke 
fattas.

Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 
vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 
som begärt samtycke.

§ 14 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och 
Östra Göinge kommuner godkänt ändringen. 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller av annan större vikt fattas.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner 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.

_______________________________________________________________________
Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och fastställt på 
bolagsstämman den 2019-12-19.
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Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(organisationsnummer 559067-2142)       

§ 1 Parter
Kommun Organisationsnummer
Hörby kommun org.nr. 212000 - 1108
Höörs kommun org.nr. 212000 - 1116
Osby kommun   org.nr. 212000 - 0902
Östra Göinge kommun org. nr 212000 - 0860

§ 2 Bakgrund
Hörby, Höörs, Osby 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 ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations-och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn.

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och 
antaget ägardirektiv. 

§ 5 Ägarnas åtaganden
För att resurseffektivitet ska uppnås har ägarna att samverka med varandra och bolaget. Att 
vara delägare innebär 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. 
Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga 
ägare är det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 
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§ 6 Ägarnas arbetsformer
Ägarna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd.

Mellan ägarna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling, 
samordna verksamhetsutveckling mellan ägarna eller ta ställning till ägarfrågor som berör 
bolaget. Ägarna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden och 
kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras.

Mellan ägarna 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. 

§ 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 Antal aktier Antal 
Hörby kommun 2000 1/4
Höörs kommun 2000 1/4
Osby kommun 2000 1/4
Östra Göinge kommun 2000 1/4

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 avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt. 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga Parter 
anslutande detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av Part eller 
ändring av bolagets aktiekapital fattas av bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga.
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 
kan komma förvärva i bolaget. 

Om en Part lämnar samarbetet ska aktierna värderas för att kunna fördelas lika mellan de 
kvarvarande aktieägarna. Principen om substansvärdering ska vara vägledande. Priset på 
aktierna ska även påverkas av de materiella och immateriella värden som eventuellt återförs 
till den Part som utträder.

§ 8 Pantsättning och överlåtelse
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga Parters samtycke.
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§ 9 Bolagets styrelse 
Styrelsens sammansättning, val av ordförande respektive vice ordförande och suppleanters 
närvaro framgår av bolagsordningen.

Med reservation för vad nedan sägs, fattas beslut vid styrelsesammanträden med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och enig:
1. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning för IT kommuner i Skåne AB
2. Förslag till bolagsstämma om ändring av IT kommuner i Skåne AB:s aktiekapital
3. Beslut om investering till belopp som för IT kommuner i Skåne AB innebär åtagande 

överstigande 10 % av IT kommuner i Skåne AB:s balansomslutning enligt senaste 
fastställda balansräkning

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen inte 
är fulltalig vid sammanträdet eller om enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas och 
avgöras vid ett styrelsesammanträde som hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter på 
tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte heller vid detta styrelsesammanträde enighet ska, 
på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. Denna 
stämma ska hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordförande 
bestämmer. 

§ 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. Bolaget ska samråda med bolagets Parter vid 
rekrytering av verkställande direktör.  

§ 12 Bolagets ekonomi
Verksamheten ska bedrivas efter självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i 
beslut som ska gagna bolaget och ägarna. 
 
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Bolaget har inte rätt att ingå borgen.

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.

Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna proportion till aktieinnehavet. Lever en 
ägare 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 
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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 Unikom. 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.

Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat 
av berört kommunfullmäktige.

§ 16 Väsentliga förändringar 
Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 
vardera Part 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 övriga Parter 
att förvärva aktier i IT kommuner i Skåne AB till kvotvärdet.

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 
för aktiernas kvotvärde. 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.

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt. 

___________________________________________________________________________
Detta aktieägaravtal har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige.

Hörby kommun
Ort: Hörby
Datum: 2019 -   - 
Namn: Cecilia Bladh in Zito Namn: Lena Mårtensson Stenudd
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____________________________ ____________________________
Namnteckning Namnteckning

Höörs kommun
Ort: Höör
Datum: 2019 -   - 
Namn: Johan Svahnberg Namn: Michael Andersson

____________________________ _____________________________
Namnteckning Namnteckning

Osby kommun
Ort: Osby
Datum: 2019 -   - 
Namn: Niklas Larsson Namn: Petra Gummeson

____________________________ _____________________________
Namnteckning Namnteckning

Östra Göinge kommun
Ort: Broby
Datum: 2019 -   - 
Namn: Patric Åberg Namn: Jonas Rydberg

  
____________________________ _____________________________
Namnteckning Namnteckning
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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. 

35

http://www.horby.se/
http://www.hoor.se/sv/


2

 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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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2020/17

Samverkansavtal för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att för kommunens räkning underteckna 
samverkansavtal mellan Sjöbo kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Sammanfattning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med ett förslag på nytt 
samverkansavtal. Förändringen består i att avtalet inte sluts mellan samtliga 
medlemskommuner och miljöförbundet, utan endast mellan Sjöbo kommun och 
miljöförbundet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 116
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 19 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2019 § 77

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

53



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2020/17

Samverkansavtal för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att för kommunens räkning underteckna 
samverkansavtal mellan Sjöbo kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Sammanfattning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med ett förslag på nytt 
samverkansavtal. Förändringen består i att avtalet inte sluts mellan samtliga 
medlemskommuner och miljöförbundet, utan endast mellan Sjöbo kommun och 
miljöförbundet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 19 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2019 § 77

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-05-19 2020/17

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Samverkansavtal för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att för kommunens räkning underteckna 
samverkansavtal mellan Sjöbo kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med ett förslag på nytt 
samverkansavtal. Förändringen består i att avtalet inte sluts mellan samtliga 
medlemskommuner och miljöförbundet, utan endast mellan Sjöbo kommun och 
miljöförbundet.

Ärendet
Sedan 2012 har det funnits ett samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads 
kommuner. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 om en gemensam 
alkoholenhet för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-
Österlenregionens miljöförbund. Därigenom sades det då gällande samarbetsavtalet 
om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner upp. 

Genom kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2020 ingicks ett nytt avtal från 
den 1 april 2020, enligt vilket den gemensamma alkoholenheten mellan kommunerna 
blir en del av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Den föreslagna förändringen består i att avtalet inte sluts mellan samtliga 
medlemskommuner och miljöförbundet, utan endast mellan Sjöbo kommun och 
miljöförbundet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen den 19 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2019 § 77
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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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande

Jesper Bryngemark Angelica Lindberg
Kommunsekreterare Kanslichef
Kansliavdelningen
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Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund xx 2020

Gäller från: 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
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Uppföljning: Vid behov
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Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Parter
Detta avtal reglerar samarbetet mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(organisationsnummer 222000-2626), nedan kallad värdorganisation, samt Simrishamns 
kommun (212000-0969), Sjöbo kommun (212000-1090), Tomelilla kommun (212000-0886) 
och Ystads kommun (212000-1181). 

Bakgrund
De fyra Sjöbo kommunerna avser att genom värdorganisationen köpa tjänster avseende 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i 
kommunerna. 

Den gemensamma organisationen handlägger samtliga ärenden fram till beslut men även av 
efterarbetet. Respektive Sjöbo kommun fattar sina egna myndighetsbeslut och styr med sin 
egen delegationsordning vem som fattar beslut.

Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav. Strävan är att 
långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet och uppnå 
kostnadseffektivitet. 

Arvoden och ersättningar gällande beslutsfattande ingår inte i samarbetet utan för detta 
svarar respektive samarbets Sjöbo kommun. Samarbetande kommuner som omfattas av 
detta avtal bör utforma gemensamma riktlinjer och avgifter.

§1 Omfattning

För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation med ansvar för följande:

- Samtliga arbetsuppgifter gällande utredning, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
- Förbereda beslut som kommunenrna ska fatta enligt alkohollagen.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för dokumentation.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för att krögare, restauranganställda och 

vakter erbjuds utbildning.
- Representera samarbets Sjöbo kommunerna i nätverk med mera där 

alkoholhandläggare utgör målgrupp.
- Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav för tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen.

58



3

§2 Organisation/ansvarig arbetsgivare

Värdorganisationen ansvarar för den gemensamma organisationen och den ingår i 
värdorganisationens ordinarie organisation. Anställningsmyndighet för de tjänstemän som 
ingår i den gemensamma organisationen är således Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Tomelilla.

§3 Bemanning och organisationsplan
Värdorganisationen avgör vilken bemanning som krävs för att genomföra uppdraget.

§4 Akter/register

Akter ska förvaras av värdorganisationen. Då ärendet upphört ska dokumentakt i enlighet 
med gällande dokumenthanteringsplan överlämnas till centralarkiv i respektive samarbets 
Sjöbo kommun. Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska 
ständigt uppdateras.

§5 Budgetprocess

Överläggningar ska ske mellan värdorganisationen och Sjöbo kommun. kommunerna innan 
kommunerna fastställer respektive kommuns årsbudget. 

Årsbudget för nästkommande år ska årligen fastställas av värdorganisationen senast under 
oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla årsbudget och plan 
för verksamheten och ekonomin de två därefter följande budgetåren.

§6 Underlag för kostnadsfördelning

Värdorganisationen upplåter nödvändiga lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga 
investeringar avseende lös egendom. Vidare ansvarar värdorganisationen för att ta emot 
ansökningsavgifter och debitera tillsynsavgifter. I underlag för budget ska samtliga 
beräknade intäkter och de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
värdorganisationen och Sjöbo kommun. kommunerna. 

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar gällande politiska beslut inte omfattas av 
samarbetet, utan för detta svarar respektive Sjöbo kommun. Kommunerna Sjöbo kommun 
står även för andra egna kostnader direkt hänförliga till politiskt ansvarsområde såsom 
utbildningsmaterial med mera
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§7 Kostnadsfördelning
Kostnaderna för verksamheten (den gemensamma organisationens kostnader minus 
inkomna avgifter) ska fördelas mellan värdorganisationen och Sjöbo kommun de fyra 
kommunerna utifrån respektive organisations kommuns totala andel av 
serveringstillstånden. Vid senaste avstämningen, 31 augusti 2019, var fördelningen följande:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 88 % (Simrishamns kommun 34%, Tomelilla kommun 
13% och Ystads kommun 41%)
Sjöbo kommun 12%

Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och justeras 
med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive organisation kommun under 
innevarande år.

§8 Ersättning

Ersättning ska betalas av Sjöbo kommun kommunerna i förskott per tertial mot faktura från 
värdorganisationen. Värdorganisationen ska årligen till kommunen kommunerna senast den 
31 januari redovisa föregående års räkenskaper. Om överskott/underskott uppstår ska detta 
regleras på nästkommande betalning.

§9 Kostnadstäckning

Värdorganisationen ska arbeta för att nå så hög kostnadstäckning som möjligt.

§10 Utökning av uppdragets omfattning

Utökning av omfattningen (§1) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande av 
värdorganisationen och Sjöbo kommun kommunerna.

§11 Utökning av samarbetskommuner

Om utökning med fler samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga medlems- 
och samarbetskommuner sammankallas och i samförstånd besluta om utökning ska ske 
samt villkoren för detta.
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§12 Utvärdering/Omförhandling

Detta avtal ska årligen utvärderas, varvid det särskilt ska beaktas att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet och rättssäkerhet samt kostnadseffektivt. Det är parternas ansvar, på 
initiativ av värdorganisationen, att säkerställa att årlig utvärdering görs.

Respektive part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal efter skriftlig underrättelse 
till övriga parter. Tillägg och ändringar till detta avtal ska ske skriftligt för att vara gällande.
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg, gäller avtalet på 
oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör efter uppsägning enligt § 17.

§13 Insyn i förvaltningen

Sjöbo kommun Kommunerna har genom sina ansvariga nämnder rätt till löpande insyn i den 
gemensamma organisationens verksamhet i de ärenden som är hänförliga till den egna 
kommunen. 

§14 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas på annan.

§ 15 Tvist

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd ej kan nås 
ska tvist prövas av allmän domstol.

§16 Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras 
eller oskäligt betungas på grund av händelse utanför partens kontroll samt att dessa 
händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis 
naturkatastrof, krig eller strejker bortom partens kontroll. Befrielsegrund får ej åberopas 
med mindre än att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa 
hindrets verkan har vidtagits.

§17 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2021 april 2020 till och med den 31 december 
2022. Om inte avtalet sägs upp från någon part senast 12 månader före avtalstidens utgång 
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förlängs avtalet med ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligt och tillställas den andra 
parten parterna.

§18 Samarbetets upphörande

Om detta avtal upphör att gälla så ska den gemensamma organisationens tillgångar och 
avvecklingskostnader fördelas på samma sätt som kostnaderna enligt § 7. 
Det är värdorganisationens ansvar att till respektive Sjöbo kommun överlämna akter och 
register vid samarbetets upphörande.

§19 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning av det godkänns av kommunfullmäktige i Sjöbo 
kommun och i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion. behörig instans i respektive 
kommun.

§20 Originalavtal

Detta avtal är upprättat i två fem likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/17

Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner för tillsyn och 
tillstånd enligt alkohollagen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, 
Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Sammanfattning
Som en följd av beslutet att låta den gemensam alkoholenhet som i dag finns i samverkan 
mellan Sjöbo, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner gå upp i Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, behöver ett nytt samverkansavtal tas fram. Det nya 
samverkansavtalet föreslås gälla fr. o. m. den 1 april 2020 och kommer att ersätta nuvarande 
samverkansavtal gällande gemensam alkoholenhet för de fyra kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta 
nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut om sammanslagning av gemensam alkoholenhet för 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund den 25 september 2019 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag den 15 januari 2020 § 8
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 12 februari 2020 § 8

Beslutet skickas till
Ystads kommun
Tomelilla kommun
Simrishamns kommun
Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Kommunstyrelsen
Alkoholenheten
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2019/460

Motionssvar – nedläggning av Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionens första, tredje och fjärde att-satser anses besvarade. Att-satserna nummer två 
och fem avslås.

Sammanfattning
Kristdemokraterna inkom i december 2019 med en motion där de yrkar att    

- kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt starta avvecklingen av 
samhällsbyggnadsnämnden

- Sjöbo kommun går med i sydöstra Skånes miljöförbund och avvecklar miljöenheten i 
Sjöbo och låter miljöförbundet ta över den verksamheten

- bygglovsenheten flyttas över till tekniska nämnden och blir ett myndighetsutskott
            bestående av ledamöter från tekniska nämnden

- strategienheten går tillbaka till kommunstyrelsen och verkar under den
- när detta är genomfört kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga de 

ledamöter som sitter i Samhällsbyggnadsnämnden.

Av en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen framgår bland annat att en 
utredning av miljöenhetens organisation pågår, i vilken möjligheten undersöks att eventuellt 
ingå i ett samarbete med Lunds kommun angående miljöfrågor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj § 117 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26
Motion om nedläggning av samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionens första, tredje och fjärde att-satser anses besvarade. Att-satserna nummer två 
och fem avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta:
Motionen avslås.

Lars Lundberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls. 
André af Geijerstam (SD) ansluter sig till yrkandet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på vart och ett av yrkandena och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2019/460

Motionssvar – nedläggning av Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionens första, tredje och fjärde att-satser anses besvarade. Att-satserna nummer två 
och fem avslås.

André af Geijerstam (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kristdemokraterna inkom i december 2019 med en motion där de yrkar att    

- kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt starta avvecklingen av 
samhällsbyggnadsnämnden

- Sjöbo kommun går med i sydöstra Skånes miljöförbund och avvecklar miljöenheten i 
Sjöbo och låter miljöförbundet ta över den verksamheten

- bygglovsenheten flyttas över till tekniska nämnden och blir ett myndighetsutskott
            bestående av ledamöter från tekniska nämnden

- strategienheten går tillbaka till kommunstyrelsen och verkar under den
- när detta är genomfört kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga de 

ledamöter som sitter i Samhällsbyggnadsnämnden.

Av en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen framgår bland annat att en 
utredning av miljöenhetens organisation pågår, i vilken möjligheten undersöks att eventuellt 
ingå i ett samarbete med Lunds kommun angående miljöfrågor.

Beslutsunderlag
Motion om nedläggning av samhällsbyggnadsnämnden 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna
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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.s
e

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-04-26 2019/460

Kommunledningsförvaltningen
Karina Hansson
Kommundirektör

Kommunfullmäktige

Svar på motion om nedläggning av samhällsbyggnadsnämnden

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionens första, tredje och fjärde att-satser anses besvarade. Att-satserna nummer 
två och fem avslås.

Ärendet
Kristdemokraterna inkom i december 2019 med en motion där de yrkar att    

- kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt starta avvecklingen av 
samhällsbyggnadsnämnden

- Sjöbo kommun går med i sydöstra Skånes miljöförbund och avvecklar 
miljöenheten i Sjöbo och låter miljöförbundet ta över den verksamheten

- bygglovsenheten flyttas över till tekniska nämnden och blir ett myndighetsutskott
            bestående av ledamöter från tekniska nämnden

- strategienheten går tillbaka till kommunstyrelsen och verkar under den
- när detta är genomfört kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga 

de ledamöter som sitter i Samhällsbyggnadsnämnden.

Det pågår en utredning av miljöenhetens organisation. En möjlighet som undersöks är 
att eventuellt ingå i ett samarbete med Lunds kommun angående miljöfrågor. 
Eventuella förändringar av organisationen förväntas ske till nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag
Motion om nedläggning av samhällsbyggnadsnämnden, dnr: kansli 2019/460
Tjänsteskrivelse 2021-04-26, dnr: kansli 2019/460 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna

Karina Hansson
Kommundirektör
Kansliavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2019/460

Motion - Nedläggning av Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för yttrande och svar till 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Carl-Anders Lillås (KD och Lars Lundberg (KD) yrkar i en motion att 
samhällsbyggnadsnämnden ska läggas ner och att verksamheterna ska fördelas på de andra 
nämnderna och Sydöstra Skånes Miljöförbund samt att entlediga samhällsbyggnadsnämndens 
ledamöter.

Beslutsunderlag
Motion från Carl-Anders Lillås (KD) och Lars Lundberg (KD) inkommen den 16 december 
2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2020 § 16

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019/460

Motion - nedläggning av Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Carl-Anders Lillås (KD) och Lars Lundberg (KD) yrkar i en motion sammanfattningsvis att:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla Samhällsbyggnadsnämnden
- Sjöbo kommun går med i Sydöstra Skånes Miljöförbund, att miljöenheten avvecklas 

och att verksamheten tas över av Miljöförbundet
- Bygglovsenheten flyttas till Tekniska nämnden och blir till ett myndighetsutskott
- Strategienheten flyttas till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de ledamöter som sitter i 

Samhällsbyggnadsnämnden därefter entledigas 

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 16 december 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att motionen inte får ställas. Vissa av de frågor motionen avser att 
besvara är redan under utredning.

Carl-Anders Lillås (KD) yrkar på att motionen ska få ställas.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att motionen får 
ställas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Carl-Anders Lillås
Lars Lundberg
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Motion gällande nerläggning av 
Samhällsbyggnadsnämnden.
 
Med anledning av den turbulens som varit i samhällsbyggnadsnämnden under 2019 då 
förvaltningschefen blivit entledigad och ekonomin på nämnden visar ett tydligt underskott är det 
viktigt att agera.
Det är av största vikt att vi politiker bryter negativa spiraler så fort vi kan med respekt för 
invånarnas förtroende samt för den skatt som invånarna betalar in i den kommunala skattekistan.
Resultatet av den negativa spiral som börjar ta fart ser vi genom att nämnden börjar leta 
syndabockar, höja taxor och inte effektiviserar trots nya verktyg för bland annat det ändamålet.
 
När nämnden väljer att höja taxorna och framför allt i spannet mellan 19% och 36% är det alltid en 
desperata handlingen innan ett stup och med den anledningen yrkar vi Kristdemokrater påföljande:

-Att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt starta avvecklingen av SBN.

-Att Sjöbo kommun går med i sydöstra Skånes miljöförbund och avvecklar miljöenheten i Sjöbo       
och låter miljöförbundet ta över den verksamheten.

-Att Bygglovsenheten flyttas över till Tekniska nämnden och blir ett myndighetsutskott
  bestående av ledamöter från tekniska nämnden.

-Att strategienheten går tillbaka till kommunstyrelsen och verkar under den.

-Att när detta är genomfört kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga de 
ledamöter som sitter i    Samhällsbyggnadsnämnden.
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Resultatet av detta kommer att leda till att kommunen kommer att effektivisera och spara in på att 
en nämnd försvinner samt att kommunen löser de problem som finns med bristen på arbetsplatser i 
lokalen som distribueras av SBN och Tekniska nämnden. Det är vår plikt mot våra invånare att vara 
kostnadseffektiva och effektiva samt att våga handla när något inte fungerar!
 
Sjöbo den 16 december 2019

Carl-Anders Lillås  Lars Lundberg
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2021/122

Försäljning av del av Omma 2:22

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunen säljer del av kommunens fastighet Omma 2:22, motsvarande cirka 1925 
kvadratmeter, till ägaren av fastigheten Omma 2:44 för 155 kr per kvadratmeter.

Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex förrättningskostnader hos 
lantmäteriet. 

Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall inskrivas i 
lantmäteriförrättningen.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Omma 2:44 har inkommit med önskemål om att förvärva dela av fastigheten 
Omma 2:22. Det aktuella området ligger i anslutning till fastigheten Omma 2:44.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 118
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021 § 41
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2 mars 2021 
Värdering av del av Omma 2:22 
Kartskiss, del av Omma 2:22, intill Omma 2:44 
Intresseanmälan, inkommen 9 februari 2021

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2021/122

Försäljning av del av Omma 2:22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunen säljer del av kommunens fastighet Omma 2:22, motsvarande cirka 1925 
kvadratmeter, till ägaren av fastigheten Omma 2:44 för 155 kr per kvadratmeter.

Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex förrättningskostnader hos 
lantmäteriet. 

Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall inskrivas i 
lantmäteriförrättningen.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Omma 2:44 har inkommit med önskemål om att förvärva dela av fastigheten 
Omma 2:22. Det aktuella området ligger i anslutning till fastigheten Omma 2:44.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021 § 41
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2 mars 2021 
Värdering av del av Omma 2:22 
Kartskiss, del av Omma 2:22, intill Omma 2:44 
Intresseanmälan, inkommen 9 februari 2021

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-04-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41   Dnr 2021/82 
 
Försäljning av del av Omma 2:22 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att sälja del av kommunens fastighet 
Omma 2:22, motsvarande cirka 1925 kvm till fastighetsägare för Omma 2:44 för 
155 kr per kvm. 
 
Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex 
förrättningskostnader hos lantmäteriet. 
 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall 
inskrivas i lantmäteriförrättningen. 

 
Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Omma 2:44 har inkommit med önskemål om att förvärva 
dela av fastigheten Omma 2:22. Det aktuella området ligger i anslutning till 
fastigheten Omma 2:44. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 mars 2021 
Värdering av del av Omma 2:22 
Kartskiss, del av Omma 2:22, intill Omma 2:44 
Intresseanmälan, inkommen 9 februari 2021 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Fastighetsägaren till Omma 2:44

TNN 2021/82
2021.999

2021-04-27
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From:                                 Nicke Olofsson
Sent:                                  Tue, 09 Feb 2021 08:01:39 -0000
To:                                      teknik
Subject:                             Köpa tomt

Hej.

Jag har varit i kontakt med Jesper Andersson genom telefonsamtal den 8/2. Han bad att jag skulle 
skicka en formell förfrågan till denna adress för vidarebefordran genom detta mail.

Jag, Nicke Olofsson, är intresserad av att köpa en bit av kommunens mark/tomt som ligger 
utanför plandetaljerat område. Tomten ifråga ligger mellan Kvistvägen 3/Omma 2:44 och 
Brynjevägen 5/Omma 2:46. Syftet med tomtköpet är att ersätta garagebyggnaderna i nordvästra 
hörnet av Omma 2:44 med ett annat garage med en eventuell mindre lägenhet ovanpå.
Då nybyggnation nära riksväg inte tillåts kommer garaget ligga nära vändplan på Brynjevägen. 

Jag önskar att förfrågan dras i nämnd samt får kvm pris.

Mvh
Nicke Olofsson
Kvistvägen 3, 275 39 Sjöbo
Telnr: 0705-448970

TNN 2021/82
2021.243

2021-02-09
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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 
2021-03-02 2021/82 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Försäljning av del av Omma 2:22 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att sälja del av kommunens fastighet Omma 2:22, 
motsvarande cirka 1925 kvm till fastighetsägare för Omma 2:44 för 155 kr per kvm. 
 
Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex förrättningskostnader hos 
lantmäteriet. 
 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall inskrivas i 
lantmäteriförrättningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Omma 2:44 har inkommit med önskemål om att förvärva dela av 
fastigheten Omma 2:22. Det aktuella området ligger i anslutning till fastigheten Omma 
2:44. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 mars 2021 
Värdering av del av Omma 2:22 
Kartskiss, del av Omma 2:22, intill Omma 2:44 
Intresseanmälan, inkommen 9 februari 2021 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Fastighetsägaren till Omma 2:44 

 
Ärendet 
Fastighetsägaren till Omma 2:44 har inkommit med önskemål om att förvärva dela av 
fastigheten Omma 2:22. Det aktuella området ligger i anslutning till fastigheten Omma 
2:44, se bifogad kartskiss. 
 
Den aktuella marken ligger längs med riksväg 11 och cirka tre fjärdedelar av området 
omfattas av Länsstyrelsens förbud mot bygge vid allmän väg. Det innebär att 
möjligheterna att få bygglov för till exempel ett garage är starkt begränsade. Intressenten 
har informerats om begränsningen men vill trots detta förvärva marken. 
 

 

TNN 2021/82
2021.1000

2021-04-27
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

I områdets norra del går kommunala VA-ledningar. Även VA-ledningarnas dragning 
påverkar möjligheten för bygglov. Kommunens tillgång till ledningarna ska inte begränsas 
med anledning av försäljningen och det kommer att skrivas in i lantmäteriförrättningen. 
 
Tomtpriset för villatomter i exploateringsområde Sjöbo Väst ligger för närvarande på 295 
kr/kvm men området kan inte jämföras med villatomterna eftersom det finns 
inskränkningar i möjligheten att bebygga tomten. Utifrån gjord värdering bedömer 
förvaltningen att ett rimligt marknadspris ligger på 155 kr/kvm vilket ger ett totalpris för 
marken på cirka 300.000 kr. 
 
Markområdet ligger inte inom ett exploateringsområde och en försäljning kan bara beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef   
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TNN 2021/82
2021.1001

2021-04-27
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2021/109

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Det reviderade reglementet för krisledningsnämnden antas.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 119
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 20 maj 2021
Förslag på reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Beslutet skickas till
Kansliavdelningen

81



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2021/109

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Det reviderade reglementet för krisledningsnämnden antas.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 20 maj 2021
Förslag på reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Beslutet skickas till
Kansliavdelningen
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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.s
e

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-05-20 2021/109

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Det reviderade reglementet för krisledningsnämnden antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden.

Ärendet
Rollen som krisledningsnämndens sekreterare föreslås övergå från kanslichefen till 
kommunsekreteraren. Vid kommunsekreterarens förhinder föreslås att 
krisledningsnämndens ordförande ges rätten att utse tillförordnad sekreterare.

Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i reglementet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 20 maj 2021
Förslag på revidering av reglemente för krisledningsnämnden
 
Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen

Jesper Bryngemark Angelica Lindberg
Kommunsekreterare Kanslichef
Kansliavdelningen
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Reglemente för krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2021 § XX

Ny text är blå och understruken

Borttagen text är röd och genomstruken
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ALLMÄNT OM KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER

1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses enligt 1 kap. 4 § lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
eller ett landsting.

Närmare bestämmelser om nämndens funktion och uppgift redovisas finns i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Därutöver har 
krisledningsnämnden att följa kommunallagen (2017:725), i övrigt tillämpbar lagstiftning övriga gällande 
föreskrifter på området samt vad som föreskrivs i detta reglemente. 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS ANSVAR

2 § På krisledningsnämnden ankommer Krisledningsnämndens uppgift är att
- träda i funktion som nämnd i samband med extraordinär händelse. 
- i enlighet med de ramar som fullmäktige fastställt, fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 

- i övrigt, genom den normala organisationen, verka för att kommunfullmäktige inför varje ny 
mandatperiod bereds ett förslag till ledningsplan vid extraordinära händelser.

- när förhållandena medger det, besluta att de uppgifter som nämnden övertagit från andra nämnder 
ska återgå till ordinarie nämnd.

NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Personuppgiftsansvar
3 § Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet. Hanteringen av personuppgifter sköts av 
krisledningsnämndens sekreterare.

Processbehörighet
4 § Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

Annan verksamhet
5 § Krisledningsnämnden har vidare ansvar för

- arkivhållning av handlingar inom sitt verksamhetsområde
- att information lämnas om nämndens verksamhet
- regelformering och regelförenkling inom nämndens verksamhetsområde.

NÄMNDENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

6 § Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde och redovisas i 
enlighet med de riktlinjer som fullmäktige tagit fram.
Krisledningsnämnden ska ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter 
och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 
planerade åtgärder.

NÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning
7 § Krisledningsnämnden består av de fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som ingår i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnden. Kommunsekreteraren är tillika sSekreterare i krisledningsnämnden är 
kanslichef. Vid förhinder för kommunsekreteraren får ordföranden tillfälligt förordna annan person till 
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sekreterare i krisledningsnämnden.

Vid ny mandatperiods början, och innan dess att kommunstyrelsen inom sig valt ett utskott, utgörs 
krisledningsnämnden av kommunstyrelsen presidium.

Tjänstgöring för ledamot och ersättare
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
skall ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
9 § En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet har handlagts. En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.

Inkallande av ersättare
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunledningsförvaltningens 
kansli som kallar in ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats 
in.

Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till tjänsteåldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund 
av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan 
ledamot att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Nämnden träder i funktion
12 § Ordföranden, bedömer avgör när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Krisledningsnämnden ska kunna verka under lång tid. När nämnden träder i funktion ska nämndens samtliga 
ledamöter, inklusive ersättare, kallas in. Därefter ska nämnden besluta hur tjänstgöringen ska vara sammansatt 
fullgöras för att säkerställa nämndens uthållighet.

Krisledningsnämndens beslut att träda i funktion ska omedelbart överlämnas till berörd nämnd och, om 
möjligt, ska aktuell nämnds ordförande beredas tillfälle att yttra sig. Krisledningsnämndens övertagande av 
beslutsrätt och verksamhetsansvar ska inskränka sig till det som oundgängligt krävs med hänsyn till 
händelsens art och omfattning.

Kallelse till sammanträde
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Ordföranden bestämmer kallelsens 
form. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet och ska på lämpligt sätt tillställas 
de ledamöter samt annan förtroendevald eller tjänsteman som får närvara vid mötet.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall  ska den till tjänsteåldern 
äldste ledamoten göra detta. 

Närvaro på sammanträde
13 a § Krisledningsnämnden avgör på sammanträdet i vilken utsträckning andra än ledamöter och ersättare 
ska få närvara på sammanträdet samt delta i överläggningarna.

Särskilt om ordförandens uppgifter
14 § Det åligger krisledningsnämndens ordförande att

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta initiativ i dessa frågor.

86



- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder.

Rätt till information
14 a § Krisledningsnämnden ska, i möjligaste mån, från nämnd, styrelse och bolag erhålla den information 
och det underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgifter 
för vilken sekretess råder. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. 

Protokollföring och justering av protokoll
15 § Protokoll ska föras över krisledningsnämndens sammanträde och över nämndens beslut. Protokollet 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall  ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i så fall 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall  ska 
ledamoten hen göra detta skriftligt. Motiveringen skall  ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts före justeringen av protokollet.

Delgivning
17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vid dennes förhinder med vice ordföranden 
eller med den som efter särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.

Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden skall  ska undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av annan ledamot. eller vid dennes förhinder av vice ordförande och 
kontrasigneras av annan ledamot. Om ordföranden har förhinder träder vice ordförande i hens ställe. I övrigt 
gäller dokumentet kommunstyrelsens instruktion för attest och undertecknande av handlingar § 2019/63 KS.

Sekretess 
12 19 § Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinarie nämnds verksamhet och har 
då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar. För krisledningsnämndens 
utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.

Nämnden träder ur funktion
19 20 § När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Kommunstyrelsen får besluta att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av fullmäktige, om styrelsen 
inte har fattat sådant beslut. Beslut om att nämnden ska träda ur funktion och den anpassade organisationen 
återgå till normal organisation kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. När ett 
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. 

Efter det att krisledningsnämnden har varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader 
samt och utvärdering lämnas till fullmäktigesammanträde så snart det är möjligt. Fullmäktige beslutar om en 
nämnd som genom krisledningsnämndens övertagande av denna nämnds beslutsrätt ska kompenseras för 
oförutsedda kostnader, vilka uppstått genom beslut av krisledningsnämnden.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2021/95

Taxor och avgifter 2022 för allmänkultur-bibliotek-kulturskola

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Familjenämndens förslag till taxor och avgifter för allmänkultur-bibliotek-kulturskola för 2022 
antas.

Sammanfattning
Familjenämnden har i beslut den 18 mars 2021 antagit ett förslag till kommunfullmäktige om 
taxor för allmänkultur-bibliotek-kulturskola 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 120
Familjenämndens beslut den 18 mars 2021 § 36
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till taxor och avgifter Allmänkultur-Bibliotek-Kulturskolan 2022

Arbetsutskottets beslutsförslag 
Familjenämndens förslag till taxor och avgifter för allmänkultur-bibliotek-kulturskola för 
2022 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S) och Lucas Lennartsson (V) yrkar att kulturskolan ska vara 
avgiftsfri.

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

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2021/95

Taxor och avgifter 2022 för allmänkultur-bibliotek-kulturskola

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Familjenämndens förslag till taxor och avgifter för allmänkultur-bibliotek-kulturskola för 2022 
antas.

Sammanfattning
Familjenämnden har i beslut den 18 mars 2021 antagit ett förslag till kommunfullmäktige om 
taxor för allmänkultur-bibliotek-kulturskola 2022.

Beslutsunderlag
Familjenämndens beslut den 18 mars 2021 § 36
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till taxor och avgifter Allmänkultur-Bibliotek-Kulturskolan 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kulturskolan ska vara avgiftsfri.

Beslutsgång 
Ordf ställer kommunledningsförvaltningens beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt kommunledningsförvaltningens 
beslutsförslag.

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Familjenämnden 2021-03-18  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 36   Dnr 2021/65 
 
Taxor och avgifter 2022 
 
Familjenämndens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxor och avgifter för allmänkultur-bibliotek-
kulturskola ska vara oförändrade 2022. 

 
Reservation 
Jörgen Carlsson (S), Camilla Windh (S) och Lise-Lotte Nilsson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning 
Inför 2022 är förslaget att låta taxorna vara oförändrade då de förändrades inför 2021.  
Vissa av verksamheternas taxor ligger i paritet med likvärdiga verksamheter medans andra är 
höga.  

 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor Allmänkultur-Bibliotek-Kulturskola 2022 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2021-03-09 § 21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Carlsson (S): Yrkar på att kulturskolan ska vara avgiftsfri. 
 
Lise-Lotte Nilsson (S) och Camilla Windh (S): Instämmer i Jörgen Carlssons yrkande. 
 
Karin Olsson (C): Yrkar bifall till förslaget om oförändrade taxor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslagen och finner att familjenämnden beslutar i enlighet med Karin 
Olssons yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

FAM 2021/65
2021.764

2021-03-26
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Taxor och avgifter 2022 Allmänkultur – Bibliotek - Kulturskola 

Allmänkulturen 

Elfstrands 
krukmakeri                            

Avgift 2022-01-01  

Entré      vuxna 60 kr 
barn 0-17 år fri entré  
 

Oförändrad 

Visning 1500 kr övriga, max15 besökare 
 

Oförändrad 

Visning 0 kr  
Förskolor och skolor Sjöbo kommun samt 
andra kommunala verksamheter 

Oförändrad 

Konsthallen   

Visning 0 kr  
Förskolor och skolor Sjöbo kommun samt 
andra kommunala verksamheter 

Oförändrad 

Visning  1500 kr  övriga 
 

Oförändrad 

Flora biografen   
 Stödberättigad förening 0 kr Oförändrad 
 Lokalentreprenör, förening från annan 

kommun, privatpersoner folkbokförda i 
Sjöbo kommun 
1800 kr/bokning 
Max 5 timmar 
Timtaxa 400 kr 
 

Oförändrad 

 Annan entreprenör 2800 kr/ per bokning, 
aktivitet 
Max 5 timmar 
Timtaxa 600 kr 
Entreprenören skall inneha  
F-skatt 

Oförändrad 

 Teknisk hjälp samt tillkommande kostnad 
personal för /efterarbete 300kr/timme 
(minimum 2) 
 

Oförändrad 

 Filmvisning/maskinist 400 kr / timme 
minimum 3 timmar 

Oförändrad 

Filmklubb, kortfilm 
3 filmer barn/unga
  

75 kr Oförändrad 

Biobiljetter Vuxna 120 kr ord Oförändrad 
 Vuxna 3D 150 kr Oförändrad 
 Barn 85 kr matiné Oförändrad 
 Barn 3D 100 kr matiné  Oförändrad 
Bageriet/ 
cafédelen 

  

 Stödberättigad förening i Sjöbo kommun Oförändrad 

FAM 2021/65
2021.766

2021-03-26
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Biblioteket  

Övertidsavgifter 
 

2 kr/vuxenmedium och dag. Gäller 
böcker, tidskrifter, ljudböcker, musik-CD 
10 kr/vuxenmedier och dag gäller 
fjärrlån 
Barnmedier ingen avgift. Ingen avgift för 
försenade medier om du är under 18 år. 
 

Oförändrad 

 DVD-film  
 
5 kr/film och dag, för vuxna och barn 
 
Om den sammanlagda avgiften uppgår 
till 100 kr eller mer spärras låntagaren 
från att låna tills skulden betalats. 
Maximal övertidsavgift 300 
kr/återlämningstillfälle. 
 
 

Oförändrad 

Ersättning för 
förstörda eller 
förkomna medier 
 

Förkommet eller skadat media ska 
ersättas av låntagaren. Böcker och andra 
medier ersätts enligt följande 
schablonbelopp: 
 
Vuxenlitteratur 225 kr/bok  
Barnlitteratur 150 kr/bok  
Tidskrifter 50 kr/exemplar   
Musikcd-skivor 150 kr  
DVD 550 kr 
Ljudböcker för vuxna 225 kr  
Ljudböcker för barn 150 kr  
MP3-spelare och DAISY-spelare 400 kr 
Språkkurser 300 kr  
 

Oförändrad 

Övriga avgifter 
 

Reservationer gratis 
Reservationsavgift för fjärrlån 10 kr/bok 
Avgift för nytt lånekort gratis 
Expeditionsavgift för faktura 50 kr 

Oförändrad 

0 kr 
 Lokalentreprenör, förening från annan 

kommun 
1000 kr/max 5 timmar 
 

Oförändrad 

 Extern entreprenör/aktör (innehar F-
skatt) 
1800 kr/ max 5 timmar 

Oförändrad 

 Utökad tid 200kr/per påbörjad timme Oförändrad 
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Kopiering/utskrifter, A4 3 kr/kopia, 6 
kr/kopia dubbelsidigt 
Kopiering/utskrifter, A3 6 kr/kopia, 12 
kr/kopia dubbelsidigt 
Färgkopia A4 5 kr/kopia  
10 kr/kopia dubbelsidigt 
Färgkopia A3 10 kr/kopia, 15 kr/kopia 
dubbelsidigt 
Plastkasse 2 kr 
Tygkasse 50 kr 
 

Kulturskolan 

Verksamhet Gäller  2022-01-01  
Storgrupp 12 
elever eller fler 

100 kr/ termin Oförändrad 

Mellangrupp 5-11 
elever 

300 kr/termin Oförändrad 

Liten grupp 2-4 
elever 

500 kr/termin Oförändrad 

Enskild 
undervisning 

700 kr/termin  Oförändrad 

Instrumenthyra 300 kr/termin Oförändrad 
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-03-09 2021/65 
 Hid 
   

Familjeförvaltningen 
Kristin Svensson 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 

 Familjenämnden 

 
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter Allmänkultur-Bibliotek-
Kulturskola 2022 
 
Familjeförvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden fastställer taxor och avgifter enligt nedanstående förslag: 

 
Bibliotek 
Oförändrade då de ligger i paritet med övriga kommuner i sydöstra Skåne. 
 
Allmänkulturen 
Oförändrade då de höjdes 2021 och ligger i paritet med övriga likvärdiga verksamheter. 
 
Kulturskolan 
Oförändrade då de höjdes 2021, dock ligger Sjöbo kommun högt i förhållande till andra 
kommuners kulturskolor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför 2022 är förslaget att låta taxorna vara oförändrade då de förändrades inför 2021.  
Vissa av verksamheternas taxor ligger i paritet med likvärdiga verksamheter medans andra 
är höga.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor Allmänkultur-Bibliotek-Kulturskola 2022 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2021/132

Avgifter inom vård och omsorg från 2022

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till avgifter inom vård och omsorg antas. 

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 27 april 2021 lämnat förslag till 
kommunfullmäktige om avgifter inom vård och omsorg 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 121
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 27 april 2021 § 58

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 Dnr 2021/132

Avgifter inom vård och omsorg från 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till avgifter inom vård och omsorg antas. 

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 27 april 2021 lämnat förslag till 
kommunfullmäktige om avgifter inom vård och omsorg 2022.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 27 april 2021 § 58

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2021/113

Förslag avgifter inom vård och omsorg 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Införande av lunchpris för kunder i daglig verksamhet LSS  
2. I övrigt föreslås oförändrade taxeregler inom vård- och omsorg, enligt bilaga till protokollet
3. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om jämkningsregler vid låg betalningsförmåga    
samt jämkning vid dubbel boendekostnad vid inflyttning till särskilt boende.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar om taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhets-
område i samband med beslut om budget 2022. Förslag skall lämnas till ekonomiavdelningen 
senast den 1/5.

Förslag till förändring i avgifter:

• Införande av Lunchpris för kunder i daglig verksamhet. Förslaget innebär att 
kunder i daglig verksamhet betalar samma som middagspris för kunder med 
korttidsvistelse,  49 kr i 2021 års pris. Tidigare har kunderna betalat 
pensionärspris i restauranger inom äldreomsorgen (63 kr) och personalpris i 
skolmatsalar (54 kr).

 
Merparten av avgifterna knyts till prisbasbeloppet, innebärande att beloppen uppdateras först 
när prisbasbelopp för 2022 fastställts.

Fr o m 2020 följer kommunen följer regionens egenavgifter för sondnäring och kosttillägg.

F ro m 2019 har vissa detaljregleringar lyfts ur avgiftsdokumentet och överförts till särskilda 
riktlinjer som beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

Liksom tidigare föreslås att vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om jämkningsregler vid 
låg betalningsförmåga samt jämkning vid dubbel boendekostnad vid inflyttning till särskilt 
boende.

Beslutsunderlag
Förslag Taxa vård- och omsorg 2022
Bilaga med belopp 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga yrkanden.
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1 Allmänt

1.1 Lagrum 

Kommunens avgiftssystem och riktlinjer för avgifter inom vård- och omsorg styrs av flera olika 
lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
HSL Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

Socialförsäkringsbalken (2010:110, kapitel 100-103 avseende bostadstillägg för 
pensionärer)

IL Inkomstskattelagen (1999:1229)
KL Kommunallagen (2017:725)

1.2 Huvudprinciper i avgiftssystemet

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård samt sådan bostad i särskilt boende som 
inte omfattas av hyreslagen inte får uppgå till så stort belopp att kunden inte förbehålls 
tillräckliga medel för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader. Detta kallas 
förbehållsbelopp. Kommunen skall beräkna detta förbehållsbelopp utifrån ett minimibelopp 
som fastställts av riksdagen. Till minimibeloppet skall även läggas kundens bostadskostnader. 
De avgifter som skall räknas samman finns redovisade under kapitel 2.

Förbehållsbelopp för innevarande år redovisas i bilaga 1.

Belopp för avgifter knutna till prisbasbeloppet för innevarande år redovisas i bilaga 2

1.2.1 Högkostnadsskydd (Maxtaxa)

Ett lagstadgat (SoL, 8 kap. §5/ HSL 17 kap 8 §) högkostnadsskydd har införts i form av ett 
avgiftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- 
och sjukvård. Avgifterna per månad får fr o m 2016-07-01 högst uppgå till en tolftedel av 
53,92% av prisbasbeloppet.

Avgiftstaket gäller för varje kund för sig, således även för makar och sammanboende oavsett 
om båda eller en av parterna har en biståndsbedömd insats.

1.2.2 Avgiftsutrymme 

För att beräkna avgiftsutrymmet skall från bruttoinkomsterna avräknas skatter, 
bostadskostnad samt förbehållsbelopp. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för 
kunden och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp och inte heller 
avgiftstaket enligt föregående punkt. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än 
avgiftsutrymmet korrigeras avgifterna ner till detta belopp.
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1.2.3 Negativt avgiftsutrymme

Om det totala förbehållsbeloppet överstiger kundens nettoinkomst uppstår ett s k negativt 
avgiftsutrymme. I dessa fall sätts avgifter som ingår i maxtaxan ner till noll i såväl ordinärt 
som särskilt boende. 
Hyra och avgifter som inte ingår i maxtaxan ( t ex avgift för måltider) debiteras även om 
avgiftsutrymmet är negativt.

2 Avgifter som ingår i avgiftssystemet

2.1 Avgifter som ingår i maxtaxan 

De olika avgifter som skall räknas samman och jämföras med kundens avgiftsutrymme är 
följande:
 Avgift för omvårdnad i ordinärt boende (Hemtjänst, HUR)
 Avgift för trygghetslarm
 Avgift för hemsjukvård/rehabilitering
 Avgift för omvårdnad i särskilt boende
 Avgift för omvårdnad i korttidsboende

2.2 Avgifter som inte ingår i maxtaxan 

Följande avgifter ligger utanför maxtaket för avgifter och jämförs inte heller med kundens 
avgiftsutrymme:
 Avgift för förbrukningsartiklar och vissa möbler och husgeråd i särskilt boende
 Avgift för måltider i särskilt boende
 Avgift för måltider vid korttidsvistelse
 Avgift för måltider i dagverksamhet
 Avgift för måltider i form av matdistribution 
 Lunchpriser för pensionärer vid matservering 
 Avgift för måltider i LSS-verksamheter
 Avgift för telefon/TV/bredband vid gruppboende för yngre personer med 

funktionshinder
 Avgift för resor 
 Avgift för hämtning av hjälpmedel
 Hyror och elavgifter

2.3 Avgiftsfri service och vård

Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria:
 Öppen dagverksamhet (utan biståndsbeslut)
 Insatser beslutade enligt LSS 
 Biståndsbedömt boendestöd/daglig sysselsättning inom psykiatrin
 Dagverksamhet för dementa
 Rådgivning/stöd av heminstruktörer
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3 Inkomstbegrepp

3.1 Inkomster och skatter

3.1.1 Allmänna principer

Inkomstberäkningen som ligger till grund för avgiften följer samma principer som gäller vid 
beräkning av bostadstillägg enligt Socialförsäkringsbalken1. Undantaget är förmögenhet, som 
inte påverkar avgiftsberäkningen. 

3.1.2 Inkomstslag

Förvärvsinkomster skall beräknas med utgångspunkt från de bestämmelser som gäller för 
inkomstslagen tjänst respektive näringsverksamhet. Dessutom räknas vissa skattefria 
ersättningar, inkomst av kapital samt bostadsstöd/äldreförsörjningsstöd med i inkomsterna.

3.1.2.1 Inkomst av tjänst

Till inkomstslaget tjänst (se 11-12 kap, inkomstskattelagen) räknas exempelvis följande:
Lön, arvoden, sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag, vissa förmåner och andra skattepliktiga 
ersättningar, pensioner, livräntor, vårdbidrag (till den del bidraget utgör skattepliktig inkomst 
av tjänst; den del som utgör ersättning för merutgifter räknas inte som inkomst)

3.1.2.2 Vissa skattefria ersättningar

Tillägg skall göras för vissa skattefria ersättningar och inkomster, t ex 
Stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad, studiemedel i form av studiebidrag, 
studiestartsstöd, avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-ersättningar) som inträffat före år 1991, 
utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som beskattas i Sverige eller i utlandet 
eller skattefria sådana, barnbidrag, underhållsbidrag/bidragsförskott, etableringsersättning för 
vissa nyanlända.

Handikappersättning, hemsjukvårdsbidrag, assistansersättning, socialbidrag ingår däremot 
inte i inkomstbegreppet eftersom de inte heller ingår i inkomstberäkningarna för 
bostadstillägg.

3.1.2.3 Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet avseende överskott beräknas enligt 14 kap. 21§ i 
inkomstskattelagen.

3.1.2.4 Inkomst av kapital

Inkomst av kapital räknas enligt senast tillgängliga deklarations/kontrolluppgifter, dvs per den 
31 januari året före avgiftsåret.
Som inkomst av kapital räknas ränteinkomster, aktie/obligationsutdelningar, inkomster vid 
uthyrning av privatbostad. 

1 Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken
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3.1.2.5 Bostadsstöd

Bostadsbidrag, bostadstillägg särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ingår i 
inkomstbegreppet.

3.1.3 Skatter och avgifter

En skatteberäkning görs med statlig och kommunal inkomstskatt samt skatt på 
kapitalinkomster enligt gällande regler för slutlig skatteberäkning.
Kommunen räknar av den av Kammarkollegiet beslutade begravningsavgiften från 
inkomsterna.
Kyrkoavgiften beräknas som ett genomsnitt av de olika avgifterna i Sjöbo kommuns 
församlingar inom Svenska kyrkan och räknas från inkomsterna.
Fastighetsskatt för permanentbostad enligt senaste taxering räknas som en bostadskostnad (se 
Bostadskostnadsbegrepp, kap 4). Fastighetsskatt för annan fastighet avräknas inte generellt 
från inkomstunderlaget.

3.1.4 Förmögenhet

Förmögenhet skall inte påverka inkomstberäkningen annat än genom den eventuella avkastning 
som uppstår. 

3.2 Inkomstberäkning för makar och sammanboende 

Inkomster hos makar läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Var och en 
debiteras avgift efter det bistånd som har beviljats. 
Sambos inkomster beräknas för respektive sambo, då det inte finns någon lagstadgad 
underhållsskyldighet mellan sambos.
Specialregler (kvarboendeskydd) gäller för makar och sammanboende när en av dem flyttat till 
särskilt boende (se avsnitt 6.3.1).

3.3 Barns inkomster

Barns inkomster skall inte påverka avgifterna.

3.4 Inkomstinsamling

Avgiftsunderlaget skall i möjligaste mån grundas på aktuella inkomst- och 
bostadskostnadsuppgifter. För att underlätta uppgiftsinsamlingen inhämtas olika uppgifter så 
långt det är möjligt via datamedia t ex från Försäkringskassan /Pensionsmyndigheten/ 
Skatteverket. Uppgifter som inte kan eller får inhämtas via datamedia insamlas direkt hos 
kunden genom en särskild uppgiftsblankett.

4 Bostadskostnader

4.1 Förbehåll för bostadskostnad
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Vid avgiftsberäkningen skall kundens bostadskostnad ingå i det totala förbehållsbeloppet och 
avräknas från nettoinkomsten. 
4.2 Beräkning av bostadskostnad

Bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas enligt samma regler som tillämpas av 
Pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer.

5 Förbehållsbelopp

5.1 Förbehållsbelopp – minimibelopp

Med förbehållsbelopp avses de medel kunden behöver för att klara utgifter för sitt personliga 
behov utöver bostadskostnader. Förbehållsbeloppet skall (tillsammans med bostads-
kostnaderna) avräknas mot kundens aktuella nettoinkomster innan avgiften bestäms.

Riksdagen har fastställt förbehållsbelopp dels för ensamstående, dels gifta/sambor, som utgör 
minimibelopp och dessa är inskrivna i Socialtjänstlagen, 7§, 8 kap. Nivån på minimibeloppen 
per månad är bestämda till följande:

 Ensamstående 135,46 % av prisbasbeloppet/12
 Gifta/sambor 114,46 % av prisbasbeloppet/12

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Enligt Regeringens proposition 2000/01:149, Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (s. 
41) bör levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell 
prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. 

Förbehållsbelopp för yngre med funktionsnedsättning räknas upp med 10% enligt 
ovanstående.

Socialstyrelsen meddelar årligen vilka belopp som gäller.

5.2 Tillägg för hushåll med barn eller ungdom 0-17 år

För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar utgår tillägg till förbehållsbeloppet med 
de belopp som beräknats för olika åldrar enligt Konsumentverkets hushållsbudget för olika 
åldrar och med uppräkning för hushållsstorleken. Från detta dras barnbidrag samt ev. 
underhållsbidrag. 
Även avgift för förskola/fritidshem samt utgift för underhåll för barn kan efter särskild 
ansökan medföra högre individuellt tillägg.

För ungdomar under 18 år i eget boende med egna inkomster och som är kund gäller samma 
förbehållsbelopp som vuxna.

5.3 Individuella tillägg till minimibeloppet

107



10

Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå genom 
individuell prövning. Detta kan gälla om kunden har ”ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt 
högre belopp” än det som omfattas av minimibeloppet. Med varaktigt behov avses regelbundet 
återkommande under större delen av ett år och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per 
månad. 
Exempel på levnadskostnader som kan föranleda beslut om individuellt tillägg är avgift för 
förskola/fritidshem, underhåll för barn, fördyrad kost, arbetsresor, kostnader för god man
Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex handikappersättning kan inte 
föranleda tillägg till förbehållsbeloppet.

5.4 Generella tillägg/avdrag i förbehållsbelopp

5.4.1 Generellt tillägg till förbehållsbeloppet

För kund i kommunens särskilda boendeformer med boende enligt helinackorderingsprincipen 
skall ett generellt tillägg till förbehållsbeloppet göras med mellanskillnaden mellan 
kommunens måltidsavgift och det belopp som ingår i livsmedelsposten i förbehållsbeloppet. 

För kund i korttidsboende ska motsvarande tillägg göras per dygn.

För kund i ordinärt boende, som har en varaktig insats av matdistribution, ska 
förbehållsbeloppet vid helt abonnemang (daglig matdistribution) höjas med mellanskillnaden 
mellan priset för matdistribution och 40 % av den livsmedelspost som redan finns i det 
fastställda generella förbehållsbeloppet Vid halvt abonnemang görs uppräkning av 
förbehållsbeloppet med halvt belopp. 

5.4.2 Generell minskning av förbehållsbeloppet

För kund i kommunens särskilda boendeformer med boende enligt helinackorderingsprincipen 
skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med elkostnad, som ingår i hyran. 

6. Nedsättning av avgift och avgiftsbefrielse

6.1 Allmän inriktning

Kunden har alltid rätt att få en individuell prövning angående nedsättning av avgiften 
alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa speciella skäl räknas 
exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarboende makes ekonomi.

6.2 Jämkning av avgift vid låg betalningsförmåga samt nedsättning av 
avgifter för dubbla bostadskostnader i samband med flyttning till 
särskilt boende

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om jämkningsregler vid låg betalningsförmåga samt 
jämkning av avgift i samband med inflyttning till särskilt boende.
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Vid beslut om jämkning vid låg betalningsförmåga tas hänsyn till redovisad förmögenhet 
samt utrymme för skäliga levnadskostnader. Jämkning kan regleras mot vårdavgift, 
förbrukningsartiklar och måltidsavgift. Jämkning sker inte mot hyra.

Vid inflyttning till särskilt boende beviljas den enskilde jämkning för dubbla boendekostnader  
under 1 månad efter anmälan från kunden. 
De personer som har svårighet att klara sin försörjning kan ansöka om jämkning för 
ytterligare 2 månader. I detta fall tas hänsyn till redovisad förmögenhet samt utrymme för 
skäliga levnadskostnader. Jämkning kan regleras mot vårdavgift, förbrukningsartiklar och 
måltidsavgift. Jämkning sker inte mot hyra.

6.3 Nedsättning av avgifter m m när en av två makar/sammanboende 
flyttar till särskilt boende

6.3.1 Kvarboendeskydd för hemmavarande make/sammanboende

Om hemmavarande make är beroende för sitt uppehälle av den andre maken som flyttar till 
särskild boendeform, skall kommunen enligt lag (8 kap, 6§, SoL) försäkra sig om att make 1 
inte drabbas av ”en oskäligt försämrad ekonomisk situation” när avgifterna bestäms. 

6.3.2 Omprövning vid ändrad pensionsstatus

När Försäkringskassan beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild 
hushållsgemenskap skall ny avgiftsberäkning ske i och med att makarna då får ändrade 
inkomster och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg.

6.4 Privata underhållsavtal

Privata avtal om underhåll mellan kunden och annan person, t ex make/sammanboende skall 
inte medföra någon förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för kunden. 
S k civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna avgiftsregler.
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7. Avgifter i ordinärt boende

7.1 Hemtjänstavgift

7.1.1 Beräkning av avgift för hemtjänst

Utgångspunkt för inplacering i nivå är beviljade insatser. Tiden för insatserna beräknas 
antingen genom schablontider (som fastställs av vård- och omsorgsnämnden) eller individuell 
tid som anges i beslut (t ex tid för ledsagning).

Vårdnivå
% av 
prisbas-
belopp

Beskrivning av vårdnivån

Vård- 
nivå 1

26,96 % 
/12

Beviljade hemtjänstinsatser motsvarande en 
schablontid på 3-9 timmar
 

Vård- 
nivå 2

53,92 % 
/12

Beviljade hemtjänstinsatser motsvarande en 
schablontid på 10 timmar och mer.

För den som enbart har punktinsats på högst 3,0 tim/månad debiteras 
kommunens timtaxa, 0,75 % av prisbasbeloppet (debitering hela och halva 
timmar).

För insatser som påbörjas eller avslutas under kalendermånaden betalar kunden fr o m 
verkställighetsdatum och t o m faktisk avslutningsdatum.

Utgångspunkt för beräkning av avgiften vid del av månad, 1/30 per kalenderdag.

7.1.2. Debitering vid uppehåll med hemtjänstinsatser 

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer. 

7.2 Avgift för trygghetslarm

Avgift för innehav av trygghetslarm debiteras med 6,14% av prisbasbeloppet/12 per 
kalendermånad. För två makar som båda har trygghetslarm debiteras halv avgift för vardera 
maken. 
Insats som påbörjas eller avslutas under kalendermånaden betalar kunden fr o m 
verkställighetsdatum och t o m faktisk avslutningsdatum dvs när hela anläggningen är 
återlämnad.

Utgångspunkt för beräkning av avgiften vid del av månad, 1/30 per kalenderdag.
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7.3 Avgift för hemsjukvård

7.3.1 Beräkning av avgift för hemsjukvård

Utgångspunkten är att alla hemsjukvårds/rehabiliteringsinsatser är avgiftsbelagda och avgiften 
är 100 kr per besök. 

Undantaget från hemsjukvårdsavgift är:
- Patienter i särskilt boende/korttidsboende enligt Socialtjänstlagen
- Patienter i bostad med särskild service enligt LSS § 9:9
- I samband med HUR, då hemsjukvård ingår i insatsen.
- Barn o ungdomar under 20 år.
- Behandling enligt smittskyddslagen
- Då legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier.
- Om den enskilde saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av medicinsk 

och/eller social karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra. 
- Vid insatsplanering såsom t e x SIP (Samordnad Individuell Plan)
- Besök av akut karaktär, där patienten inte har pågående hemsjukvårdsinsatser

7.4 Avgift för HUR (Hälsa utveckling resurser)

7.4.1 Avgift för HUR

Kunder med beslut om HUR betalar avgift enligt hemtjänst nivå 1 (26,96 % av 
prisbasbeloppet/12 per kalendermånad) under högst tre veckor, därefter ev. beslut om 
individuell insats/ordination innebärande vanlig hemtjänst/hemsjukvårdsavgift.

I HUR ingår hemtjänst/hemsjukvård/rehabilitering. 

7.4.2 Debitering av avgift vid frånvaro 

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer. 

7.5 Avgift för hämtning av hjälpmedel

Avgift för hämtning av hjälpmedel uppgår till 300 kr per tillfälle.

7.6 Avgift för matdistribution

Avgiften avser kostnader för färdig mat levererad till kundens bostad. 
Dagens rätt, sallad,  efterrätt torsdag och lördag eller söndag.                                                     
För kund som har ett behov av dagliga måltidsportioner debiteras avgift för helt 
måltidsabonnemang med 55,38% av prisbasbeloppet/12 per kalendermånad. 
Det finns även möjlighet för kunden att välja halvt abonnemang, innebärande matportion 
varannan dag.
Uppräkning av förbehållsbelopp görs enligt regler i avsnitt 5.4.
Speciallivsmedel (t ex sondnäring och kosttillägg) debiteras enligt Region Skånes egenavgift.

Vid frånvaro/uppehåll avdrag enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer.
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7.7 Lunchpriser för pensionärer vid matservering 

Dagens rätt, sallad och efterrätt, inkl vatten/måltidsdryck typ lingondricka
Vardag 0,132% av prisbasbeloppet
Söndag, helgafton och helgdag 0,153% av prisbasbeloppet

7.8 Ersättning för resor

Kunder som åker med i vård- och omsorgsnämndens bilar och bussar betalar fr o m 1 januari 
2016 1,65 kr/km och person.

Om kommunen hyr in fordon för speciella tillfällen skall kostnaden fördelas mellan antalet 
resenärer så att kommunens självkostnad täcks vid respektive tillfälle.

8. Hyra och avgifter i särskilt boende

8.1 Hyra

8.1.1 Fastställande av hyra

Den boende skall betala fastställd hyra per månad för den bostad som tillhandahålls i den 
särskilda boendeformen (beslutas av vård- och omsorgsnämnden). 

8.1.2 Debiteringsregler för hyra

Vid in- och utflyttning som inte sker vid ett månadsskifte debiteras hyran per dag inklusive in- 
och utflyttningsdag. Som inflyttningsdag räknas den dag kunden har fått tillträde till bostaden. 
Vid uträkning av hyresbeloppet per dag anses varje månad omfatta 30 dagar. 

Hyra debiteras månadsvis i efterskott. Vid frånvaro från bostaden görs inga avdrag från hyran.

8.1.3 Städning vid utflyttning

Den boende alternativt dödsboet efter den boende ansvarar för att bostaden är urstädad och 
rengjord på normalt sätt.

8.2 Förbrukningsartiklar m m

I särskilda boenden med helinackordering tillhandahålls följande produkter för de boende:

 Förbrukningsartiklar (t ex pappersvaror, engångsartiklar, glödlampor till fasta 
armaturer, rengöringsmedel)

 Säng 
 Möbler, husgeråd m m i gemensamma utrymmen

Kostnader för ovanstående ingår i förbehållsbeloppet och kunden debiteras ett fast belopp per 
påbörjad kalendermånad.
Inget avdrag görs vid frånvaro från bostaden.
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8.3 Avgift för måltider

8.3.1  Avgift för måltidsabonnemang

I särskilda boenden med helinackordering ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, 
kvällsmål och mellanmål. 

Avgiften är ett månadsabonnemang som uppgår till 76,14 % av prisbasbeloppet/12.
Måltidsavgift debiteras fr o m den dag kunden faktiskt flyttat in på boendet.

8.3.2 Speciallivsmedel

Boende som enbart får sondnäring debiteras enligt Region Skånes egenavgift istället för 
måltidsabonnemang.

Kosttillägg, berikningsprodukter och annan specialkost ingår i måltidsabonnemanget.

8.3.3 Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader

Se punkt 5.4.1

8.3.4 Avdrag på måltidsavgift vid frånvaro

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer.

8.4 Omvårdnadsavgift

8.4.1 Beräkning av omvårdnadsavgiften

Avgift för omvårdnad i särskilt boende debiteras med en enhetsavgift lika för alla på 53,92 % 
av basbeloppet/12 (maxtaket enligt riksdagens beslut). Omvårdnadsavgift debiteras fr o m den 
dag kunden faktiskt flyttat in på boendet.

8.4.2 Debitering av omvårdnadsavgift vid frånvaro 

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer. 

8.5 Avgift för särskilt boende hos annan vårdgivare

Om en person, för vilken kommunen har betalningsansvaret för vården, vistas i särskild 
boendeform hos annan vårdgivare skall fastställd hyra/bostadsavgift för den aktuella bostaden 
och avgifter och ersättningar enligt Sjöbo kommuns avgiftssystem tillämpas. Den boende har 
också rätt till samma förbehållsbelopp och högkostnadsskydd som gäller i kommunens 
avgiftssystem. Dock ska beaktas SoL kap 8 §5 p2 som reglerar maximal boendeavgift för 
bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen (flerbäddsrum) Maximal avgift för 
sådant boende är 55,39 % av prisbasbeloppet/12 per månad.
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9. Avgift för korttidsboende enligt socialtjänstlagen

9.1 Definition

Korttidsboende avser rehabilitering, växelvård, avlastning eller annan tillfällig vistelse eller 
vid sjukvårdsinrättning för person som är medicinskt färdigbehandlad. 

9.2 Omvårdnadsavgift

Omvårdnadsavgift debiteras med 150 kr per dygn.

9.3 Måltidsavgift vid korttidsboende

9.3.1  Dygnskostnad för måltider

Måltidsavgiften i korttidsboende uppgår till 1/30 av priset för måltidsabonnemang i särskilt 
boende och här ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och mellanmål. 

Måltidsavgiften tas ut för samtliga närvarodagar som en heldygnskostnad och kan inte delas 
upp per måltid. 

9.3.2 Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader

Tillägg till förbehållsbeloppet skall göras per vistelsedag enligt punkt 5.4.1.
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10. Avgifter inom LSS

10.1 Egenavgift för mat och boende i bostad med särskild service enligt 
LSS § 9 p 8 eller 9 eller enligt Socialtjänstlagen kap 4 §1, i 
samband med studier på annan ort 

10.1.1. Gymnasiestudier

Den enskilde saknar egen inkomst:
500 kr/vecka (2 000 kr/månad) egenavgift för mat och boende.

Den enskilde har inkomst motsvarande pension/aktivitetsersättning:
105 kr/dygn, kostnad för mat och boende, faktiskt antal boendedygn.

10.1.2 Övriga studier

Den enskilde har inkomst motsvarande pension/aktivitetsersättning:
115 kr/dygn, kostnad för mat och boende, faktiskt antal boendedygn.

10.2 Avgift för måltider i olika vistelseformer för personer med insatser 
enligt LSS 

Korttidsvistelse:
Helkost per dygn 0,176% av prisbasbeloppet
Frukost 0,034% av prisbasbeloppet
Lunch 0,050% av prisbasbeloppet
Mellanmål 0,021% av prisbasbeloppet
Middag 0,103% av prisbasbeloppet

Lunch i samband med daglig verksamhet: 0,103% av prisbasbeloppet

10.3 Kostnader för fritids- och kulturaktiviteter

Kunden svarar själv för egna kostnader i samband med fritids- och kulturaktiviteter. I samband 
med ledsagning gäller samma ersättning som för resor enligt punkt 7.8; 1,65 kr/km och person.

10.4 Hyra i bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt   
anpassad bostad för vuxna enligt LSS §9 p 9

10.4.1 Fastställande av hyra

Den boende skall betala fastställd hyra samt hushållsel per månad för bostaden som beviljats 
enligt LSS §9 p9 (beslutas av vård- och omsorgsnämnden).

10.4.2 Debiteringsregler för hyra

Vid in- och utflyttning som inte sker vid ett månadsskifte debiteras hyran per dag inklusive in- 
och utflyttningsdag. Som inflyttningsdag räknas den dag kunden har fått tillträde till rummet 
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oavsett när faktisk inflyttning har skett. Vid uträkning av hyresbeloppet per dag anses varje 
månad omfatta 30 dagar oberoende av vilken månad in- och utflyttning sker. 

Hyra och el enligt schablon debiteras per månad i förskott. För de boenden där den enskilde 
betalar verklig kostnad för hushållsel debiteras denne i efterskott.

10.5 Ersättning för barn som får vård via  vård- och omsorgsnämndens 
försorg i annat hem än det egna

Om ett barn får via kommunens försorg får vård  i ett annat hem än det egna, är föräldrarna 
enligt SoL kap 8 1§ skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader.

Beloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt Socialförsäkrings-balken. Det belopp som 
var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar 
underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20§ SFB.
Närmare bestämmelser om föräldrarnas ersättningsskyldighet finns i 6 kap 2-4 §§ 
Socialtjänstförordningen.

11. Allmänna bestämmelser

11.1 Debiteringsrutiner

Debitering av avgifter och ersättningar för tjänster, service, måltider, hemsjukvård och 
omvårdnad i ordinärt boende samt avgifter och hyra kopplade till särskilt boende  sker 
månadsvis i efterskott. 

Månadshyra i bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för 
vuxna enligt LSS §9 p 9, debiteras i förskott.

Betalning skall ske den sista dagen i samma månad som fakturan skapas och skickas ut.

Kommunen beslutar årligen om vilket lägsta belopp som faktureras per månad. Aktuellt 
belopp för innevarande år framgår av bilaga 2. Lägre belopp flyttas med till nästkommande 
månad. Vid små avgiftsbelopp per månad kan kommunen besluta om att fakturering skall ske 
för en längre period. 

11.2 Försäkringsfall 

I de fall biståndsinsatserna skall bekostas av annan än den som får biståndet, på grund av 
skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, debiteras kommunens faktiska kostnader för 
insatserna. Omfattning, ersättning och typ av insatser som försäkringen täcker måste avgöras 
från fall till fall varvid kommunen måste förhandla med berört försäkringsbolag.

11.3 Anmälningsskyldighet 

Kund är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets- och 
bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift.
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11.4 Retroaktiv debitering eller återbetalning av avgift

11.4.1 Retroaktiv debitering

Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period, kan 
kommunen komma att besluta om att retroaktiv debitering skall ske, dock inte längre tillbaka 
än för de tre senaste debiteringsmånaderna.
Om kund lämnat felaktiga uppgifter kan dock kommunen besluta att retroaktiv debiterings 
skall ske för hela perioden som de felaktiga uppgifterna avser.

11.4.2 Återbetalning av avgift

Om uppgifter framkommer som senare visar att för hög avgift debiterats under en period och 
inte har överklagats, kan kommunen komma att besluta att retroaktiv återbetalning skall ske, 
dock inte längre tillbaka än för de tolv senaste debiteringsmånaderna.

11.5 Försenade uppgifter eller uppgiftsvägran

11.5.1 Försenade uppgifter

I de fall kund eller dennes ombud inte lämnat in de uppgifter som behövs för 
avgiftsberäkningen inom utsatt tid utgår högsta avgift enligt beviljat bistånd, tills underlag för 
ny prövning inkommer.

11.5.2 Uppgiftsvägran

I de fall kund vägrar att lämna efterfrågade uppgifter eller lämnar uppenbart felaktiga 
uppgifter för att avgiftsprövningen skall kunna göras på ett korrekt sätt, utgår högsta avgift.

11.6 Omprövning och ändring av avgifter

11.6.1 Årlig omprövning

Nya avgiftsbeslut skapas årligen med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, 
inkomstuppgifter, bostadskostnader m m vid tidpunkt som kommunen bestämmer.

11.6.2 Ändring av beslut om avgift

Beslut om avgift skall ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras. 

Ändring av avgift på grund av ändrat prisbasbelopp får göras utan föregående underrättelse 
till kunden.
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11.7 Delegering av olika beslut om avgifter 

Beslut om avgifter, individuella tillägg till förbehållsbeloppet, nedsättning av avgift samt 
avgiftsbefrielse sker enligt vård- och omsorgsnämndens årligen fastställda 
delegationsordning.

11.8 Utformning av avgiftsbeslut

Kunden skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår vilka uppgifter som använts i 
avgiftsunderlaget och beloppen för de slutliga avgifterna och ersättningarna.

Vidare skall avgiftsbeslutet innehålla uppgift om vilken eller vilka lagparagrafer som ligger 
till grund för avgiftsbeslutet och uppgift om hur och inom vilken tid kunden kan besvära sig 
över beslutet.

Besluten gäller till nästa generella omprövning av avgifterna. 

11.9 Överklagande

11.9.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om avgiftssystemet fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom 
laglighetsprövning enligt kap 13 Kommunallagen hos Förvaltningsrätten. Överklagan skall ha 
inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på 
kommunens anslagstavla.

11.9.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Beslut om avgifter i ett enskilt fall enligt 8 kap, 4-9§§, SoL eller 17 kap 8 § HSL) överklagas 
genom förvaltningsbesvär, enligt 16 kap, 3§, SoL hos Förvaltningsrätten. Det kan gälla beslut 
om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och 
förbehållsbelopp. 
Vid bifall till den överklagande kan domstolen ersätta det överklagade beslutet med ett nytt 
beslut.

Överklagan skall inkomma till kommunen inom tre veckor från det att den enskilde fått del av 
beslutet. Kommunen skickar överklagan vidare till länsrätten. 
Kommunens handläggare skall vid behov vara behjälpliga med överklagande om kunden 
begär detta.

118



Bilaga 1

FÖRBEHÅLLSBELOPP INOM VÅRD OCH OMSORGS TAXA
Avser år: 2021 Ändras till 2022 års när prisbasbelopp 2022 är fastställt

Pris-
basbelopp: 47 600 kr

Procent av
basbelopp

Belopp med
2021 års

basbelopp,
kr/mån

Förbehållsbelopp (minimibelopp) för äldre vårdtagare

Ensamstående 65 år och äldre 135,46% 5 373 kr
Gifta/sambor 65 år och äldre 114,46% 4 540 kr

Förbehållsbelopp (minimibelopp) för yngre vårdtagare

Ensamstående yngre än 65 år, (uppräkn 10% av 65-) 5 911 kr

Gifta/sambor yngre än 65 år, (uppräkn 10% av 65-) 4 994 kr

Generellt tillägg för kost till förbehållsbelopp i särskilt boende 550 kr 18 kr
Avgift för måltidsabonnemang 3 020 kr

Livsmedelpost i förbehållsbelopp 2 470 kr

Generellt tillägg för kost till förbehållsbelopp för daglig matdistr 1 209 kr
Avgift för matdistribution 2 197 kr

Livsmedelspost för lunch (40 %) i förbehållsbelopp 988 kr

Generell minskning av förbehållsbelopp i särskilt boende

Elkostnad 150 kwh/mån 200 kr
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Bilaga 2

 

AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORGS TAXA

Avser år: 2021 Ändras till 2022 års när prisbasbelopp 2022 är fastställt

Pris-
basbelopp: 47 600 kr

Procent av
basbelopp

Belopp,
kr/mån med 2021
års prisbasbelopp

Belopp per enhet
(t ex

timme/portion)

Maximal avgift enl SoL 8 kap 5 §/ HSL 17 kap 8 § 53,92% 2 139 kr

Lägsta faktureringsavgift enligt kommunens kravpolicy 100 kr

Hemtjänstavgift

Vårdnivå 1
Beviljade insatser motsvarande en
schablontid på 3-9 timmar 26,96% 1 069 kr

Vårdnivå 2
Beviljade insatser motsvarande en
schablontid på 10 timmar och mer. 53,92% 2 139 kr

Timtaxa Upp till 3 tim insats per månad

debitering hela och halva timmar 0,71% 356 kr

Hemsjukvårdsavgift

Kostnad per besök (upp till maximal avgift) 100 kr

Avgift för HUR  (Hälsa-Utveckling-Resurer) 26,96% 740 kr
3 veckor

Omvårdnadsavgift i särskilt boende 53,92% 2 139 kr

Avgift för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen 55,39% 2 197 kr

Avgift för trygghetslarm (makar betalar ½ avgift) 6,14% 244 kr

Avgift för omvårdnad i korttidsboende 150 kr/dygn

Kostnader för förbrukningsartiklar m m 200 kr

Måltidsavgift i särskilt boende 76,14% 3 020 kr 101 kr

Måltidsavgift i korttidsboende 76,14% 101 kr

Avgift för matdistribution i ordinärt boende 55,38% 2 197 kr 73 kr
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Bilaga 2

 

Måltidspriser för pensionärer vid servering

Lunch vardag, portionspris 0,132% 63 kr

Lunch söndag, helgafton , helgdag 0,153% 73 kr

Avgift för sondnäring och kosttillägg

Följer regionens egenavgifter fr o m 2020

Ersättning för resor i vård- och omsorgsnämndens fordon 1,65 kr/km och person

Avgift för måltider i olika vistelseformer för funktionshindrade

Avgift för måltider inom LSS per portion

Helkost  0,176% 84 kr

Frukost  0,034% 16 kr

Lunch  0,050% 24 kr

Mellanmål  0,021% 10 kr

Middag  0,103% 49 kr

Lunch i samband med daglig verksamhet

Lunch 0,103% 49 kr

AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORGS TAXA

Avser år: 2021 Ändras till 2022 års när prisbasbelopp 2022 är fastställt

Pris-
basbelopp: 47 600 kr

Procent av
basbelopp

Belopp,
kr/mån med 2021
års prisbasbelopp

Belopp per enhet
(t ex

timme/portion)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2020/28

Revidering av reglemente för Sjöbo ungdomsråd

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för ungdomsrådet.

Sammanfattning
En motion väcktes i kommunfullmäktige om att ungdomsrådet skulle flyttas från 
familjenämnden till kommunstyrelsen. Motionen bifölls. Kommunfullmäktige beslutade att 
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att se över de ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna för en överföring av ungdomsrådet samt att föreslå revidering av 
kommunstyrelsens, familjenämndens och ungdomsrådets reglementen. Då familjenämndens 
reglemente inte behandlar ungdomsrådet finns inget att revidera gällande detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska utses av kommunstyrelsen.

De organisatoriska och ekonomiska förändringarna är nu genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena samt att kommunstyrelsen ska utse demokratilots.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 122
Tjänsteskrivelse revidering av ungdomsrådets reglemente
Protokoll ungdomsrådet 12 maj 2021
Arbetsutskottets beslut 5 maj 2021 § 105
Kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2021 § 122
Gällande reglemente för ungdomsrådet i Sjöbo kommun
Nytt förslag reglemente-ungdomsråd 2021

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2020/28

Revidering av reglemente för Sjöbo ungdomsråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för ungdomsrådet.

Sammanfattning
En motion väcktes i kommunfullmäktige om att ungdomsrådet skulle flyttas från 
familjenämnden till kommunstyrelsen. Motionen bifölls. Kommunfullmäktige beslutade att 
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att se över de ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna för en överföring av ungdomsrådet samt att föreslå revidering av 
kommunstyrelsens, familjenämndens och ungdomsrådets reglementen. Då familjenämndens 
reglemente inte behandlar ungdomsrådet finns inget att revidera gällande detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska utses av kommunstyrelsen.

De organisatoriska och ekonomiska förändringarna är nu genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena samt att kommunstyrelsen ska utse demokratilots.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av ungdomsrådets reglemente
Protokoll ungdomsrådet 12 maj 2021
Arbetsutskottets beslut 5 maj 2021 § 105
Kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2021 § 122
Gällande reglemente för ungdomsrådet i Sjöbo kommun
Nytt förslag reglemente-ungdomsråd 2021

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen
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1(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-05-20 2021/76

 

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Revidering av ungdomsrådets reglemente

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för ungdomsrådet.

Ärendet
En motion väcktes i kommunfullmäktige om att ungdomsrådet skulle flyttas från 
familjenämnden till kommunstyrelsen. Motionen bifölls. Kommunfullmäktige beslutade att 
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att se över de ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningarna för en överföring av ungdomsrådet samt att föreslå 
revidering av kommunstyrelsens, familjenämndens och ungdomsrådets reglementen. Då 
familjenämndens reglemente inte behandlar ungdomsrådet finns inget att revidera gällande 
detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska utses av kommunstyrelsen.

De organisatoriska och ekonomiska förändringarna är nu genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena samt att kommunstyrelsen ska utse 
demokratilots.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av ungdomsrådets reglemente
Protokoll ungdomsrådet 12 maj 2021
Arbetsutskottets beslut 5 maj 2021 § 105
Kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2021 § 122
Gällande reglemente för ungdomsrådet i Sjöbo kommun
Nytt förslag reglemente-ungdomsråd 2021

Beslutet skickas till 
Familjenämnden
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen
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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

Kommunledningsförvaltningen

Angelica Lindberg
Kanslichef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ungdomsrådet 20210512 Sida 1

Utdragsbestyrkande

Plats och tid 
Ventilen, 
Blentarp kl. 
17.30
--------
                                                                                                         
Ungdoms-        
representanter       Fanny Celano, Kasper Ernebrant,    

Astrid Ernebrant, My Palm, Oliver Palm, 
Milla Logan                   
           
           

           

Övriga Ingela Skoog, ungdomscoach 
deltagande

Åhörare            

Utses att justera                  Kasper Ernebrant och My Palm

Justeringens plats och tid Nästa möte

Underskrifter  Sekreterare Paragraf § 1-11

Ingela Skoog

                       Ordförande

Fanny Celano

                       Justerande

Kasper Ernebrant My Palm
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr

Val av sekreterare och justeringspersoner 

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådet väljer en sekreterare och två justeringspersoner. 

Beslut
Ingela Skoog väljs till sekreterare.
Kasper Ernebrant och My Palm väljs till justeringspersoner.

____________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr

Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Genomgång av föregående protokoll. 
Protokollet läggs till handlingarna.

___________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr

Ekonomi

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådets budget för 2021 föredrogs
Beslut
 Ungdomsrådet beslutade att fastställa fördelningen i budgetförslaget.  
____________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr
 
Elevråden i Sjöbo kommun

Ärendebeskrivning
Inga ärenden
Beslut

____________

§ 5
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärenden från Sjöbo kommun

Ärendebeskrivning
Remissfråga föreningsdialog från Tekniska nämnden

Beslut
Ungdomsrådet beslutade att svara på frågan och uppgav åt ordföranden att sammanfatta 
ungdomsrådets synpunkter och att ungdomscoach Ingela Skoog tillser att svaret skickas in. 

Ärendebeskrivning
Remissfråga, idrottssatsningar, Tekniska nämnden
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att svara på frågan och uppgav åt ordföranden att sammanfatta 
ungdomsrådets synpunkter och att ungdomscoach Ingela Skoog tillser att svaret skickas in. 

Ärendebeskrivning
Politisk lots, återremittering av inlämnat svar. 
Beslut
Ungdosmrådet beslutade att deras önskemål är att den politiska lotsen och dess ersättare utses ur 
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
#Sommar i Sjöbo, utkast av programmet för synpunkter från ungdomsrådet.
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att de inte har några synpunkter då de ansåg att programmet hade en bra 
bredd och spridning såväl geografiskt som innehållsmässigt. 

___________________

§ 6

Mobbing
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Inga ärenden
______________

§ 7

Pågående projekt

132



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Planering av årets internat
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att planera för att genomföra årets internat under hösten med förhoppningen 
att pandemin har lättat. Ungdomsrådet uppdrog åt ordföranden att med stöd av ungdomscoachen ta 
fram ett förslag att föredra vid nästa möte. 

____________

§ 8

Projektförslag/inkomna önskemål
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Övriga Ärenden

Ärendebeskrivning
Affisch om värdegrund till skolorna

Beslut
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ungdomsrådet beslutade att istället göra ett projekt på ämnet som erbjuds skolorna under hösten 
2021.  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2020/28

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för ett förtydligande av 
ungdomsrådets synpunkter på § 6 i förslaget till reglemente.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för en överföring av 
ungdomsrådet samt att föreslå revidering av kommunstyrelsens, familjenämndens och 
ungdomsrådets reglementen. Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska 
utses av kommunstyrelsen.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen konstateras att familjenämndens 
reglemente inte behöver revideras för att uppnå målen i kommunfullmäktiges beslut. Övriga 
organisatoriska och ekonomiska förändringarna anges vara genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena samt att kommunstyrelsen ska utse demokratilots.

Revideringen av reglementet innebär att ungdomsrådet framgent hör till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 23 september 2020 § 122
Tjänsteskrivelse 2021-04-22
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Ivan Andersson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta:
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för ett förtydligande av 
ungdomsrådets synpunkter på § 6 i förslaget till reglemente.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Kent Ivan Anderssons (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Kanslichefen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2020/48

Motionssvar - Ungdomsrådet i Sjöbo bör vara placerade under 
Kommunstyrelsen istället för under Familjenämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige en överföring av Ungdomsrådet i 

Sjöbo kommun från familjenämnden till kommunstyrelsen och bifaller därmed 
motionen.

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över de ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningarna för en överföring av Ungdomsrådet samt att föreslå 
en revidering av kommunstyrelsens, familjenämndens och Ungdomsrådets 
reglementen.

3. Demokratilotsen ska efter omorganisationen utses av kommunstyrelsen. Beslutet som 
tagits i familjenämnden rörande ungdomsrådets demokratilots, upphävs därmed.

Sammanfattning
Kent Borgström (SD) yrkar i en motion att Ungdomsrådet i Sjöbo kommun ska placeras 
direkt under kommunstyrelsen istället för under familjenämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2020 § 112 att remittera motionen till 
kommunledningsförvaltningen, familjenämnden och Ungdomsrådet för yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 31 juli 2020. 

Familjenämnden såväl som Ungdomsrådet har inkommit med yttranden. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 10 september 2020 § 128
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 augusti 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 16 april 2020 § 112
Familjenämndens beslut 16 juni 2020 § 69
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2020
Ungdomsrådets svar på motion, daterad 4 maj 2020
Kent Borgström (SD) motion inkommen 14 februari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
André af Geijerstam yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Sjöbo kommun Ungdomsråd
Familjenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kent Borgström

137



 
 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Reglemente för ungdomsrådet i  
Sjöbo kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 2013 § 19 
Reviderat av kommunfullmäktige den 28 september 2016 § 82 
Reviderat av kommunfullmäktige den 22 maj 2019 § 51 
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1 § Ungdomsrådet är ett organ för ungdomar som ska ge möjlighet till överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för ungdomar och kommunens politiska organ 
och verksamheter. 
 
2 § Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till familjenämnden. 
 
3 § Ungdomsrådet är upprättat för: 
- att på ett organiserat sätt få in synpunkter på kommunens verksamheter från ungdomar i   
kommunen. 
- att verka för att ungdomarnas frågor beaktas i nämnder, beredningar och verksamheter. 
- att initiera nya ungdomsfrågor i beredningar och verksamheter. 
- att vara remissorgan i frågor som berör ungdomarna. 
- att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
- att vara ett forum för deltagande och skolning i demokratiska beslutsprocesser. 
- att utveckla samverkan med andra intressegrupper i samhället. 
 
4 § Kommunens företrädare ska informera rådet om verksamhet som berör ungdomarna och 
inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendets handläggning i aktuell beredning och nämnd. Ungdomarnas representanter har i rådet 
möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i kommunens verksamhet 
 
5 § Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar mellan 12 och 20 år. I ungdomsrådet ska man 
sträva efter att ha stor bredd och mångfald såsom ålder, kön, skola och bakgrund. Antagning 
till ungdomsrådet sker efter inlämnad intresseanmälan.  
 
6 § Familjenämnden utser en ordinarie samt en ersättande demokratilots för ungdomsrådet. 
Demokratilotsen som väljs ska vara en person med politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen eller i någon av Sjöbo kommuns nämnder. Demokratilotsen ska genom sin 
kompetens och erfarenhet stödja ungdomarnas arbete i ungdomsrådet. Demokratilotsen ska 
inom ungdomsrådet ha ett politiskt neutralt förhållningssätt. Familjeförvaltningen 
tillhandahåller en ungdomscoach för praktiskt och administrativt arbete. Ungdomsrådet utser 
på sitt årsmöte en ordförande och vice ordförande. Rådet planerar själv sin verksamhet. 
Ungdomsrådet ska årligen, i samband med kommunens bokslut, lämna en verksamhetsrapport 
till familjenämnden. 
 
7 § Ungdomsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
Kallelse sker genom de grupper i sociala medier som ungdomsrådet har upprättat och/eller 
genom skriftlig kallelse. I förekommande fall tillhandahåller ungdomscoachen 
föredragningslista och handlingar inför sammanträde. Vid sammanträden förs protokoll 
justerat av ledamot från ungdomsrådet. Justering sker vid nästkommande sammanträde eller 
på begäran vid tid som beslutas på sammanträdet. Protokoll ska finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida www.sjobo.se. 
 
8 § För rådets verksamhet ska finnas en budget inom familjenämnden. 
 
9 § Ändring av reglementet kan aktualiseras av ungdomsrådet eller av kommunfullmäktige. 
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Reglemente för ungdomsrådet i
Sjöbo kommun

Antaget av 
Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 2013 § 19 
Reviderat av kommunfullmäktige den 28 september 2016 § 82 
Reviderat av kommunfullmäktige den 22 maj 2019 § 51
Reviderat av kommunfullmäktige den ……………….
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1 § Ungdomsrådet är ett politiskt obundet organ för ungdomar som ska ge möjlighet till 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för unga och 
kommunens politiska organ och verksamheter. 

2 § Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
 
3 § Ungdomsrådet är upprättat för: 
- att på ett organiserat sätt få in synpunkter på kommunens verksamheter från ungdomar i 
kommunen. 
- att verka för att ungas frågor beaktas i nämnder, beredningar och verksamheter. 
- att initiera nya ungdomsfrågor i beredningar och verksamheter. 
- att vara remissorgan i övergripande kommunala frågor som berör unga. 
- att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
- att vara ett forum för ungas deltagande och skolning i demokratiska beslutsprocesser. 
- att utveckla samverkan med andra intressegrupper i samhället. 
- att beakta att barnkonventionen följs i kommunala frågor som berör unga.

4 § Kommunens företrädare ska informera rådet om verksamhet som berör unga och inhämta 
synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell beredning och nämnd. Ungdomsrådet har i enlighet med 
barnkonventionen möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i kommunens verksamhet.
 
5 § Ungdomsrådet ska bestå av unga mellan 12 och 25 år. I ungdomsrådet ska man sträva 
efter att ha stor bredd och mångfald såsom ålder, kön, skola och bakgrund. Antagning till 
ungdomsrådet sker efter inlämnad intresseanmälan. 

6 § Kommunstyrelsen utser en ordinarie samt en ersättande demokratilots för ungdomsrådet. 
Demokratilotsen som väljs ska vara en person med politiskt uppdrag i kommunstyrelsen. 
Demokratilotsen ska genom sin kompetens och erfarenhet stödja de ungas arbete i 
ungdomsrådet. Demokratilotsen ska inom ungdomsrådet ha ett politiskt neutralt 
förhållningssätt. Kommunledningen tillhandahåller en ungdomscoach för praktiskt och 
administrativt arbete. Ungdomsrådet utser på sitt årsmöte en ordförande och vice ordförande. 
Rådet planerar, strukturerar och budgeterar själv sin verksamhet. Ungdomsrådet ska årligen, i 
samband med kommunens bokslut, lämna en verksamhetsrapport till kommunstyrelsen. 

7 § Ungdomsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
Kallelse sker genom de grupper i sociala medier som ungdomsrådet har upprättat och/eller 
genom skriftlig kallelse. I förekommande fall tillhandahåller ungdomscoachen 
föredragningslista och handlingar inför sammanträde. Vid sammanträden förs protokoll 
justerat av ledamot från ungdomsrådet. Justering sker vid nästkommande sammanträde eller 
på begäran vid tid som beslutas på sammanträdet. Ungdomsrådet är föredragande vid 
kommunstyrelsen vid minst två tillfällen per år. Protokoll ska finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida www.sjobo.se. 

8 § För rådets verksamhet ska finnas en avsatt budget inom kommunstyrelsen.
 
9 § Ändring av reglementet kan aktualiseras av ungdomsrådet eller av kommunfullmäktige.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2021/76

Val av demokratilots till Sjöbo ungdomsråd samt revidering av reglemente 
för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till demokratilots.
Kommunstyrelsens ordförande utses till ersättare till demokratilotsen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås kommunfullmäktige revidera 
reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås utse en demokratilots. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 123
Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj  2021 § 105
Protokoll ungdomsrådet 12 maj 2021 § 5

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens ordförande utses till demokratilots.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till ersättare till demokratilotsen.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Wiking (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till demokratilots.
Kommunstyrelsens ordförande utses till ersättare till demokratilotsen.

André af Geijerstam (SD) och Lars Lundberg (KD) ansluter sig till Roland Wikings (S) 
yrkande.

Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen mot Roland 
Wikings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Roland Wikings (S) 
yrkande.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter förslag på arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2021/76

Val av demokratilots till Sjöbo ungdomsråd samt revidering av reglemente 
för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande utses till demokratilots.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till ersättare till demokratilotsen.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås kommunfullmäktige revidera 
reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås utse en demokratilots. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05, § 105
Ungdomsrådet 2021-05-12, § 5

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutet skickas till
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen
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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 
2021-05-20 2020/28

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande utses till demokratilots.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till ersättare till demokratilotsen.

Ärendet
En motion väcktes i kommunfullmäktige om att ungdomsrådet skulle flyttas till 
kommunstyrelsen istället för familjenämnden. Motionen bifölls. Kommunfullmäktige 
beslutade att kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att se över de ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningarna för en överföring av ungdomsrådet samt att föreslå 
revidering av kommunstyrelsens, familjenämndens och ungdomsrådets reglementen. Då 
familjenämndens reglemente inte behandlar ungdomsrådet finns inget att revidera gällande 
detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska utses av kommunstyrelsen.

De organisatoriska och ekonomiska förändringarna är nu genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena samt att kommunstyrelsen ska utse 
demokratilots.

Revideringen av reglementet innebär att ungdomsrådet flyttas till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås även att utse en demokratilots. 

Ungdomsrådet har yttrat sig gällande demokratilotsen och har lämnat följande önskemål. 
Ungdomsrådets önskemål är: 
Ordinarie lots från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och ersättare från 
kommunstyrelsen eller familjenämnden. Lotsen skall vara en politiker som har varit aktiv 
minst 2 mandatperioder så att den genom sin erfarenhet kan stödja ungdomsrådet. 
De önskar även kommunstyrelsen inför utnämningen tillser att den politiska lotsen är 

medveten om att den gentemot ungdomsrådet skall ha en neutral roll och inte använda 
ungdomsrådet som plattform för egen politisk agenda. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott, för klargörande om 
ungdomsrådet önskar att demokratilotsen väljs från kommunstyrelsen eller 
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2(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.s
e

kommunfullmäktige. Ungdomsrådet har svarat att de önskar att lotsen väljs från 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås välja kommunstyrelsen ordförande till demokratilots samt 
kommunstyrelsens andra vice ordförande som ersättare. Dessa funktioner är centrala i den 
kommunala verksamheten, och genom att knyta rollen till befintliga funktioner i stället för 
att utse enskilda personer säkrar kommunstyrelsen en kontinuitet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05, § 105
Ungdomsrådet 2021-05-12, § 5

Beslutet skickas till 
Ungdomsrådet
Ungdomscoachen

Angelica Lindberg
Kanslichef
Kansliavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2021/76

Sjöbo ungdomsråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för ett förtydligande av 
ungdomsrådets synpunkter på § 6 i förslaget till reglemente.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för en överföring av 
ungdomsrådet samt att föreslå revidering av kommunstyrelsens, familjenämndens och 
ungdomsrådets reglementen. Kommunfullmäktige beslutade även att demokratilotsen ska 
utses av kommunstyrelsen.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen konstateras att familjenämndens 
reglemente inte behöver revideras för att uppnå målen i kommunfullmäktiges beslut. Övriga 
organisatoriska och ekonomiska förändringarna anges vara genomförda. Det som kvarstår är 
förändringen av de berörda reglementena.

Revideringen av reglementet avser bestämmelser om val av demokratilots för ungdomsrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 30 mars 2021
Förslag på revidering av ungdomsrådets reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Ivan Andersson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta:
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för ett förtydligande av 
ungdomsrådets synpunkter på § 6 i förslaget till reglemente.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Kent Ivan Anderssons (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Kanslichefen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ungdomsrådet 20210512 Sida 1

Utdragsbestyrkande

Plats och tid 
Ventilen, 
Blentarp kl. 
17.30
--------
                                                                                                         
Ungdoms-        
representanter       Fanny Celano, Kasper Ernebrant,    

Astrid Ernebrant, My Palm, Oliver Palm, 
Milla Logan                   
           
           

           

Övriga Ingela Skoog, ungdomscoach 
deltagande

Åhörare            

Utses att justera                  Kasper Ernebrant och My Palm

Justeringens plats och tid Nästa möte

Underskrifter  Sekreterare Paragraf § 1-11

Ingela Skoog

                       Ordförande

Fanny Celano

                       Justerande

Kasper Ernebrant My Palm
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr

Val av sekreterare och justeringspersoner 

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådet väljer en sekreterare och två justeringspersoner. 

Beslut
Ingela Skoog väljs till sekreterare.
Kasper Ernebrant och My Palm väljs till justeringspersoner.

____________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr

Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Genomgång av föregående protokoll. 
Protokollet läggs till handlingarna.

___________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr

Ekonomi

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådets budget för 2021 föredrogs
Beslut
 Ungdomsrådet beslutade att fastställa fördelningen i budgetförslaget.  
____________
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr
 
Elevråden i Sjöbo kommun

Ärendebeskrivning
Inga ärenden
Beslut

____________

§ 5
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärenden från Sjöbo kommun

Ärendebeskrivning
Remissfråga föreningsdialog från Tekniska nämnden

Beslut
Ungdomsrådet beslutade att svara på frågan och uppgav åt ordföranden att sammanfatta 
ungdomsrådets synpunkter och att ungdomscoach Ingela Skoog tillser att svaret skickas in. 

Ärendebeskrivning
Remissfråga, idrottssatsningar, Tekniska nämnden
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att svara på frågan och uppgav åt ordföranden att sammanfatta 
ungdomsrådets synpunkter och att ungdomscoach Ingela Skoog tillser att svaret skickas in. 

Ärendebeskrivning
Politisk lots, återremittering av inlämnat svar. 
Beslut
Ungdosmrådet beslutade att deras önskemål är att den politiska lotsen och dess ersättare utses ur 
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
#Sommar i Sjöbo, utkast av programmet för synpunkter från ungdomsrådet.
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att de inte har några synpunkter då de ansåg att programmet hade en bra 
bredd och spridning såväl geografiskt som innehållsmässigt. 

___________________

§ 6

Mobbing
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Inga ärenden
______________

§ 7

Pågående projekt
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Planering av årets internat
Beslut
Ungdomsrådet beslutade att planera för att genomföra årets internat under hösten med förhoppningen 
att pandemin har lättat. Ungdomsrådet uppdrog åt ordföranden att med stöd av ungdomscoachen ta 
fram ett förslag att föredra vid nästa möte. 

____________

§ 8

Projektförslag/inkomna önskemål
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Övriga Ärenden

Ärendebeskrivning
Affisch om värdegrund till skolorna

Beslut
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10
Ungdomsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ungdomsrådet beslutade att istället göra ett projekt på ämnet som erbjuds skolorna under hösten 
2021.  
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Reglemente för kommunstyrelsen

Antaget av kommunfullmäktige den 19 december 2018 § 144

Reviderat av kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 111

Reviderat av kommunfullmäktige den 26 februari 2020 § 7

Reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2021 § X 
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Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser 
och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 

Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska: 
1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen 

eller enligt annan lag eller författning.
4. Leda och samordna den översiktliga planeringen och användningen av mark och 

vatten.
5. Leda och samordna mark- och bostadspolitiken och ansvara för att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls genom strategiska markinköp samt att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

6. Ansvara för och översiktligt leda exploateringsprocessen i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna principer.
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7. Leda och samordna den strategiska planeringen kring infrastruktur och kollektivtrafik.
8. Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete.
9. Leda och samordna kommunens interna och externa kommunikation.
10. Leda och samordna kommunens marknadsföring.
11. Leda och samordna arbetet med allmänt främjande av näringslivets utveckling i 

kommunen.
12. Främja turismen i kommunen.
13. Leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin.
14. Leda och samordna arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
15. Leda och samordna den digitala utvecklingen.
16. Leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen.
17. Tillhandahålla övriga nämnder biträde för deras lokalbehovsplanering.
18. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
19. Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- 

och ärendesystem, E-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.

20. Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
21. Anställa förvaltningschefer.
22. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs.
23. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 
24. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar. 
25. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
26. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare.
27. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

kommunallagen 
28. Verkställa fullmäktiges beslut om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska: 
1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen.

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.

3. Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna.
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4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
2-6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i.

5. Årligen, men senast den 31 mars, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full-mäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.

6. Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska:
1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar 
görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
a. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 

uppdraget för detta inte överlåtits åt annan nämnd.
b. Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
c. Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
d. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 
e. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning.
f. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning.
g. I enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 

Delegering från fullmäktige

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer. 

3. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som förvaltas av 
styrelsen.
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4. Köp, försäljning och byte av fast egendom, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

5. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal.

6. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.
7. Styrelsens lokalbehovsplanering och tecknande av hyresavtal enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer.
8. Godkännande av nämnds hyresavtal enligt av kommunfullmäktige antagna principer,
9. Igångsättningstillstånd för investeringar enligt av kommunfullmäktige antagna 

principer.
10. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om taxor och avgifter som är av 

mindre ekonomisk omfattning och utan principiell betydelse.
11. Tillstånd att använda kommunens vapen.
12. Avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 
13. Tillståndsgivning enligt Alkohollag (2010:1622).
14. Tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Personalpolitiken

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. Å kommunens vägnar förhandla enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden, 

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

4. Besluta om stridsåtgärd.
5. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

9 § Styrelsen ska:
1. Övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
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5. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning.

6. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv.

7. Senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 

Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente.

Ungdomsrådet

13 a § Styrelsen är huvudman för kommunens ungdomsråd. Styrelsen utser en demokratilots 
och en ersättare i enlighet med reglemente för ungdomsrådet.

Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

163



Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

Författningssamling

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Uppdrag och verksamhet

16 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet

17 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar

18 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning samt övriga 
förvaltningars förvaltningschefer. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive ar-
betsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för frågor 
som anges i 8 § i detta reglemente.

Behandling av personuppgifter

19 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens 
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt 
hos fullmäktigeberedningar. 

Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till den 

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 
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Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag.

Information och samråd

21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Styrelsen beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

24 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet

Kallelse

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt

28 § Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att 
närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Sammansättning

29 § Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämt. 

Ordföranden

30 § Det åligger ordföranden 

1. att leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid 

behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Presidium

31 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande. 
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Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 

33 § Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets tjänstgöringsgrad. 

Förhinder 

34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan anställd 
vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring

35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring

36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Yrkanden

37 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.

Deltagande i beslut

38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation. 

Reservation

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

Justering av protokoll

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

41 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Delgivningsmottagare

42 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, eller annan anställd 
som styrelsen beslutar. 
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Undertecknande av handlingar

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsen lämnade 
direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 

Utskott

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
 
Inom utskottet väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda 
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras minst i de delar där utskottet ej enbart bereder 
ett ärende inför beslut i styrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

169



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2021/138

Delårsrapport för Sjöbo kommun, april 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen har för avsikt att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i 

familjenämnden och eventuellt återkomma med förslag på hantering av underskottet, om 
detta kvarstår i samband med uppföljning per den 30 juni 2021. 

2. Tekniska nämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det underskott som är 
kopplat till pandemin inom fritidsverksamheten.

3. Vård- och omsorgsnämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det underskott 
som är kopplat till pandemin. Nämnden ska i samband med uppföljningen per den 30 juni 
2021 delge kommunstyrelsen sina åtgärder så väl som konsekvenser för att åtgärda den 
del av underskottet som inte beror på pandemin.

4. Delårsrapport 1 för Sjöbo kommun 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt kommunens finansiella riktlinjer ska ekonomiavdelningen, utöver den löpande 
månadsrapporteringen, tertialvis avge delårsrapport till kommunstyrelsen. 

Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp‐ och utlåning, likviditetshantering samt 
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är 
specificerade i finanspolicyn och finansiella riktlinjer. Rapporteringen ska göras på en 
aggregerad nivå och visa bokförda värden och förändringen av dessa avseende all upplåning, 
utlåning och placeringar i kommunen.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 april 2021

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr 2021/138

Delårsrapport för Sjöbo kommun, april 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Enligt kommunens finansiella riktlinjer ska ekonomiavdelningen, utöver den löpande 
månadsrapporteringen, tertialvis avge delårsrapport till kommunstyrelsen. 

Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp‐ och utlåning, likviditetshantering samt 
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är 
specificerade i finanspolicyn och finansiella riktlinjer. Rapporteringen ska göras på en 
aggregerad nivå och visa bokförda värden och förändringen av dessa avseende all upplåning, 
utlåning och placeringar i kommunen.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 april 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på eget yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt 
detta. 
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Dnr 2021/138

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Sjöbo kommun delårsrapport 1 2021
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen har för avsikt att nogsamt följa den ekonomiska 
utvecklingen i familjenämnden  och eventuellt återkomma med förslag på 
hantering av underskottet, om det kvarstår i samband med uppföljning per 
den 30 juni 2021. 

2. Tekniska nämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det underskott 
som är kopplat till pandemin inom fritidsverksamheten.

3. Vård och omsorgsnämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det 
underskott som är kopplat till pandemin. Nämnden ska i samband med 
uppföljningen per den 30 juni 2021 delge kommunstyrelsen sina åtgärder så 
väl som konsekvenser för att åtgärda den del av underskottet som inte beror 
på pandemin.

4. Godkänna delårsrapport 1 2021.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport per den 30 april 2021 för kommunens alla verksamheter ska 
upprättas och behandlas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 per den 30 april 2021

Delges
Ekonomiavdelningen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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DELÅRSRAPPORTEN I KORTHET 
Pandemins tredje våg 
När delårsrapporten utformas pågår pandemins tredje våg. När pandemin klingar av står 
kommunerna inför många utmaningar. Det kan vara omsorgsinsatser som ställts in och 
skolverksamhet för barn, unga och vuxna som haft problem eller ungdomar som lämnat 
föreningslivet. Det är först om fyra-fem år vi till fullo kan se folkhälsokonsekvenserna. Den 
hälsoklyfta som redan finns mellan socioekonomiska grupper kan komma att öka ytterligare, 
vilket påverkar förutsättningarna för kommunen. 

Pandemin har samtidigt visat att organisationen snabbt kan ställa om efter ändrade 
förutsättningar. Den har dessutom bidragit till en ökad digitalisering. 

Tillväxt 
Sjöbo befinner sig i en expansiv fas. Efterfrågan på mark för byggande av såväl bostäder som 
industri och handel är stor. Kommunen höjer ambitionen i exploateringsverksamheten för 
bostäder, handel och industri. Det förväntas öka befolkningstillväxten. Samtidigt byggs handeln 
ut på Sjöbo Väst då Ica Supermarket, Motostar, McDonalds och Padel of Sweden etablerar sig på 
området. 

Tillfälligt färre Sjöbobor 
Efter några år med lägre befolkningsökning fortsatte befolkningen 2020 att öka, men snabbare. 
Under 2021 har befolkningen minskat med 10 personer. Befolkningsutvecklingen brukar 
fluktuera över året och gör så även 2021, då befolkningen i slutet av maj var 19 417. 

Periodens resultat: 18 miljoner 
Tertial 1 visar ett överskott på 18 mnkr, ett betydligt bättre resultat än vad vi har vant oss vid. 
Det förbättrade resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter än budgeterat. 

Om även bolagen och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) tas med, blir resultatet 
för perioden 27 mnkr. Bolagen och kommunen redovisar positiva resultat medan förbundets 
resultat är negativt. 

Prognos: 33 miljoner 
Kommunen förväntas göra ett plusresultat på 33,3 mnkr, vilket är 18,9 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet. Nämndernas verksamheter prognostiserar tillsammans ett underskott på 
drygt 7,8 mnkr. Nämndernas underskott finns i vård- och omsorgsnämnden (9,5 mnkr), 
familjenämnden (1,8 mnkr) och tekniska nämnden (1,0 mnkr). Större överskott finns för 
skatteintäkterna (25,1 mnkr).  

De kommunala bolagen visar bra resultat. AB Sjöbohem anger ett positivt resultat om 9 mnkr, 
medan Sjöbo Elnät AB:s prognos är 15 mnkr. SÖRF anger ett underskott om 1,5 mnkr i 
prognosen. 

Låg arbetslöshet 
Arbetslösheten är låg i kommunen. Detta gäller även ungdomarna. Redan under 2019 präglades 
den svenska arbetsmarknaden av en minskning av antalet arbetade timmar och en ökad 
arbetslöshet som följd. För 2020 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent. Den förväntas minska 
2021, till 8,1 procent, samtidigt som antalet långtidsarbetslösa stiger. 
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Sjöbos utmaning 
En stor utmaning är Sjöbo kommuns service till medborgarna i form av tillgänglighet via telefon 
och mejl samt bemötande där kommunen i mätningar får ett icke godtagbart betyg. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats och kommer att fortsätta under en tid framöver. Alla medarbetare 
i kommunen kommer att bli involverade i det arbetet på ett eller annat sätt. 
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 Den kommunala koncernen

Organisation 
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation, i två 
helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) och i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF). Därtill finns fyra samverkansföretag: Sysav, som 
hanterar och behandlar hushållsavfall, Kommuninvest ekonomisk förening, genom vilken de 
helägda bolagen finansierar en betydande del av investeringsbehoven, Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar och Adda AB (tidigare SKL Kommentus 
AB) som samordnar inköp och upphandlingar.  
 
Fastigheterna och elnätet finns i bolag för att tydliggöra och hålla dem åtskilda från övrig 
verksamhet. Bolagen är vinstdrivande, har snabbare beslutsvägar och större affärsmässighet. 
Hanteringen av kostnaderna för underhåll respektive investeringar blir på så vis också tydligare.  
 
Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.  
 
År 2021 beräknas kommunen köpa verksamhet som direkt berör kommuninvånarna för 300 
mnkr, vilket är cirka 8 mnkr högre än 2020, motsvarande 21,3 procent (21,4 procent 2020) av 
kommunens totala kostnader. Motsvarande tal för samtliga kommuner 2019 var 17,4 procent, 
samma förhållande som 2018. Tendensen i Sveriges kommuner är (precis som i Sjöbo) att köp 
från privata utförare ökar i nominella belopp, men däremot minskar eller är i stort sett 
oförändrade i relation till de totala kostnaderna. Andelen köpt verksamhet i förhållande till 
kostnad var högre i Sjöbo än i riket för pedagogiska verksamheter och lägre i vård och omsorg. 
Nedan visas andelen köpt verksamhet i förhållande till total kostnad hos ett urval av kommunens 
verksamheter. I hemtjänsten finns valfrihetssystemet enligt LOV, men det är få brukare som 
anlitar någon annan än kommunen.  
 
Köpt verksamhet 
 
procent 

 2020 2021 
april 

Förskola  34,2 32,5 
Fritidshem 29,6 30,5 
Förskoleklass 25,5 23,2 
Grundskola  21,5 19,8 
Gymnasieskola  63,4 61,5 
Hemtjänst  2,7 2,1 
Flyktingmottagande 20,9 18,0 
Personlig assistans  58,3 42,2 

 
Det är vanligare att eleverna väljer skola hos någon annan utförare i gymnasiet än i grundskolan. 
En anledning är att merparten av gymnasieprogrammen inte finns i kommunens gymnasieskola. 
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

När1 delårsrapporten nu utformas pågår den tredje vågen av pandemin. Det gör att osäkerheten 
är stor om den ekonomiska utvecklingen. Trots omfattande restriktioner och återkommande hög 
smittspridning utvecklas ekonomin positivt både globalt och i Sverige. 

Efter nedgången i den ekonomiska aktiviteten – som saknar motstycke i modern tid –
återhämtade sig efterfrågan oerhört snabbt både i Sverige och globalt. De ekonomiskpolitiska 
stimulanserna världen över har spelat en avgörande roll. Att Kina så tidigt fick bukt med smittan 
var avgörande för den starka återhämtningen i global handel och industri. Den globala BNP-
tillväxten beräknas 2021 bli den högsta sedan 2010. Utöver pandemin finns det andra negativa 
faktorer som kortsiktigt kan bromsa uppgången: bristen på såväl halvledare som fraktkapacitet.  

Prognosen för den svenska konjunkturen innebär en markant förbättring 2021, då ekonomin 
stärks allt snabbare. BNP antas stiga fortare under andra halvåret, då restriktionerna förväntas 
minska och smittspridningen bli lägre. Prognosen för BNP-tillväxten är drygt 3 procent. Det 
innebär att nedgången 2020 återhämtats och BNP är tillbaka på samma nivå som 2019. 

BNP procentuell förändring 2019–2024 

Framgångsrikt genomförda vaccinationer, minskad smittspridning och lättade restriktioner ger 
troligen en extra skjuts till konjunkturen. För såväl 2021 som 2022 förutses en hög BNP-tillväxt. 
Efter en stark återhämtning för industrin förväntas tillväxten i hög grad drivas av hushållens 
konsumtion. Tjänstenäringarna som drabbats hårdast av restriktionerna gynnas av att hushållens 
konsumtion ökar.  

Minskningen av BNP-tillväxten inleddes 2019 och förstärktes kraftigt 2020, när BNP minskade 
med 2,8 procent. Störst nedgång, förutom i hushållens konsumtion, gällde exporten. 
Utvecklingen påverkar såväl kommunens skatteintäkter som kostnader negativt. Lågkonjunkturen 
förväntas bestå till 2023. 

Befolkning 
År 2020 uppgick Sveriges befolkning till drygt 10,3 miljoner. Befolkningsökningen växlade ned 
jämfört med de senaste åren. SCB presenterade i april en uppdatering av befolkningsprognosen.  

1 Omvärldsuppgifter i förvaltningsberättelsen är hämtade ur Sveriges Kommuner och Regioner, 
Ekonomirapporten, maj 2021. 
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 Efter att Sjöbo under 2000-talet hade en positiv befolkningsutveckling, mattades ökningstakten 
av från och med 2008 och 2010 redovisades en minskning. Därefter har invånarantalet åter ökat. 
 
Befolkningen i kommunen uppgick 2020 till 19 412, en ökning med 186 personer. Efter en något 
lägre ökning 2018 och 2019, då befolkningen ökade med 0,4 procent årligen, var ökningen 1 
procent. Befolkningen har till och med april 2021 minskat med 10 personer till totalt 19 392. 
 
Befolkningsutveckling Sjöbo kommun 2011–2020 

 
 
Enligt befolkningsprognosen ska befolkningen 2021 uppgå till 19 450. Befolkningsutvecklingen 
brukar fluktuera över året och gör så även 2021, då befolkningen i slutet av maj var 19 417.  
 

Bostäder 
Det byggdes betydligt mer 2015–2018 i Sjöbo än på flera år. År 2019 beviljades 15 bygglov för 
småhus och 18 för lägenheter. Det var en minskning mot 2017 och 2018. År 2020 ökade antalet 
beviljade bygglov för småhus till 38. Inga bygglov beviljades för flerfamiljshus. Pandemin 
påverkade byggandet positivt. Under 2021 har 5 bygglov beviljats för småhus och inga för 
flerfamiljshus. Många ser möjligheten med distansarbete och att kunna bo lite längre från 
arbetsplatsen. 
 

 
 
Efter en tillfällig uppgång 2012 minskade antalet nybyggen 2013–2015. År 2015 blev inga 
nybyggda lägenheter färdiga. Så lågt byggande har det inte varit sedan början av 2000-talet. År 
2016 byggdes det som mest under tioårsperioden, 84 småhus och 51 lägenheter i flerbostadshus. 
Efter 2016 minskade antalet nybyggen årligen. År 2019 byggdes 14 småhus och 3 lägenheter i 
flerbostadshus och 2020 byggdes 12 småhus. 
 
Upphandling pågår av byggentreprenaden för gator samt vatten och avlopp på kvarteret 
Bränneriet. Byggstart planeras till efter sommaren. 
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 Projektering av nästa etapp på Sjöbo Väst är påbörjad med planerad start av försäljning av tomter 
hösten eller vintern 2021. 
 

Exploatering 
I exploateringsområdena finns totalt 141 tomter för bostadsändamål. Av dem är 111 sålda. De 
osålda tomterna finns framför allt på Sjöbo Väst och i Blentarp. I byarna finns färdigexploaterade 
tomter att tillgå. Tomterna är uteslutande avsedda för villabebyggelse och säljs styckvis. 
Exploateringsutgifterna för de osålda tomterna uppgår till 4,4 mnkr, vilket belastar kommunens 
likviditet. 
 
År 2020 såldes 23 tomter, en kraftig uppgång från 2019 då 5 tomter såldes. Under 2021 har 5 
tomter sålts. Efterfrågan på tomter för flerbostadshus ökar och exploatering för flerfamiljshus på 
Bränneriet har påbörjats. 
 
För att göra det möjligt för företag att expandera och för nya företag att etablera sig är det viktigt 
med tillgång till mark. Det finns gott om mark för ändamålet (188 181 kvadratmeter). Samtliga 
områden är inte helt förberedda, vilket kan påverka företagens intresse för etablering. Under 2021 
har 5 120 kvadratmeter mark för företagsetablering sålts i Blentarp. Exploateringsutgifterna för 
den osålda marken bokfördes till 6,1 mnkr. 
 

Arbete 
Det dröjer flera år innan arbetsmarknaden har återhämtat sig efter pandemin. Utsikterna för en 
snabb uppgång av antalet sysselsatta begränsas av medelarbetstidens uppgång, när allt fler ökar 
sin arbetstid. Det blir effekten av färre korttidspermitteringar och minskad sjukfrånvaro. Krisen 
förväntas även att driva på en strukturomvandling som bidrar till att matchningen på 
arbetsmarknaden försämras. För att möta utvecklingen behövs utbildning och omskolning. 
 
Redan 2019 präglades svensk arbetsmarknad av ett minskat antal arbetade timmar och ökad 
arbetslöshet. År 2020 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent. Den förväntas fortsätta att öka och 
först 2021 ses en minskning, då till 8,1 procent, samtidigt som antalet långtidsarbetslösa stiger. 
 
Andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år som var öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, procent 
 

 
 
Arbetslösheten i Sjöbo för åldersgruppen 16–64 år var i april 6,0 procent, en minskning i 
förhållande till samma period 2020 med 0,5 procentenheter. Arbetslösheten i Skåne redovisade 
en ökning med 0,1 procentenheter medan den var oförändrad för riket. Arbetslösheten för 
utlandsfödda uppgick till 15,9 procent, en minskning jämfört med 2020 med 1,5 procentenheter. 
 
Ungdomsarbetslösheten uppgick till 10,5 procent och var oförändrad. I jämförelse med riket 
avvek Skåne, eftersom ungdomsarbetslösheten var högre. 
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 Trenden med lägre total arbetslöshet i Sjöbo än i riket och Skåne bestod. 
 

Utvecklingen i kommunerna 
Pandemiåret 2020 slutade med rekordhögt resultat för kommunsektorn. Stora, tillfälliga 
statsbidrag och en skatteunderlagstillväxt som inte blev lika svag som förväntat bidrog. 
Skatteunderlagstillväxten ser dock ut att ha varit den lägsta på tio år, främst beroende på att 
löneökningarna bara var cirka 1 procent. 
 
De kommande åren utvecklas kommunernas förutsättningar positivt. En bra 
skatteunderlagsutveckling uppväger att de generella statsbidragen minskar. Det kommunala 
skatteunderlaget återhämtas 2021 och 2022, men 2021 dämpas återhämtningen av stora 
prisökningar. 
 
Utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget förstärks när antalet arbetade timmar ökar, 
framför allt 2021 och 2022. Åren därefter antas skatteunderlagets ökningstakt avta i och med att 
ekonomin närmar sig ett normalläge och konjunkturåterhämtningen avtar. 
 
Tillväxten i skatteunderlaget beräknas bli relativt stark från och med 2021. Det baseras på 
antagandet att pris- och löneökningarna i den kommunala sektorn blir måttliga. 
 
Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa ganska snabbt till följd av de ökande krav som 
den snabbt växande befolkningen ställer. Det är framför allt i de yngre och äldre åldrarna som 
befolkningen ökar, det vill säga de grupper som föranleder de högsta kostnaderna i kommunen 
för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kostnaderna har dock även tidigare ökat utöver vad 
befolkningsstrukturen föranlett. Befolkningsökningen motsvaras inte av en lika stor tillväxt av 
skatteunderlaget. Fram till 2024 beräknas ett gap uppstå mellan intäkter och kostnader för Sjöbos 
del på cirka 30 mnkr, om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. 
 
Frågan är dock om en verksamhetsskuld byggts upp och i så fall vilken betydelse det kan få för 
framtida behov. Har till exempel studieresultaten påverkats av den snabba omställningen till 
hemundervisning? Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på snabb anpassning 
samt mer och bättre utbildad personal. 
 

Vård och omsorg 
Den negativa kostnadsutvecklingen i individ- och familjeomsorgen avstannade något 2019, men 
tog åter fart 2020. Stora kostnadsökningar finns i framför allt barn- och ungdomsvården för 
placeringar och utredningar. Utvecklingen syns även på riksnivå. Trots tillskott på 4 mnkr utöver 
kompensation för pris- och löneökningar bedöms verksamheten inte klara budgeten 2021.  
 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd i riket ökade 2020 med 3,5 procent, medan riksnormen endast 
höjdes med 1,9 procent. I Sjöbo var kostnadsökningen drygt 8 procent. Därmed befästes 
utvecklingen att Sjöbos kostnader ökar snabbare än riket. Kostnadsutvecklingen fortsätter 2021. 
 
Ökad arbetslöshet och många som arbetar hemma innebär högre risk för beroende och missbruk 
av olika slag. Det kan påverka kostnadsutvecklingen i såväl missbruksvården som barn- och 
ungdomsvården. Orosanmälningarna ökar. 
 
Det är ytterst viktigt att bland annat Arbetsförmedlingen har kapacitet att hantera en ökad 
belastning när det gäller de tillkommande arbetslösa. 
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 Det finns indikationer på att pandemin påverkat den psykiska hälsan. Distansundervisning, 
hemarbete, oro för ekonomin med mera är faktorer som spelar in. Effekterna kan komma att 
påverka personerna flera år framöver. 
 
Som en följd av pandemin ökade bruttokostnaderna i äldreomsorgen och 
funktionshinderomsorgen kraftigt 2020. Trenden har länge varit att antalet personer i särskilt 
boende minskar både på riksnivå och i kommunen. I Sjöbo ökar vårdtyngden i särskilt boende. 
Andelen ansökningar om platser med inriktning på kognitiv svikt ökar och det finns en risk för 
brist. Tidigare har beslut fattats om att successivt ändra inriktningen på servicelägenheterna vid 
Ängsgården för att öka kapaciteten.  
 
I hemtjänsten är bilden mer splittrad. I vissa kommuner minskade antalet brukare, medan det 
ökade i andra. I Sjöbo ökade antalet brukare med 10 procent och antalet timmar i hemtjänsten 
med 18 procent 2020. Även insatserna i hemsjukvården ökade. Andelen av befolkningen över 65 
år med insats ökade från 14,6 procent 2019 till 15,1 procent. Utvecklingen bedöms delvis vara en 
effekt av sjukvårdsavtalet. 
 
Användningen av skyddsutrustning ökade avsevärt. Förbrukningen efter pandemin beräknas 
minska, men inte återgå till nivån innan. Det medför högre kostnader än tidigare. Det 
prognostiserade underskottet 2021 uppgår till 10 mnkr. Efter pandemin beräknas cirka 4 mnkr 
kvarstå till följd av bland annat fler timmar och fler brukare. 
 
Det är nödvändigt att folkhälsan förbättras, om kommunen ska klara den demografiska 
utmaningen att fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar 
i tillräcklig grad. En omställning av vården och digitalisering krävs. 
 
I äldreomsorgen finns två större statsbidrag, äldreomsorgslyftet och medel för att stärka 
äldreomsorgen. Statsbidragen är prestationsrelaterade och innebär krav på återbetalning om 
kraven inte uppfylls. Det finns även prestationsbaserad ersättning för att minska antalet 
timanställda och höja den medicinska kompetensen. I vilken omfattning kommunen kommer att 
kunna ta del av dessa medel är osäkert, eftersom planeringstiden är kort och det råder brist på 
sjuksköterskor. Dessutom fungerar medlen nivåhöjande och det ska hanteras av kommunen när 
ersättningen upphör. För 2021 uppgår de riktade statsbidragen till cirka 13 mnkr. 
 
Enligt internationella jämförelser är Sverige ett av de länder som spenderar mest på äldreomsorg. 
Även om jämförelsen görs med antalet anställda per invånare blir resultatet detsamma. Samtidigt 
får äldreomsorgen statsbidrag som ställer krav på ökad personaltäthet. Coronakommissionen har 
i ett delbetänkande pekat på ett antal brister i omsorgen som behöver åtgärdas. Bland förslagen 
finns krav på ökad bemanning, sjuksköterskekompetens närvarande hela dygnet och medicinskt 
ansvariga läkare i alla kommuner. Det är åtgärder som ökar kostnaderna och 
rekryteringsproblemen ytterligare. Kostnadsökningen för Sjöbos del om förslaget genomförs 
uppgår till drygt 10 mnkr. 
 
Befolkningen lever längre, mår bättre och tidigare dödliga sjukdomar har i stället blivit kroniska 
tillstånd. Utvecklingen ställer nya krav på den kommunala verksamheten.  
 
Utbildning 
Utgångspunkten för utbildningsområdet är en långsiktig lärprocess som avgör etablering i 
samhället. Grundskolans och grundsärskolans elever ska efter slutförd utbildning ha möjlighet att 
välja sin utbildningsväg och vara väl förberedda för fortsatta studier. Distansutbildning riskerar 
att leda till utbildningstapp, framför allt i gymnasieskolan bland annat när det gäller praktiska 
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 undervisningsmoment. För vissa elevgrupper bedöms problemen vara större, som elever i behov 
av särskilt stöd och socioekonomiskt utsatta elever. 
 
Arbetet för bättre resultat i skolan är prioriterat. Resultaten har sedan toppnoteringen 2016 varit 
högre än eller i paritet med rikets, vilket innebär att 75–80 procent av eleverna lämnat skolan med 
fullständiga betyg. Nivån i de kommunala skolornas årskurs 9 försämrades jämfört med 2019. 
 
Infrastruktur 
En stor del av välfärden byggdes upp under 1960-talet och början av 1970-talet. Många 
anläggningar i form av vatten och avlopp, vägar, bad och idrottsanläggningar från denna tid 
behöver renoveras eller ersättas. Sjöbos folkmängd har dessutom vuxit, vilket kräver ökad 
kapacitet. Det återspeglas i en hög investeringsvolym de kommande sju åren. 
 
Sjöbo befinner sig i en expansiv period, vilket ställer krav på kommunens verksamhet när det 
gäller handläggning av planer, bygglov och tillsyn inom miljöområdet. Det ställs krav på att 
organisationen är rustad för att möta de ökande behoven, vilket innebär att fler tjänster behöver 
tillsättas. Dessa tjänster är till stor del intäktsfinansierade. 
 
Betydande avtal och regeländringar 
Regeringen meddelade i december 2020 att en utredning ska se över hela det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Regeringen 
har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen. 
 
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över regelverket om ekonomisk förvaltning i kommunallagens 
11 kapitel. Utredningen ska lämna förslag om bättre förutsättningar för kommunerna att möta 
kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling av den kommunala 
verksamheten. 
 
Frågan om skolans huvudmannaskap har debatterats länge och i december tillsattes en utredning 
om en förstatligad skola. 
 
Region Skånes visioner om framtidens hälsosystem kommer att ha stor påverkan på kommunens 
ansvar för kunder i eget boende. 
 
I utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 
2020:28) föreslås bland annat att 3 miljarder ska lyftas från det generella statsbidraget till ett riktat 
stats- eller sektorsbidrag till grundskolan för att öka likvärdigheten. Det skulle resultera i en 
omfördelning av resurser mellan kommuner med olika socioekonomisk status. För Sjöbos del 
skulle det innebära minskad tilldelning med 1 mnkr. Om förslaget genomförs, kommer det att 
finnas två parallella system för utjämning och omfördelning av pengar inom grundskolan, dels 
kostnadsutjämningens grundskolemodell, dels sektorsbidrag som innehåller likvärdighetsbidraget. 
 
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) föreslår 
tvingande samverkan mellan minst tre kommuner, vars volymer ska bestämmas av Skolverket. 
Eftersom kommunerna ska stå för utförandet och Skolverket för dimensioneringen, innebär det i 
praktiken ett förstatligande, medan kommunerna behåller den ekonomiska risken. 
 
Förordning om producentansvar för förpackningar (2018:1462) och förordning om producentansvar för 
returpapper (2018:1463) innebär att producenter ska bära den verkliga kostnaden för insamling av 
förpackningar. I april gick regeringen ut med att förordning (2018:1463) om producentansvar för 
returpapper inte längre gäller. Detta kan få konsekvenser för Sjöbo kommun i de kommande 
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 förhandlingarna med förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI som företräder producenterna. 
Avtal behöver tecknas med producenter för att Sjöbo kommun även fortsättningsvis ska få lov 
att samla in förpackningar. Lagen har skjutits på framtiden, vilket innebär att producenterna 
fortfarande inte betalar full ersättning för insamlingen av förpackningar. I förlängningen blir det 
fortsatt höjning av avfallstaxan. 
 
Regeringen har aviserat en förändring av skollagen som innebär större krav på skolbiblioteken. 
Förslaget innebär bland annat att det i skolbiblioteken ska finnas utbildade bibliotekarier som 
arbetar med eleverna. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Omvärldsrisk 
Kampen mot pandemin är inte avslutad. Troligen kvarstår mycket av det globala 
vaccinationsarbetet 2022, speciellt i fattigare delar av världen. Det är viktigt att ha i åtanke att det 
finns stora eftersatta behov på flera områden, som kan visa sig när pandemin klingat av. 
 
Redan SCB:s befolkningsprognos 2020 innebar en nedrevidering av befolkningstillväxten. Den 
uppdaterade prognosen från 2021 innebär att tillväxten förväntas minska ytterligare. 
Befolkningsutvecklingen är av yttersta vikt för kommunernas verksamhets- och 
investeringsplanering. Lika viktig ur en kommunal synvinkel är befolkningsstrukturen, eftersom 
framför allt invånare i de äldre och yngre åldrarna efterfrågar välfärdstjänster.  
Samtidigt som befolkningsprognosen för riket skrivs ned, skrivs den upp för Sjöbo.  
 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppdateras löpande och kan förändras med flera 
miljoner kronor mellan prognostillfällena. Det kräver handlingsberedskap, så att fluktuationerna 
kan mötas. 
 
Verksamhetsrisk 
Att trygga personalförsörjningen och attrahera kompetenta medarbetare kräver aktiva insatser. 
Pensionsavgångar, personalomsättning och ökande sjukfrånvaro i kombination med växande 
kommunal verksamhet och brist på utbildad personal, innebär att konkurrensen om arbetskraften 
ökar. Det är därför av största vikt att behålla redan anställd personal, genom bland annat 
arbetsmiljöåtgärder som främjar närvaro, minskar sjukfrånvaron och förlänger arbetslivet. De 
hälsofrämjande åtgärderna måste fortsätta att stå i centrum för att arbetsmiljön ska kunna 
förbättras. Den är ett viktigt inslag i konkurrensen om arbetskraften. Ett betydelsefullt led i 
arbetet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer när det gäller ett hållbart arbetsliv. 
 
Det är svårt att rekrytera till många av de kommunala yrkena. Särskilt svårt är det när det gäller 
tjänster som kräver legitimation (sjuksköterskor, fysioterapeuter, lärare med flera), men även 
rekrytering av specialister (ingenjörer och ekonomer) blir allt svårare. Eftersom antalet äldre och 
yngre i kommunal tjänst ökar år för år behövs nyrekrytering. För att klara 
kompetensförsörjningen på sikt måste arbetsgivaren även se över möjligheten att vidareutbilda 
befintlig personal. 
 
Kvalitetsaspekten är viktig när Sjöboborna ska erbjudas samhällsservice. Det är viktigt att 
förbättra resultaten i skolan och nå målen i kvalitetsregistren för vård och omsorg. Åtgärder 
genomförs för att förbättra resultaten och förbättra måluppfyllelsen totalt för kommunen. 
 
Åldrade anläggningar och byggnader medför risk för att underhåll och investeringar måste 
tidigareläggas i förhållande till planerna. Det gäller såväl vatten och avlopp som kultur- och 
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 fritidsanläggningar. Även ändamålsenliga särskilda boenden kan behövas. Tidigarelagda utgifter 
leder till att likviditeten urholkas och lånebehov uppstår på sikt. Investeringarna påverkar även 
resultaträkningen, som belastas med ökade räntekostnader, avskrivningar och hyror. 
 
I den föreliggande budgeten görs en stor satsning på exploateringen. För att den ska klaras och 
inte resultera i behov av upplåning, krävs att de exploaterade tomterna säljs fortlöpande. 
Kommunen behöver ha förmågan att vid behov anpassa exploateringshastigheten till efterfrågan. 
 
Riktade statsbidrag är en utmaning. Dels innebär de en ökad administration i form av ansökan 
och återredovisning. Dels riskerar bidragen att reduceras om kommunen inte uppfyller kraven 
helt och hållet. Dels innebär de förväntningar på att kommunen övertar finansieringen när 
statsbidragen upphör. 
 
Kommunens öppenvård har under årets första månader inte klarat av att möta det ökande antalet 
biståndsbeslut avseende främst barn och unga. Konsekvensen är icke verkställda beslut. 
 
Hållbarhet 
För att klara att hantera den åldrande befolkningens behov samtidigt som antalet skolbarn ökar, 
krävs ekonomisk uthållighet och framförhållning. Från och med 2020 har kommunens 
målstyrning beaktat Agenda 2030 för att kunna erbjuda Sjöboborna goda livsvillkor. 
 
Finansiella risker 
Kommunfullmäktiges finanspolicy, kommunstyrelsens finansiella riktlinjer och bolagens 
finansiella riktlinjer innehåller riktlinjer, anvisningar och regler i form av riskmandat och limiter 
för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. De är framför allt 
exponerade för finansiella risker som ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk, kredit- 
och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Riskmandatet är utformat för 
att minimera riskerna. 
 
Ränterisk 
Koncernens räntebärande skulder uppgick vid delåret till 812,8 mnkr (–10 mnkr jämfört med 
2020), medan de räntebärande finansiella tillgångarna uppgick till 205,9 mnkr (+8,6 mnkr). Sjöbo 
kommun har inga räntebärande skulder utan svarar i stället för alla finansiella tillgångar. 
Koncernens nettoskulder var 596,9 mnkr (–18,6 mnkr), medan kommunens tillgångar var 205,9 
mnkr (+8,6 mnkr). 
 
Upplåningen i den kommunala koncernen löper både på fast och rörlig ränta. Av de finansiella 
riktlinjerna framgår fördelningen av löptiderna mellan fasta och rörliga räntor och mellan olika 
löptider. Sjöbo Elnät AB gör avsteg mot motpartsrisken, bolaget har samtliga lån hos 
Kommuninvest.  
 
Finansieringsrisk 
Enligt finanspolicyn får inte mer än 40 procent av låneskulden förfalla inom en och 
samma 12-månadersperiod. Totalt 32 procent (28 procent) av den kommunala koncernens 
låneskuld förfaller inom en 12-månadersperiod. 
 
Enligt finanspolicyn ska likvida medel samt tillgängliga och outnyttjade kreditfaciliteter 
motsvara kommunens finansieringsbehov de kommande 3 månaderna, dock lägst 50 
mnkr. Den 31 maj uppgick tillgängliga likvida medel till 163,5 (155) mnkr och tillgängliga 
outnyttjade kreditfaciliteter till 75 (75) mnkr, totalt 238,5 (230) mnkr. 
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 Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 
Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras såväl i räntebärande värdepapper 
som i aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maximalt 40 procent av portföljens värde. 
Per den 31 maj bestod den kommunala koncernens finansiella placeringar till 23 procent 
(21 procent) av aktier och till resterande del av räntebärande värdepapper. 
 
Kommunen kan genom ett särskilt beslut avskilja medel för långsiktig förvaltning. Syftet 
med placeringarna är att generera en långsiktigt god, riskjusterad avkastning. Målet är att 
nå en årlig real avkastning på 1,5 procent sett över rullande femårsperioder. För att uppnå 
det finns särskilda placeringsregler som bland annat begränsar andelen av respektive 
tillgångsslag. Samtliga placeringar håller sig inom marknadsrisken i riktlinjerna. 
 
Kredit- och likviditetsrisk 
Risken för att kommunens kunder inte uppfyller sina åtaganden utgör en kundkreditrisk. 
Kredittiden är tiden från det att fakturan skickas tills den betalas. Skillnaden mellan nämndernas 
kredittid beror på faktureringsrutiner och beviljad kredittid. Kommunstyrelsen har lokalhyror och 
tjänsteförsäljning med högst 30 dagars kredit. Familjenämnden fakturerar runt den 5:e med 
förfallodatum i slutet av månaden, vilket förklarar ett snitt på 23,3 dagar i genomsnittlig kredittid. 
Vård- och omsorgsnämnden fakturerar mellan den 10:e och 15:e med förfallodatum i slutet av 
månaden, vilket ger ett befogat snitt på cirka 18 dagar. Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden fakturerar löpande med ett förfallodatum den sista i månaden.  
 
 

Genomsnittlig 
kredittid 

 Antal dagar  

Nämnder 
Kommunstyrelsen  25,2 
Familjenämnden  23,3 
Vård- och 
omsorgsnämnden  18,3 

Tekniska nämnden  
 35,4 

Samhällsbyggnads-
nämnden  26,2 

 
Pensionsförpliktelser 
I balansräkningen har kommunen ett åtagande på sammanlagt 7,1 mnkr, vilket är oförändrat 
gentemot bokslutet. Till detta kommer att kommunen har 1,7 mnkr i åtagande som återfinns som 
ansvarsförbindelse. Även detta åtagande är oförändrat.  
 
Pensionsförsäkring tryggar pensionsförpliktelser som upparbetats innan 1998. Då den allra 
största delen av åtagandet försäkrats bort har kommunen inga egna placerade medel. 
Konsolideringsgraden är över 100 procent, det vill säga försäkringskapitalet täcker mer än 
åtagandet. För närvarande kräver KPA 35 procents säkerhetsmarginal innan avkastningen kan 
användas till annat än utbetalning av de försäkrade pensionerna.  
 
Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) gällande 
värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser till den del upplysningar finns.  
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Pensionsförpliktelser och 
pensionsmedelsförvaltning 
mnkr 

Bokslut 
2020 

Prognos 
2021 

Pensionsförpliktelse   
1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 8,8 8,8 
a. Avsättning för pensioner inklusive löneskatt 7,1 7,1 
b. Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  1,7 1,7 
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 

235,1 
Uppgift 

saknas 
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse  

0,0 0,0 

4. Summa pensionsförpliktelse (inklusive 
försäkring och stiftelse) 

243,9 - 

   
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde   
5. Totalt pensionsförsäkringskapital 

314,1 
Uppgift 

saknas 
a. varav överskottsmedel 

0,0 
Uppgift 

saknas 
6. Totalt kapital pensionsstiftelse 

0,0 
Uppgift 

saknas 
7. Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
(egna förvaltade pensionsmedel) 

0,0 
Uppgift 

saknas 
8. Summa förvaltade pensionsmedel 
(marknadsvärde) 

314,1 
Uppgift 

saknas 
   
Finansiering   
9. Återlånade medel 0,0 0,0 
10. Konsolideringsgrad, procent 

134 
Uppgift 

saknas 
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 Händelser av väsentlig betydelse 

AB Sjöbohem 
Kostnader för vinterväghållning och taxebundna avgifter ligger 2,5 mnkr under budget. Underhåll av 
fastigheter har kommit igång lite tidigare på grund av den milda vintern och ligger 0,5 mnkr över budget. 

Övriga kostnader och personalkostnader följer budget. Resultatet för perioden är bättre än budget. 
Prognosen för 2021 om 9,0 mnkr följer budget.  

Sjöbo Elnät AB 
Resultatet för januari–april är 6,7 mnkr, jämfört med budgeterade 6,4 mnkr. För året prognostiseras ett 
resultat om 15,0 mnkr, 0,1 mnkr sämre än budget. Inledningen på året har varit kallare än normalt och 
därmed har försäljningsvolymen ökat. Detta medför ökade intäkter i prognosen, men en obudgeterad 
kostnad på 0,3 mnkr tillkommer också (en överuttagsavgift från Eon).  

Kommunövergripande verksamhet 
Resultatet för perioden uppgår till 2,8 mnkr i överskott. Intäkterna är 0,6 mnkr högre än budgeterat. 
Personalkostnaderna är låga för perioden och beror på vakanta tjänster. Även kapitalkostnad och kostnad 
för konsulttjänster är lägre än budgeterat. 

Prognosen för verksamheten är ett överskott med 0,8 mnkr, vilket innebär att prognosen har förbättrats i 
förhållande till februaris uppföljning. Kommunledningen och kansliavdelningen prognostiserar ett 
överskott till följd av lägre personalkostnader än budgeterat, med anledning av att en tjänst som 
mobilitetsansvarig startar först efter sommaren och att en tjänst som säkerhetsansvarig tillträds i juli. 

Politisk verksamhet 
Vid årets slut beräknas verksamheten få ett överskott om 0,1 mnkr. Hela överskottet återfinns hos 
kommunstyrelsen. Överskottet prognostiseras som ett resultat av att färre ledamöter har deltagit under 
vårens möten och ett minskat deltagande i externa möten. 

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
För verksamheten prognostiseras ett överskott med 1,0 mnkr, främst avseende minskade volymer på 
externa boenden och personlig assistans enligt LSS. Bland annat har en extern placering avslutats på grund 
av kvalitetsbrister och kunden har flyttat till ett av kommunens egna boenden. 

Inom kommunens egna LSS-boenden beräknas underskott med 1,3 mnkr och avser främst ett boende 
kopplat till speciella omständigheter, där det i nuläget krävs ökad bemanning. 

För daglig verksamhet enligt LSS beräknas överskott med 0,4 mnkr, vilket till stor del beror på lägre 
volymer under början av året då flera kunder valt att avstå daglig verksamhet under pandemin. I april har 
dock många kunder påbörjat alternativ sysselsättning med utomhusaktiviteter. 
Kostnaderna för korttidsvistelse och korttidstillsyn ökar, vilket medför ett underskott på 0,5 mnkr. Det 
beror delvis på volymökning men även kostnadsökning för placeringar i Ystads kommun. 
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Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal personer med personlig assistans 23 25 23 25 
Antal personer med personlig assistans, före detta LASS (numera 
socialförsäkringsbalken), över 20 timmar per vecka 

16 17 18 19 

Antal personer med personlig assistans enligt LSS 7 7 5 6 
Antal platser i kommunal bostad med särskild service enligt LSS 51 51 51 51 
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri, genomsnitt 9 9 10 10 
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 72 72 72 72 
Antal personer under 65 år med insats enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 117 125 115 115 
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till personer under 65 år per månad 445 396 434 440 
 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen går mot ett resultat om –10 mnkr, ett rekordstort underskott. Förutom kostnader som 
kan kopplas till pandemin är det utförardelen inom hemtjänsten som har stort underskott. Tendensen 
till underskott ökar även inom särskilt boende. Ett underskott beräknas trots lägre beläggning än 
budgeterat under början av året. Nytt statsbidrag på 8,5 mnkr är inräknat i budget 2021 och förbättrar 
således inte prognosen. 
 
Med anledning av pandemin har det i prognosen tagits hänsyn till merkostnader till och med oktober, 
avseende inköp och hantering av skyddsutrustning. I början av året har flera verksamheter dessutom 
haft höga kostnader i samband med smittspårning och karantän vid misstänkt smitta. Underskott 
avseende ökade kostnader för skyddsutrustning beräknas till 3,5 mnkr 2021 trots en utökad budget om 
1 mnkr.  
 
För hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 6,6 mnkr varav 6,2 mnkr inom utförardelen. Av 
underskottet beror 2,2 mnkr på coronapandemin. Vissa åtgärder är påbörjade och hemtjänstens 
underskott har minskat med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. 
 
Verksamheten har haft som uppdrag att analysera beslut och insatser hos kunderna. Parallellt med 
detta har enhetschefer inom hemtjänsten analyserat schema och planerade kundtider för att identifiera 
och analysera avvikelser mot resursfördelningen. Det som hittills framkommit är bland annat 
svårigheter att hantera överanställningar under pågående pandemi samt att resursfördelningen inte 
kompenserar enheterna tillräckligt i och med fler kunder med kognitiv svikt och ökning av delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 
För särskilt boende har budgeten utökats med 6 mnkr avseende nattbemanning, fler demensplatser och 
generellt ökad personaltäthet. Kundernas behov fortsätter dock att öka och samtliga enheter har svårt 
att klara verksamheten med den budgeterade bemanningen. Under våren har speciella behov hos 
enskilda kunder medfört behov av extra bemanning dygnet runt under vissa tidsperioder. Prognosen 
pekar på ett underskott med 1,4 mnkr, inräknat ej nyttjade medel som avsatts för utökning med tre 
platser. Underskott hänförligt till pandemin beräknas till 1,6 mnkr. Beläggningen har varit låg under 
början av året men i slutet av april är det i princip fullt på samtliga boenden med demensplatser. 
 
Mindre överskott inom bland annat bostadsanpassning och köksverksamheten inom äldreomsorgen 
samt lägre kostnader för utbildning, förbättrar utfallet i prognosen med cirka 1,5 mnkr. 
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Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal invånare 65– år 4 537 4 531 4 545 4 545 
Antal invånare 65–79 år 3 421 3 420 3 423 3 423 
Antal invånare 80–89 år 927 925 922 922 
Antal invånare 90– år 189 186 200 200 
Antal platser i särskilt boende totalt 149 149 149 152 
Antal platser i särskilt boende – demens 61 61 71 71 
Beläggningsgrad särskilt boende, procent 94 98 90 92 
Antal dygn korttidsvård per månad 191 250 162 175 
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats efter sjukhusvistelse per månad 38 46 46 48 
Antal personer över 65 år med insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende 1 
oktober 

546 545 551 555 

– varav antal personer över 65 år med hemtjänst 1 oktober 242 240 257 260 
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per månad 8 450 8 000 8 800 9 000 
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober, procent 15,1 14,6 15,0 15,0 
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster 52 200 10 15 
 

Individ- och familjeomsorg 
Prognosen är ett underskott om 2,3 mnkr. I förhållande till februari är prognosen försämrad med 1,2 
mnkr. Förändringen är hänförbar till den lagreglerade verksamheten samt försörjningsstödet. Perioden 
januari–april genererar ett underskott om 2,4 mnkr. Prognosen utgår från att kostnaderna ska minska 
under resterande del av året. 
 
Lagreglerad verksamhet 
För den lagreglerade verksamheten prognostiseras –1,7 mnkr, en försämring med 0,7 mnkr jämfört 
med februariprognosen. Underskottet är hänförbart till institutionsplaceringar av barn och unga. 
 
Totalt prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr för institutionsplaceringar av barn och unga. Antalet 
vårddygn har varit 140 fler jämfört med budgeterat för perioden. Dessutom har vårddygnskostnaden 
varit högre än budgeterat. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på att fler individer tvångsvårdats 
enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Under årets första månader har tre 
SiS-hemsplaceringar skett, vilket är dubbelt så många som det budgeterats för. SIS (Statens 
institutionsstyrelse) meddelade i slutet på 2020 en höjning av vårdkostnaden med anledning av ökad 
säkerhet på institutionerna. 
 
Totalt för försörjningsstödet prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Utbetalt försörjningsstöd får 
under perioden ett underskott om 0,6 mnkr. Antalet hushåll har ökat med 12 jämfört med snittet för 
samma period 2019 och 2020. Pandemins konsekvenser på arbetslöshet och hälsa har varit svår att 
förutse. Efter ett år med pandemin har individer uttömt egna lösningar på ekonomiska problem, egen 
buffert och behövt vända sig till samhällets yttersta skyddsnät. Här finns en ny målgrupp för 
ekonomiskt bistånd, det vill säga den grupp som tidigare haft en ekonomisk marginal. Även 
kombinationen av ökad psykisk ohälsa och ökat relationsvåld har inneburit att fler individer tvingats 
söka ekonomiskt bistånd. 
 
Öppen verksamhet 
Sammantaget prognostiseras ingen avvikelse i förhållande till budgeten. Inom öppenvården för barn 
och unga ökar antalet ärenden och ej verkställda beslut. 
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Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal hushåll, i genomsnitt per månad, som får försörjningsstöd 130,9  140,3 140,3 
Genomsnittlig bidragstid med försörjningsstöd per hushåll och månad 5,53  5,58 5,58 
Vård av barn och ungdomar – antal vårddygn på institution 3 174  1 200 3 500 
Vård av vuxna – antal vårddygn på institution 920  207 1 000 
Vuxna – antal dygn i tillfälligt boende 911  675 1 100 
Antal nyttjade platser på stödboende, ej målgrupp ensamkommande 3  0 0 
Antal barn och ungdomar placerade i familjehem 35  34 35 

 
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. 
Överskottet är hänförbart till fritidshems- och grundskoleverksamheten (1,1 mnkr). 
 
Förskoleverksamhet 
Förskoleverksamhetens prognos är ett nollresultat både avseende befolkning och egen verksamhet. 
 
Befolkning 
Vid årsskiftet fanns det 20 barn fler boende i Sjöbo än vad som beräknats i befolkningsprognosen som 
varit underlag för budgeten. Prognosen för året är att det finns i genomsnitt 23 barn fler i 
förskoleverksamheten. Prognosen visar att fler väljer kommunal förskola i egen regi och färre 
interkommunal respektive fristående förskola jämfört med vad som antogs i budgeten. Tilläggsbeloppen 
beräknas bli 0,6 mnkr högre än budgeterat. Totalt beräknas fler antal barn i verksamheten medföra ett 
underskott om 0,6 mnkr. Volymprognosen och ökade kostnader för tilläggsbelopp innebär att 
volymreserven om 1,2 mnkr ianspråktas. Prognosen har beaktat en förväntad inflyttning under året. 
 
Kommunens verksamhet 
För egen verksamhet prognostiseras ingen avvikelse. Det har varit fler barn i verksamheten under 
perioden jämfört med budget och därmed behov av mer personal.  
 
Skol- och fritidshemsverksamhet 
Prognosen för skol- och fritidshemsverksamheten visar ett överskott om 1,1 mnkr, varav kommunens 
egen verksamhet (rektorsområdena och central administration) beräknar ett överskott om 0,8 mnkr och 
befolkningsansvaret (antal elever) ett överskott om 0,3 mnkr. 
 
Befolkning fritidshem 
Total prognos för fritidshemsverksamhetens befolkningsansvar är ett överskott om 0,2 mnkr. Prognosen 
har försämrats med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos, vilket beror på att antalet barn beräknas 
öka. Antalet barn överstiger budgeterat antal med 9 barn. Volymreserven om 0,6 mnkr används. 
Utfallet för perioden januari–april för andelen barn som efterfrågar fritidshemsplats har ökat med 0,5 
procentenheter sedan utfall 2020. 
 
Befolkning skola 
Totalt beräknas för befolkningsansvaret ett överskott om 0,1 mnkr. Motsvarande prognos i februari var ett 
överskott om 1,0 mnkr. Skillnaden är till stor del hänförbar till att prognosen bygger på en ny 
befolkningsprognos. Det innebär att en förväntad inflyttning under året har beaktats i prognosen. 
Prognosen för årskurs 1–9 är att det kommer att finnas 17 elever fler än budgeterat. Inklusive skillnader i 
kostnad per elev medför detta ett underskott med 1,2 mnkr, vilket är en försämring jämfört med 
prognosen för februari med 0,6 mnkr. 
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 Tilläggsbeloppen uppvisar hittills ett mindre överskott. I prognosen har det beaktats att ytterligare beslut 
kan tillkomma under året, vilket innebär att prognosen beräknas följa budget. 
Färre elever i förskoleklass genererar ett mindre överskott medan högre kostnad i tränings- och 
grundsärskolan genererar ett underskott om 0,3 mnkr. Delar av volymreserven om 1,6 mnkr används. 
 
Kommunens verksamhet skola och fritidshem 
Egen verksamhet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, varav 0,7 mnkr avser skolskjuts och 0,1 mnkr 
central skoladministration. Prognosen för skolorna ligger i paritet med budget. 
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal barn i åldern 1–5 år 1 084 1 080 1 089 1 089 
Antal barn i förskoleverksamhet totalt 1 007 1 011 1 032 1 021 
– varav i kommunal förskola i egen regi 669 639 678 654 
Antal barn i förskoleverksamhet – i enskilt bedriven förskola 337 354 343 335 
Antal barn i förskoleverksamhet – i familjedaghem 19 19 19 18 
Andel barn som efterfrågar plats i förskoleverksamhet, procent 92,9 93,6 96,1 93,8 
Antal barn i åldern 6–12 år 1 560 1 564 1 582 1 587 
Andel barn som efterfrågar fritidshemsplats, procent 59,8 61,7 60,3 61,3 
Antal barn i fritidshem totalt 933 965 954 974 
– varav i kommunala fritidshem i egen regi  684 709 678 678 
Antal barn i åldern 6–15 år 2 160 2 200 2 234 2 244 
Antal barn i förskoleklass och grundskola 2 131 2 200 2 166 2 193 
Antal barn i tränings- och grundsärskola 26 27 30 27 
 

Gymnasieskola 
Totalt beräknas verksamheten generera ett underskott om 1,6 mnkr, varav befolkningsansvaret (antal 
elever) beräknas ha ett underskott om 3,2 mnkr och den egna verksamheten inklusive central 
administration ett överskott om 1,6 mnkr. 
 
Befolkning 
För perioden januari–april uppgår antalet gymnasieelever till 681, vilket är 24 elever fler än budget. Då 
antalet elever förväntas minska från och med höstterminen beräknas antalet till sex elever fler än 
budgeterat. Antalet elever i gymnasiesärskola prognostiseras till totalt 24 elever, vilket är en elev mer än 
budget. Kostnaderna för elever som går i andra skolor är högre än budgeterat och följer 2020 års 
kostnadsutveckling. Fram till april uppvisar befolkningsansvaret ett underskott om 2,1 mnkr. Detta 
tillsammans med ökat antal elever leder till ett prognostiserat underskott om 3,2 mnkr. 
 
Kommunens verksamhet 
Gymnasieverksamheten uppvisar ett överskott om 1,8 mnkr för perioden, prognos vid årets slut +1,6 
mnkr. Överskottet består bland annat i ökade intäkter i form av statsbidrag men även i lägre 
personalkostnader än budgeterat. Antalet elever beräknas följa budget.  
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal ungdomar i åldern 16–18 år 647 632 603 636 
Antal elever i gymnasieskola 680 657 681 663 
– varav antal elever i gymnasiesärskola 23 23 24 24 
 

Vuxenutbildning och integrationsverksamhet 
Totalt beräknas verksamheten ha ett överskott om 1,0 mnkr vid årets slut. Överskott beräknas för 
vuxenutbildningen om 1,5 mnkr medan integrationsverksamheten anger –0,5 mnkr. Prognosen för 
arbetsmarknadsenheten är i paritet med budget. 
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 Vuxenutbildning 
Vid årets slut förväntas vuxenutbildningen uppvisa ett överskott om 1,5 mnkr. Intäkterna för statsbidrag 
prognostiseras bli högre än budgeterat beroende på att staten höjt nivån på statsbidragen avseende 
yrkesvux från 50 till 70 procent. Kostnaderna är dock högre för köp av utbildning från Hermods. 
Merparten avser äldreomsorgslyftet. Antalet helårsstuderande uppgår till 261 för perioden och förväntas 
öka under hösten. Totalt beräknas det bli 85 fler studerande än budgeterat. Utöver de ökade intäkterna 
uppvisar prognosen fortsatt högre kostnader för köp av utbildning. 
 
Integrationsverksamhet 
Totalt prognostiserar integrationsverksamheten ett underskott om 0,5 mnkr. Det är direkt hänförbart till 
att Migrationsverket återkräver och justerar tidigare utbetalda schablonersättningar. Under perioden har 15 
individer tagits emot, varav majoriteten är kvotflyktingar. Mottagandet under återstoden av året är osäkert 
på grund av rådande pandemi. 
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal helårsstuderande 256 215 261 300 
Antal under året mottagna nyanlända enligt bosättningslagen 8 25 15 26 
Antal belagda stödboendeplatser i genomsnitt per månad 14 - 0 0 
Antal nyttjade platser på stödboende, ej målgrupp 
ensamkommande 

3 - 0 0 

 

Turism- och fritidsverksamhet 
Prognosen för verksamheten visar ett totalt underskott om 1,7 mnkr. Periodresultatet är ett underskott om 
1,1 mnkr. Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten och den stängda simhallen ger minskade 
intäkter.  
 
Prognosen bygger på att simhallen kommer att kunna öppna igen under hösten. Underskottet utökas av 
beslutet att ställa in Sjöbo marknad (–0,6 mnkr). 
 
Fritidsgårdarna påverkas av pandemin och prognosen är ett överskott om 0,1 mnkr. Antalet besökare på 
fritidsgården är lägre än budgeterat. Budgeten är baserad på besökssiffror innan pandemin bröt ut. 
 
Kommunstyrelsens turismverksamhet uppvisar för perioden ett överskott om 0,1 mnkr, på grund av lägre 
personalkostnader, vilket också är det prognostiserade resultatet för året.  
 

Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
 
Antal besökare på fritidsgårdarna 

2 886 7 000 807 2 000 

     
Föreningsverksamhet – lokalt aktivitetsstöd per antal 
deltagartillfällen per år i föreningsaktiviteter – flickor 

42 744 55 000 17 531 40 000 

Föreningsverksamhet – lokalt aktivitetsstöd per antal 
deltagartillfällen per år i föreningsaktiviteter – pojkar 

52 047 55 000 23 996 45 000 

Sporthallar – antal bokningsbara timmar 12 900 12 500 12 500 12 500 
Sporthallar – beläggningsgrad, procent 39 60   
Bad – antal badande i simanläggningen 49 181 68 000 3 382 33 000 
Bad – antal badande på friluftsbaden  25 000 0 25 000 
Sjöbo marknad, antal sålda 3-metersstånd 0 1 300 0 0 
Mikaeli marknad, antal sålda 3-metersstånd 0 300 0 0 
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 Kulturverksamhet 
Efter fyra månader uppvisar kulturverksamheten ett överskott om 0,3 mnkr som hänförs till lägre 
personalkostnader. Kulturverksamheten beräknas dock vid årets slut uppvisa ett underskott om 0,1 
mnkr. Det är biblioteksverksamhetens fasta kostnader som ökar. Detta tillsammans med högre 
personalkostnader gör att ett underskott uppstår. Biografen förväntas få ett utfall i paritet med budget 
då Svenska filminstitutet ersätter stora delar av intäktsbortfallet under pandemin. 
 
Kulturverksamhetens besökstal påverkas mycket av pandemin. Både biblioteken och konsthallen har 
under perioden begränsat öppethållande. I början av perioden tog konsthallen endast emot pedagogisk 
verksamhet. Flora har varit helt stängd och prognosen på antalet biografbesökare är svår att göra 
eftersom en stor osäkerheten råder kring hur spelfilmer i framtiden kommer att distribueras.  
 

Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2019 2020 30 april 2020 
Kulturskola – antal elever 309 320 308 320 
Kulturskola – andel inskrivna elever i 
aktuell åldersgrupp, procent 

15,9 13,0 10,1 13,0 

Bibliotek – antal besökare 74 449 85 000 27 074 85 000 
Bibliotek – antal utlån på samtliga 
bibliotek 

77 194 75 000 17 841 65 000 

Bibliotek – antal utlån per invånare 4,0 4,0 0,9 4,0 
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 188 500 0 200 
Antal besök publika biografprogram 2 141 5 200 0 1 500 
Antal besökare i konsthallen 5 724 11 000 1 422 5 000 

 
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 
Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett underskott om 4,7 mnkr, varav renhållning har 2,5 mnkr i 
underskott och va-verksamheten 2,2 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott om totalt 6,5 mnkr för 
den avgiftsfinansierade verksamheten. Va-verksamheten har ökade kostnader för vattenmätarbyte, 
filmning och läcksökning av ledningar med mera. Även en ökande kostnad för det löpande underhållet på 
vatten- och avloppsreningsverken påverkar. Taxorna för båda verksamheterna är för låga för att kunna 
täcka kostnaderna. 
 
För att minska underskottet behöver taxorna höjas och ett ärende finns som skulle ge ytterligare 4,3 mnkr i 
tillskott om det går igenom. Prognosen bygger dock på nuvarande taxor. 
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Va – antal va-abonnemang totalt 5 798 6 000 5 819 5 850 
Antal meter förnyat va-ledningsnät 1 760 1 400 85 800 
Va-mätare över 10 år som inte är utbytta 430 200 42 40 
Restavfall i kärl och brännbart på 
återvinningscentralen, kilo per invånare 

202 200 73 200 

Avvikelserapportering felsorterat avfall 355 420 73 219 
Avfall – antal gemensamhetsanläggningar 
(flerfamiljsbostäder) 

143 148 143 144 

Antal abonnemang för förpackningar och 
returpapper 

67 65 69 70 

 
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 
Skattefinansierad verksamhet visar ett positivt resultat om 2,1 mnkr för perioden. Trots detta är prognosen 
ett underskott om 0,2 mnkr. En stor del av kostnaderna är säsongsberoende, vilket ger ett överskott för 
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 perioden trots att kostnaden för vinterväghållning ger ett underskott på 1,6 mnkr. Övriga kostnader ligger 
lägre än budget för perioden. Även intäkterna är något bättre än budget.  
 
Något högre intäkter och lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster samt lägre kapitalkostnader 
förväntas väga upp underskottet för vinterväghållning på 1,6 mnkr. 
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Bilväg i kommunen, meter per invånare - 5,9 - - 
Cykelväg i kommunen, meter per invånare - 2,1 - - 
Antal ljuspunkter – statligt vägnät som kommunen helt 
bekostar 

801 801 - - 

Antal hektar grönytor inklusive naturmark och skog 
inom detaljplan 

265 265 265 265 

 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
Verksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden och prognosen för helåret är ett överskott 
om 0,2 mnkr. För perioden är intäkterna 0,3 mnkr högre än budget där merparten avser årsavgifter som 
inte periodiserats. Kostnaderna är 0,3 mnkr lägre där sjukskrivningar är den största orsaken. 
 
Prognosen är att intäkterna förväntas överskrida budget med 0,1 mnkr då verksamheten fått statsbidrag 
avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder. Kostnaderna prognostiseras att understiga budget med 0,1 mnkr 
till följd av sjukskrivningar. 
 
Högt tryck av inkomna ärenden där flera dessutom är tidskrävande i kombination med viss sjukfrånvaro 
medför att antalet utförda planerade inspektioner är färre än förväntat. Prognosen är därför lägre än 
budget. Antalet ansöknings- och anmälningsärenden är fler än förväntat medan antalet klagomålsärenden 
ser ut att följa budget.  
 
Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Miljö- och hälsoskydd – antal inspektionsbesök 599 730 126 650 
Miljö- och hälsoskydd – antal ansöknings- och anmälningsärenden 194 200 71 220 
Miljö- och hälsoskydd – antal klagomålsärenden 141 120 40 120 
 

Plan- och byggverksamhet 
Prognosen för plan- och byggverksamheten visar ett underskott om 0,2 mnkr. Verksamheten planerar att 
utöka sina personalresurser under hösten för att möta det stora inflödet av ärenden. Det kommer att 
generera en kostnad på 0,7 mnkr men även en intäkt på 0,5 mnkr. 
 
Periodens resultat är positivt med 1,1 mnkr. Intäkterna är 1,2 mnkr högre än budgeterat. I början på året 
har det varit ett högt inflöde av både bygglovsavgifter, nybyggnadskartor och planavgifter. Kostnaden för 
perioden ligger i nivå med budget. 
 
Ett högt antal nyinkomna ärenden i kombination med ett stort antal ärenden sedan 2020 ger hög 
arbetsbelastning. Det finns en ökning av antalet bygglovsärenden samt en nedgång av anmälansärenden. 
Eftersom antalet bygglovsärenden ökat behöver tillsynsärenden prioriteras ned. Det finns en risk att 
tillsynsärenden ökar till sommaren precis som under 2020 på grund av rådande pandemi och ”hemester”. 
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Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 
 2020 2021 30 april 2021 
Antal ansökningar om bygglov 329 200 142 250 
Antal bygganmälningar 152 200 58 170 
Plan och bygg – antal klagomålsärenden 72 40 16 50 
Antal ärenden som inte är avslutade och arkiverade 1 595 1 700 1 555 1 600 
 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten uppvisar för perioden ett litet överskott. Enligt det senaste fakturaunderlaget från 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) kommer utfallet vid årets slut att vara i paritet med 
budget. Räddningstjänsten fördelas utifrån befolkningsstatistik i de fyra medlemskommunerna. 

 
Exploatering 
Exploateringsverksamheten visar ett resultat för perioden om 1,2 mnkr, vilket också är prognosen för året. 
Intäkterna överskrider budget för perioden med 1,3 mnkr för tomtförsäljningar och planer.  
 
Finansiering 
Prognosen är ett överskott om 3,5 mnkr. Personalomkostnadspålägget beräknas ge ett överskott med 2,2 
mnkr, vilket är 3,8 mnkr bättre än budget. Överskottet beror på att kommunen betalar reducerad 
arbetsgivaravgift för äldre (+65 år) och yngre (15–23 år). Kostnaderna för nyintjänade pensioner beräknas 
följa budget.  
 
För pensioner som intjänats före 1998 finns ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet består av högre 
utbetalningar.  
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
Den kommunala koncernen är den övergripande styrenheten i Sjöbo. Med koncernen avses 
kommunen, bolagen och förbundet. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår 
hur koncernen är strukturerad. Styrning och uppföljning är utformade på likartade sätt, så 
långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagen, oberoende av vilken 
verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.  

Ansvarsstruktur 
I kommunkoncernen finns flera nivåer av politiska instanser: kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelserna för de kommunala bolagen och direktionen 
för förbundet. Därtill finns en tjänstemannaorganisation. 

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 
Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna. Ekonomiska ramar och mål 
sätts, sedan är det nämnden, styrelsen eller direktionen som har ansvar för att verksamheten 
uppnår målen. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning samt om 
riktlinjer och övergripande styrdokument. 

Styrdokument används för att förtydliga den politiska viljan och garantera en effektiv och 
säker verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt 
(policyer) och rättssäker hantering (riktlinjer). De mest centrala dokumenten för styrning och 
uppföljning är budget med mål, ekonomistyrningsprinciper som anger roll- och 
ansvarsfördelning samt rapporteringsrutiner och övriga policydokument såsom finanspolicy, 
personalpolitiska program, investeringspolicy och företagspolicy. 

Mål, budget och uppföljning i den kommunala koncernen 
Målmodellen består av tre dimensioner: verksamhet, ekonomi och medarbetare. 
Dimensionerna ska spegla olika perspektiv, där en positiv utveckling påverkar alla 
kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Dimensionen verksamhet 
kompletteras med fokusområde med tillhörande övergripande mål. För samtliga dimensioner 
finns indikatorer. Målen är väsentliga för utvärderingen av god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del är att klara balansgången mellan att nå 
målen och en ekonomi i balans. Andra viktiga faktorer är god budgetföljsamhet och 
uppföljning samt förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna får budgeten 
i form av ett kommunbidrag, som rymmer både avskrivningskostnader och interna poster. Det 
åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som 
gäller för verksamheten. 

Mål och budget följs upp tre gånger per år, i delårsrapport, delårsbokslut och årsredovisning. 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i mars och beslutar om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Driftbudget 
Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Med utgångspunkt 
från kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget. 
Nämnderna budgeterar själva intäkter och kostnader. Verksamhet som begrepp används för 
att ange anslagsbindning både vad gäller drift och mindre investeringar. 
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Nämnden får omdisponera medel för drift och mindre investeringar mellan verksamheterna, 
förutsatt att medlen används för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Tekniska 
nämnden kan inte omdisponera mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet. 
 
Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole-, fritidshems- och 
grundskoleverksamheten, äldreomsorgen och gymnasieverksamheten, baserad på 
prognostiserat antal invånare i olika åldersklasser. Nämnden ansvarar för eventuella 
avvikelser mellan utfall och prognos i befolkningsantalet. 
 
I teknisk skattefinansierad verksamhet fördelas en del av resurserna efter antalet kvadratmeter 
gata och cykelväg som nämnden ansvarar för vid ingången av budgetåret. 
 
Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året 
utgör budgetår och de följande två åren utgör planeringsår. I kommunfullmäktiges budget sker 
inga resultatöverföringar mellan åren. 
 
Investeringsbudget 
Kommunfullmäktige fastställer dels en investeringsram per verksamhet för projekt som 
understiger 5 mnkr, dels en investeringsbudget för varje ett- eller flerårigt projekt som uppgår 
till 5 mnkr eller mer. 
 
När ett projekt inte startas och budgeten därmed inte tas i anspråk året det finns upptaget i 
budgeten, måste nämnden ansöka om nytt investeringsbelopp för att genomföra investeringen. 
Projekt som ingår i ramen för mindre investeringar ombudgeteras endast i undantagsfall. 
Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår inte. Om investeringsprojekt 
prognostiseras leda till underskott ska nämnden i första hand lösa underskottet genom att 
disponera om från investeringsramen för mindre projekt. 
 
Bolag 
De kommunalt ägda bolagen fattar själva beslut om investeringar. I ägardirektiven anges dock 
att investeringar av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Några sådana har inte 
funnits 2021 och fanns inte heller 2020. 
 
Kommunen lämnar inga driftbidrag till bolagen, utan de genererar sina egna intäkter. 
Kommunen lämnar borgen för bolagens lån och bolagen betalar en ersättning till kommunen 
för borgen. Ersättningen beräknas på affärsmässiga grunder. 
 
Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Där 
ingår nämnder, kommunala bolag och förbund. Uppsikten tar sin utgångspunkt i budget, 
flerårsplan, ägardirektiv samt verksamhets- och affärsplaner. Styrdokument som budget, 
flerårsplan, delårsrapport, intern kontroll, företagspolicy, ägardirektiv och 
ekonomistyrningsprinciper utgör viktiga delar i arbetet. Nämnderna, bolagen och förbunden 
kallas till kommunstyrelsen minst en gång om året, ibland oftare om det anses befogat. Utöver 
delårsrapporterna rapporterar nämnderna, bolagen och förbundet till kommunstyrelsen om hur 
verksamhet och ekonomi utvecklas. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram av 
koncernenheterna, eftersom syftet är att kunna sätta in åtgärder tidigt. Vid större avvikelser 
kallas nämnden eller styrelsen formellt till en muntlig dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen 
För att kommunen ska kunna äga ett bolag, ska det bedrivas så att verksamheten är förenlig 
med det kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Såväl AB Sjöbohem som Sjöbo Elnät AB anger att de uppfyller kraven. 
 
Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna den interna kontrollen, som 
regleras i reglementet för intern kontroll. Styrdokumenten gäller för såväl nämnder som 
styrelser. Alla nämnder och styrelser ska varje år lämna in en plan för intern kontroll och en 
uppföljningsrapport. Varje nämnd gör en sammanfattad bedömning av arbetet med den 
interna kontrollen under året. Årets bedömning görs under senare delen av hösten.  
 
Uppföljning av nämndernas uppdrag i budget 2021 
Kommunfullmäktige kan i budgeten tilldela nämnderna uppdrag som ska åtgärdas. Under 
verksamhetsåret rapporterar nämnderna hur arbetet med uppdragen fortskrider. Nedan listas 
de uppdrag som ingår i budget 2021, tillsammans med nämndernas rapportering. 
 

 Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska vård- och omsorgsnämnden göra sig väl förtrogen 
med levnadsförhållandena för äldre i kommunen. Genom uppsökande verksamhet ska 
äldre informeras om socialtjänstens arbete. Kommuninvånare som är 75 år eller äldre 
ska informeras om vilket stöd som kan erhållas och hur de ska gå tillväga vid ansökan. 
 
Vård och omsorgsnämndens rapportering: Uppdraget kräver att fysiska träffar kan 
genomföras med målgruppen och befattningshavare av olika professioner. Den 
lämpligaste formen för denna typ av information är fysiska möten vilken inte har 
kunnat genomföras med hänvisning till folkhälsomyndighetens restriktioner. För att ge 
en heltäckande bild av vilket stöd som kan erbjudas behöver dessutom flera 
yrkeskategorier delta vilket innebär en kraftig satsning av personaltid som inte låtit sig 
göras under de omständigheter som råder. 
 
Ett projekt har genomförts som innebär att invånare mellan 80 – 85 år har blivit 
uppringda med frågeställningar kring ensamhet, behovet av stöd och hjälp och 
eventuella synpunkter på vård och omsorgs verksamheter. Av de som svarat uppger 75 
procent att man inte upplever ensamhet och att man i stort sett är nöjd med sin tillvaro. 

 
 Nattvandrarna fyller en viktig funktion genom att det finns vuxna förebilder, 

medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på 
kvällar och nätter. Nattvandringen drivs av en ideell organisation. År 2021 ska 
samverkan mellan nattvandrarna och kommunen utvecklas. 
 
Familjenämndens rapportering: Inventering av goda exempel där vuxna skapar 
trygghet för ungdomar har genomförts och initiala kontakter är tagna med såväl 
nattvandrarna som andra föreningar, organisationer och stiftelser. Arbete pågår med 
konkretisering och planering av genomförande. Målet är att genomföra aktiviteter 
under sommaren och att arbetet ska implementeras under hösten. 

 
 En handlingsplan för drogpreventiva åtgärder ska utarbetas under 2021. 
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 Familjenämndens rapportering: De verksamheter som arbetar med den prioriterade 
målgruppen 0–24 år ska upprätta en ANDTS-handlingsplan med konkreta åtgärder 
och mätbara mål, enligt Sjöbo kommuns övergripande policy för alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar. Inventering och samordning av nu gällande planer 
inom familjeförvaltningen kommer att göras hösten 2021. 

 
 Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter och behöva stöd för att klara försörjningen. 

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig 
hjälp. Samverkan mellan socialtjänsten, migrationsverksamheten, vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsåtgärderna ska utvecklas och nya metoder införas. Uppdraget ska 
resultera i att behovet av ekonomiskt bistånd minskar. 
 
Familjenämndens rapportering: Hösten 2020 startades ett pilotprojekt där alla nya 
individer som ansöker om försörjningsstöd hänvisas till arbetsmarknadsenheten för 
kartläggning av arbetsförmåga. Projektet kommer att utvärderas under hösten 2021. 
Pandemin och de knappa resurserna inom arbetsmarknadsenheten vid årets början har 
fördröjt resultatuppföljningen. Resurser är nu tillförda och projektet förlängs. 
 

 Hållbarhetsarbetet är viktigt för kommunens framtida utveckling och att minska 
koldioxidutsläppen är en viktig aspekt i hållbarhetsarbetet.  
 
Kommunstyrelsens rapportering: Som en följd av den positiva tillväxten och därmed 
den stora inströmningen av ärenden till stadsbyggnad har enheten inte haft möjlighet 
att prioritera hållbarhetsprogrammet. Möjligheten att använda externa resurser 
undersöks. 
 

 Även om fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid, arbetar fortfarande 
cirka 40 procent av kvinnorna och cirka 15 procent av männen i Sjöbo deltid. När fler 
medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som 
jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Att införa heltid innebär många 
förändringar som kommer att påverka människors livskvalité. En utredning ska göras 
som belyser de utmaningar som behöver hanteras i samband med införandet av en 
heltidsorganisation.  
 
Kommunstyrelsens rapportering: Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen 
vid sammanträdet i augusti 2021. 
 

 Parallellt med färdigställandet av exploateringen av de 17 tomterna på Sjöbo Väst ska 
detaljplanen för nästa etapp på området färdigställas och ha vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsens rapportering; Uppdraget är åtgärdat. 

 Tekniska nämnden fick i uppdrag att senast december 2020 presentera förslag på 
exploateringsprogram till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämndens rapportering: På grund av sjukdom och vakanser i verksamheten 
samt komplicerade ekonomiska samband har det inte varit möjligt att färdigställa ett 
exploateringsprogram till kommunstyrelsen på utsatt tid. 
 

Uppföljning av beslut med anledning av befarade underskott 
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 Med anledning av de prognostiserade underskotten i februaris uppföljning beslutade 
kommunstyrelsen (§ 55/2021) att vård- och omsorgsnämnden ska vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 april 2021 presentera en analys av orsakerna till underskottet och 
åtgärder för att få en ekonomi i balans. Även konsekvenserna av åtgärderna ska belysas och 
att nämnden ska bjudas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden har redovisat 
uppdraget för kommunstyrelsen. I samband med redovisningen beslutade kommunstyrelsen (§ 
84/2021) att vård- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans 
utöver de covid-19-relaterade kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade också att nämnden 
ska med anledning av underskottet bjudas in till arbetsutskottets sammanträde den 18 augusti 
2021 och redogöra för åtgärderna och konsekvenser av dessa. 

Tekniska nämnden fick i uppdrag att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans. Nämnden 
har beslutat (§ 37/2021) att om åtgärder vidtas för att få en budget i balans inom 
verksamheterna, får det stora konsekvenser för barn, ungdomar, föreningslivet och skolan. 
Eftersom underskottet är direkt kopplat till pandemin föreslår tekniska nämnden 
kommunstyrelsen dels att nämnden inte behöver vidta åtgärder för att hämta in det underskott 
som är kopplat till pandemin, dels att nämnden får ta del av statsbidrag kopplat till pandemin, 
dels att nämnden får använda förväntat överskott av exploateringsverksamheten för att täcka 
underskottet. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning
Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det omfattar även 
verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som bolag och förbund. Den kommunala 
koncernens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet, kostnadseffektivt och med en rimlig 
självfinansiering av investeringarna. Varje generation ska bära kostnaderna för den service som 
den konsumerar. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet på 
kort och lång sikt. 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet för kommande år 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning, medan bolagens och förbundets mål framgår av 
ägardirektiven respektive förbundsordningen. Målen formuleras på koncernnivå, 
finansieringsnivå samt på verksamhetsnivå och sorteras in under rubrikerna ekonomi, 
verksamheterna, medarbetare samt bolag och förbund. Strukturen och processerna för 
målstyrning i Sjöbo kommun beskrivs i avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten. 

Vid uppföljningen av målen och indikatorerna görs en bedömning ifall indikatorerna för 
fokusområdet uppnås. Grönt anger att indikatorn uppnås och rött anger att den inte uppnås. En 
grå markering används när det saknas mätetal och/eller bedömning av måluppfyllelsen och då 
resultatet varken förbättrades eller försämrades. En pil visar trenden för perioden. 

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning 
Sjöbo hade tidigare en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet och ett brett utbud av 
tjänster, men på senare år har kostnaderna ökat. Stora investeringar i lokaler har resulterat i höga 
lokalkostnader. Även i individ- och familjeomsorgen och i verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning har kostnaderna ökat kraftigt, dock från en låg nivå. För att inte hamna i en 
situation med negativa resultat krävs åtgärder. Kommunens finansiella ställning är god, men för 
att den ska behållas fordras att verksamheterna effektiviseras med 1 procent årligen. 

Urbanisering, globalisering, coronapandemin, på sikt en avmattning av tillväxten av 
skatteunderlaget och den demografiska utvecklingen gör att utmaningarna blir mer komplexa, 
kraven och förväntningarna ökar och budgeten pressas. Därför krävs annorlunda och nya sätt att 
arbeta med det kommunala uppdraget. Att lösa nya utmaningar med gamla metoder innebär en 
överhängande risk. Det behövs en kultur för förändringar i organisationen, som måste ompröva 
arbetssätt och göra konkreta förändringar. För att förändringarna ska vara framgångsrika måste 
de komma från de människor som påverkas av dem. Både medborgare och medarbetare behöver 
involveras i förändringsarbetet. 

Bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att Sjöbo kommun inte fullt ut uppnår god ekonomisk 
hushållning av alla resurser. Huvudsakligen grundas bedömningen på att inte alla 5 finansiella mål 
uppnås. När det gäller verksamhetens mål är det ännu tidigt på året och endast ett fåtal 
indikatorers utfall har redovisats. 

Ekonomi 
År 2021 nås 4 av 5 mål för god ekonomisk hushållning – en försämring i förhållande till 2020, då 
alla 5 målen uppnåddes. Det är nämndernas resultat som avviker negativt från budget.  

Verksamheterna 

31

203



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

 

 

Det är tidigt på året och utfall har endast redovisats för ett fåtal indikatorer. Av de indikatorer 
som resultat har redovisats för är det två som inte uppnås. Indikatorn Hushållsavfall som samlats in 
för materialåtervinning har en positiv utveckling, medan handläggningstid för bygglov och insamlat 
hushållsavfall redovisar vikande trend. 
 
Medarbetare 
Av 2 inriktningsmål har båda följts upp. Resultatet för Anställda upplever Sjöbo kommun som en bra 
arbetsgivare har stärkts ytterligare. Sjukfrånvaron jämfört med mars 2020 har minskat något, dock 
från en hög nivå. Coronapandemin har inneburit ökad sjukfrånvaro jämfört med 2019. 
 
Bolag och förbund 
Sjöbo Elnät AB förväntas uppnå sina verksamhetsmål och finansiella mål. AB Sjöbohem uppnår 
samtliga finansiella mål. Övriga mål kan endast rapporteras för hela året. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) anger att de uppnår 3 av 4 mål. Till följd av ett 
prognostiserat underskott nås inte målet att resultatet ska vara större än noll. 
 

Avstämning av finansiella mål 
Kommunfullmäktiges styrning av ekonomin fokuseras på resultat, självfinansiering av 
investeringar, budgetföljsamhet och koncernens skuldsättning. God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv är överordnad den ur verksamhetsperspektiv. Kommunens överordnade 
mål är att ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. 
 
År 2021 uppnås 4 av 5 finansiella mål. 
 
1. En uthållig ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling är en av de grundläggande förutsättningarna för att välfärd ska 
kunna produceras med hög kvalitet. I en tid av utveckling och utmaningar behöver kommunen 
en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter. 
 
Det innebär att kostnaderna inte överförs på kommande generationer och inte överstiger 
intäkterna. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt. I en ansvarsfull ekonomi 
skapas utrymme för nödvändiga investeringar. Bra vatten samt väl fungerande avlopp och 
renhållning är förutsättningar för goda livsbetingelser. Investeringsnivån för den 
avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter bedömning av hur taxenivåerna påverkas. 
 

INDIKATOR Mål Värde Resultat 
2021 

Trend Agenda  
2030 

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

1  1,3 2,0    

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

1 1,3 2,9    

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

123,5 155,0 120,5 
 

 
 

1.4 Nämndernas avvikelse i förhållande till kommunbidraget ≧ 0 - -7,7   
 

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

70 58,4 52,0 
 

 
 

 
För att långsiktigt finansiera verksamheten krävs normalt mer än nollresultat. Resultaten ska även 
skapa utrymme för finansiering av investeringar och för att anläggningstillgångar ska kunna 
värdesäkras. 

32

204



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

 

 

 
Prognostiserat balanskravsresultat (justerat för orealiserade förluster i värdepapper och 
realisationsvinster) uppgår till 33,3 mnkr. Resultatets andel av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning blir därmed 2,9 procent. Budgeterat resultat är 14,3 mnkr, vilket 
motsvarar 1,3 procent. Även om resultatet inte når upp till budget klaras målet om ett resultat om 
minst 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
 
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anges att nyckeltalet över en femårsperiod i 
genomsnitt ska vara minst 1 procent. Genomsnittet 2017–2027 är +2,0 procent, vilket överstiger 
målet. Tidigare års positiva resultat tillsammans med beräknat resultat 2021 uppväger 2018 års 
negativa resultat.  
 
När investeringarna är större än investeringsutrymmet behöver de finansieras på annat sätt, 
antingen via likviditeten eller via nyupplåning. Nettoinvesteringar för den skattefinansierade 
verksamheten uppgår till 120,5 mnkr 2018–2021 och beräknas väsentligt understiga 
investeringsutrymmet i form av resultat plus avskrivningar med 34,5 mnkr.  

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns målet att investeringarna ska vara 
självfinansierade. Dock finns tillägget att det går att göra undantag för den avgiftsfinansierade 
vatten- och avloppsverksamheten, efter bedömning av hur taxenivåerna påverkas. 

År 2021 beräknas kommunens totala investeringar (inklusive avgiftsfinansierad verksamhet) 
uppgå till 81,5 mnkr och det totala investeringsutrymmet är 63,4 mnkr (balanskravsresultat plus 
avskrivningar). Investeringarna överstiger investeringsutrymmet.  
 
Nämnderna inklusive finansiering beräknas få ett underskott om 7,7 mnkr, vilket innebär att 
målet inte beräknas uppfyllas. Vård- och omsorgsnämnden står för det största underskottet (–
10,0 mnkr). 
 
Den samlade verksamhetens låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna har 
minskat i förhållande till årsskiftet med 10 mnkr då AB Sjöbohem har amorterat skulder till 
finansinstitut. Det planeras för ytterligare amortering under året. 
 

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

INDIKATOR Mål Ingångs- 
värde 

Utfall 
2021 

Trend Agenda 
2030 

2.1 Anställda upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare, 
andel, procent 

Öka 81 84   

2.2 Sjukfrånvaro, andel, procent Minska 6,1 8,21   
 

 
Medarbetarundersökningen ligger till grund för att följa upp och mäta medarbetarnas uppfattning 
om kommunen som arbetsgivare samt hur de upplever sin arbetssituation. Den genomförs 
vartannat år och gjordes hösten 2020. Resultatet för 2020 har förbättrats jämfört med 2018 års 
resultat (81 procent) då 84 procent anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare. 
 
I den nationella sammanställningen för sjukfrånvaron i Sveriges kommuner 2020 var det 
sammanvägda medelvärdet 8,3 procents sjukfrånvaro (Sjöbo 7,7 procent). Det är 
sjukfrånvaroutvecklingen för mars som ger effekt i sammanställningen för tertial 1. Jämförs 
utvecklingen i stället med motsvarande period 2020 är det en minskning från 8,31 procent (8,23). 
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Den rådande pandemin och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om sjukskrivning vid även 
lindriga symptom förklarar den ökande sjukfrånvaron. 
 

Avstämning av verksamhetsmål 
3. Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo 

 
Fokusområde 
Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar kommunens utveckling. 
Skolorna i Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer, som ger stabilt höga resultat. Goda 
samarbeten finns med arbetsliv och högskola. 
 
Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de 
unga själva kan påverka utvecklingen av. 
 
Övergripande mål 
Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för 
livet. 
 
En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till välstånd, hälsa och 
jämlikhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända 
kunskapsmål och nå gymnasieexamen. 
 
I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer utifrån vars och ens förutsättningar. 
 
Tillsammans med universitet och högskolor och i samverkan med näringslivet skapas 
förutsättningar för en kvalitativ utbildning, vilket bidrar till såväl elevernas som näringslivets 
behov. 
 
En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet och en grundläggande 
förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör 
starkt bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet. För att nå så många som möjligt ska en 
bredd av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut. 
 
Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till 
omskolning. 
 

INDIKATOR Mål Ingångs- 
värde 

Resultat Trend Agenda  
2030 

3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, 
andel, procent 

Öka 71 -  -  

3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesproven i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel, procent 

Öka 75 -  -  

3.3 Betyg i åk 6, andel som uppnått kunskapskraven (A–E) i 
alla ämnen, procent 

Öka 72,7 -  -  

3.4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel, procent 

Öka 84,7 -  
 

 

3.5 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel, procent 

Öka 77,7 -  
 

 

3.6 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel, procent 

Öka 68,6 -  
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3.7 Elever på sfi som klarat minst två kurser på studievägen av 
nybörjare två år tidigare, andel, procent 

Öka 24 -  
 

 

3.8 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 
år 

Öka 21 -  
  

3.9 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 65– 
år  

Öka 6,2 -  
  

 
Flera indikatorer saknar resultat. Ingen registrering av de nationella proven görs och betygen är 
ännu inte satta. Uppgift om övriga indikatorer presenteras en gång per år, under andra halvåret. 
 
4. Naturen i Sjöbo förgyller livet 

Fokusområde 
Här i Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande. 
Kommun och invånare är skickliga på att skapa goda livsmiljöer och utveckla, ta tillvara och 
tillgängliggöra den varierande naturen. 
 
Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen 
växer och frodas. 
 
Övergripande mål 
Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en jämlik 
och inkluderande kommun. 
 
Det ska finnas möjligheter att efter varje individs behov leva ett gott liv, där alla känner sig trygga 
och nöjda. Servicen utvecklas så att det svarar mot Sjöbobornas behov och önskemål. Vi ställer 
upp för varandra och olikheter är en tillgång. 
 
Alla ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd inom socialtjänsten och 
vid funktionshinder utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det är viktigt att 
tillvarata individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få 
bra livskvalitet.  
 
Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där det kulturella 
utbudet, naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. 
Kommunen ska erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd. 
 

INDIKATOR Mål Ingångs- 
värde 

Utfall 
2021 

Trend Agenda 
 2030 

4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, 
förtroende och trygghet, andel, procent 

Öka 32 -  - 
 

4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel, procent 

Öka 65 -  - 
 

4.3 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, andel, procent 

Öka 51 65   
 

4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker, grönområden och 
natur 

Öka 8,0 -  
  

4.5 Nöjd medborgarindex – kultur Öka 62 -  
  

4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och motionsanläggningar Öka 58 -  
  

4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare Öka 4,0 -  
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4.8 Abonnemang med vatten från skyddad vattentäkt, andel, 
procent 

Öka 76 -  
 

 
En indikator har följts upp. Resultaten för resterande indikatorer presenteras senare under året. 
 
Uppföljningen av hushållsavfallet visar att andelen avfall som gått till materialåtervinning har ökat 
kraftigt sedan föregående år. Det kan bero på att fyrfackskärl infördes till alla hushåll under 2020. 
 
5. Hela Sjöbo lever 
 
Fokusområde 
Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar prova nya 
lösningar för att möta utmaningar. I Sjöbo bor du bekvämt och reser miljösmart. Som företagare 
kan du arbeta globalt och ändå ha naturen runt hörnet. 
 
Övergripande mål 
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och 
tillgänglighet. 
 
Genom hållbar och konkurrenskraftig tillväxt, där man inte är rädd för att pröva nya lösningar, 
planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag och 
tillvaratar tätorternas utbud och närhet till naturen. Genomtänkt planering bidrar till ökad 
trygghet och tillgång till naturliga mötesplatser. När kommunen planerar och bygger är det 
hållbarhet som gäller såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Ekosystem och miljö utgör 
grund för hållbar utveckling och god livsmiljö. En god och grön livsmiljö förutsätter god 
hushållning med mark och vatten. 
 
Klimatsmart resande erbjuds i hela kommunen och gör det möjligt att nå bostäder, arbete och 
aktiviteter. Sjöbo är en uppkopplad kommun med god infrastruktur – vi bor lokalt och verkar 
globalt. Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter till nya lösningar, så att kommunal service 
och utbud når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i 
kommunen. 
 

INDIKATOR 
 

Mål Ingångs- 
värde 

Utfall 
2021 

Trend Agenda 
2030 

5.1 Handläggningstid bygglov, veckor (medel) Minska 2 4,7   
 

5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person Minska 629 647   
 

5.3 Utsläpp till luft av växthusgas totalt, ton CO2-
ekvivalenter per invånare 

Minska 7,58 -  - 
 

5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng, procent 

Öka 81 -  
  

5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8 -  
  

5.6 Självmord 15– år, antal per 100 000 invånare Minska 21,8 19,1  
  

 
Handläggningstiden för 2019 gällande bygglov uppgick till 16 dagar, ett bra resultat. Det är flera 
faktorer som påverkar handläggningstiden, bland annat typen av bygglov. Såväl antalet bygglov 
som antalet tidskrävande ärenden ökar och därmed har handläggningstiden ökat till 33 dagar. Ett 
stort ärendeflöde ökar risken för att den genomsnittliga handläggningstiden under 5 veckor inte 
klaras framöver. 
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Hushållsavfallet per person har ökat till 647 kilogram jämfört med ingångsvärdet som avser 2018. 
Att mer avfall uppstår i hemmet kan vara en följd av att personer i större utsträckning har vistats i 
hemmet under pandemin. 
 
Antalet självmord har minskat jämfört med ingångsvärdet. 
 
Resterande mätningar presenteras under hösten. 
 

Avstämning av mål i ägardirektiv 
 
AB Sjöbohems ekonomiska utveckling 
 

INDIKATOR Mål Värde Resultat 
2021 

Trend Agenda  
2030 

Kundnöjdheten för såväl verksamhetslokaler som lokaler för 
näringsliv, procent 

Missnöjda 
kunder får 

inte 
överstiga 

20 procent 

1,7 -  -  

Helhetsbetyg som bostadshyresgästerna ger sitt boende, 
procent 

Missnöjda 
kunder får 

inte 
överstiga 

20 procent 

12 -  -  

Energianvändningen ska sänkas till 2030, kWh/kvm 125 139 -  - 

Bolaget ska vara fossilfritt 2030, procent 0 92 -  - 

Bolagets kapital ska generera en avkastning på totalt kapital, 
procent 

≥ 0,8 2,2 2,0 
  

Justerad soliditet, procent ≥ 10 11,5 12,8 
  

Låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna, 
procent 

≤ 91,6 89,4 87,2 
 

 
 

 
Endast de indikatorer som avser ekonomi rapporteras för delåret. För resterande indikatorer 
erhålls resultaten under året. Ekonomin för bolaget utvecklades positivt under perioden, vilket 
resulterar i att alla finansiella mål förväntas uppnås.  
 
Sjöbo Elnät AB:s ekonomiska utveckling 

INDIKATOR Mål Värde Resultat 
2021 

Trend Agenda  
2030 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI) 
oaviserade avbrott, minuter per kund 

50 49,44 99,9  -  

Nättariffernas nivå för typkunder ska ligga under 
genomsnittet i Sverige för jämförbara nät, index 

> 100 92,66 -  -  

Systematiskt arbeta för miljövänlig teknik och att 
använda material med lång hållbarhet samt att 
miljövänlig teknisk försörjning ska användas i utökad 
omfattning 

- - -  -  

Bolagets kapital ska generera en avkastning på totalt 
kapital, procent. 

≥ 0,4 7,6 7,3 
  

Justerad soliditet, procent ≥ 40 58,6 60 
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Låneskuld som andel av de materiella 
anläggningstillgångarna, procent 

≤ 35 26,6 22,3 
 

 
 

 
År 2020 var bolaget något bättre än snittet för jämförbara elnät. Bedömningen för 2021 är att det 
fortsätter så gällande nättariffernas nivå. Eftersom allt fler bolag väljer att justera sina tariffer i 
omgångar under året kan den slutliga bedömningen inte göras förrän i slutet av 2021.  
 
Leveranssäkerheten har varit god under årets tre första månader och bolaget ligger kvar på en 
leveranssäkerhet om 99,99 procent. Avbrotten har endast uppgått till i snitt 8 minuter per kund. 
 
Miljövänliga tekniker och material med lång hållbarhet väljs alltid när så är möjligt. Bolagets 
ekonomiska resultat och ställning gör att det med god marginal uppfyller de mål som finns i 
ägardirektivet avseende avkastning och soliditet och låneskuld. 
 

Avstämning av mål i ägardirektiv 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF 
 

  Mål Resultat 
2021 

 Trend Agenda 
2030 

Eget kapital, mnkr   > 0 4,9 
  

Årets resultat, mnkr  > 0 -1,5  
 

 

Uppföljning, analys och prognostisering ska ske 
löpande under året och ha en direkt koppling till 
verksamhetsplanen (avvikelser ska noteras och åtgärder 
vidtas) 

 - - -  

Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning 
och en investeringsplan gällande fordon ska sträcka sig 
över två mandatperioder 

 - -  
 

 
Tidigare års resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Prognosen för 2021 är negativ och kommer 
att innebära att måluppfyllelse ej nås.  
 
Tertialbokslut upprättas per april och augusti. Därutöver upprättas ett årsbokslut. Ekonomisk 
uppföljning genomförs per mars, juni och oktober med genomgång på ledningsnivå. 
 
Investeringsbudgeten antas av direktionen under november för kommande år. En 
investeringsplan gällande behovet av nya räddningsfordon är framtagen. Under hösten behöver 
ett beslut fattas gällande förlängning och utökning av borgensbeslutet. 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Sjöbos resultat når inte budget 
 
Den samlade verksamheten redovisar ett plus för perioden om 27,0 mnkr och ett 
överskott om 54,4 mnkr för hela året. Det är något lägre än förra årets helårsresultat om 
+59,2 mnkr. Kommunens resultat beräknas bli +33,3 mnkr, en liten minskning jämfört 
med +36,3 mnkr 2020.  
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I analysen används fyra aspekter som ska ge en så heltäckande bild som möjligt: det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella 
utvecklingen. 
 
Analysen tar avsteg i den sammanställda redovisningen. Där sammanförs kommunen, dess bolag 
och förbund på ett sätt som kan likställas med koncernredovisning. Den sammanställda 
redovisningen omfattar juridiska personer, där kommunen har ett inflytande om minst 20 
procent. Redovisningen 2021 omfattar två bolag och ett kommunalförbund.  
 
Resultat och kapacitet 
 
Resultat 
En grund i god ekonomisk hushållning är att intäkterna överstiger kostnaderna och att det finns 
marginaler för att finansiera investeringar, värdesäkra anläggningstillgångar och för 
pensionsåtaganden. Affärsverksamheten ska generera avkastning till kommunen. 
 
Kommunkoncernens periodresultat om 27,0 mnkr beror till stor del på att kommunen för 
perioden har ett positivt resultat om 18,3 mnkr. En stor anledning till det positiva resultatet är att 
skatteintäkterna avviker positivt.  
 

 
mnkr 

 2020 
April 

2021 
April 

2020 
Bokslut 

2021 
Prognos 

Resultat efter 
finansiella poster 

   
Kommunkoncernen  -9,2 27,0 59,2 54,4 
Kommunen  -19,0 18,3 37,9 33,3 

 
För perioden har de båda bolagen, kommunen och SÖRF1 positiva resultat. Den stora 
förändringen för perioden mellan 2020 och 2021 avser till största delen skatteintäkter. I april 
2020 var avvikelsen på skatteintäkterna negativ medan motsvarande period för 2021 avviker 
skatteintäkterna väsentligt positivt. I prognosen beräknar både bolagen och kommunen att de får 
positiva resultat medan SÖRF beräknas få ett negativt resultat om 1,5 mnkr. Det prognostiserade 
resultatet är något lägre än föregående års resultat för SÖRF, bolagen och kommunen.  
 
För kommunen innebär resultatet att målet om ett resultat om minst 1 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag uppnås. Däremot uppnår inte SÖRF sitt mål om att resultatet ska vara 
större än noll. 
 
De avgiftsfinansierade delarna av kommunens verksamhet redovisar enligt lagkrav ett nollresultat. 
Det beror på att resultaten skuld- eller fordringsförs. Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett 
underskott om 4,7 mnkr, varav renhållning har 2,5 mnkr i underskott och va-verksamheten har 
2,2 mnkr. Årsprognosen visar ett underskott om totalt 6,5 mnkr för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Va-verksamheten har ökade kostnader för vattenmätarbyte, filmning och 
läcksökning av ledningar med mera. Båda verksamheterna har sedan tidigare ackumulerade 
underskott vilka enligt prognosen ökar.  
 
Taxorna för båda verksamheterna är för låga för att kunna täcka kostnaderna. För att minska 
detta behöver taxorna höjas och ett ärende finns som skulle ge ytterligare 4,3 mnkr i tillskott om 
det går igenom. Prognosen utgår dock från nuvarande taxor.  
 
Resultat bolag, förbund och kommun 
 

                                                 
1 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
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Sammantaget prognostiserar bolagen, kommunen och förbundet 55,8 mnkr efter finansiella 
poster. Efter hänsyn till interna poster är det sammanlagda resultatet endast 54,4 mnkr. 
 
Intäkter och kostnader 

 
 
År 2019 och 2020 växte intäkterna snabbare än kostnaderna både för kommunen och 
koncernen. Prognosen i delårsrapporten innebär att trenden inte ser ut att fortsätta, men 
skillnaderna mellan ökade intäkter och ökade kostnader är små. 
 
Verksamhetens intäkter 
Det är stor skillnad på hur de olika delarna finansieras. För avgiftsfinansierad och affärsdrivande 
verksamhet står avgifter eller verksamhetsintäkter för hela eller nästan hela finansieringen, medan 
de skattefinansierade verksamheterna finansieras framför allt av skatter och generella statsbidrag. 
För både kommunkoncernen och kommunen står generella statsbidrag och utjämning för hela 
intäktsökningen. Av kommunens intäktsökning på 48,3 mnkr avser 59,4 mnkr skatteintäkter 
inklusive generella statsbidrag. Verksamhetens intäkter minskar enligt prognosen med 3,8 mnkr, 
bland annat bedöms bidragen minska med 13,8 mnkr varav staten står för en stor del. Flera 
statsbidrag beräknas bli mindre, bland annat från Migrationsverket och Skolverket.  
 
De båda bolagens och SÖRF:s intäkter förändras endast i mindre omfattning. SÖRF påverkades 
dock 2020 en del av pandemin som medförde ett intäktsbortfall avseende inspektionsverksamhet 
och försäljning av externa utbildningar. År 2021 beräknas intäkterna bli 1 mnkr högre. 
 
Verksamhetens kostnader 
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Verksamhetens kostnader för kommunkoncernen beräknas öka med 4,0 procent för koncernen, 
vilket är högre än förra årets ökning om 2,6 procent och betydligt högre än ökningen 2019 om 
2,2 procent. Den högre ökningstakten återspeglas också i kommunen vars kostnader ökar 3,9 
procent enligt prognosen.  
 
I kommunen förklaras ökningen till största del av att löner till anställda samt sociala avgifter ökat 
med drygt 38 mnkr. En stor del av ökningen finns i vård och omsorg (24,1 mnkr) där framför allt 
äldreomsorgen (23,2 mnkr) ökat mycket. Nämnden fick tillskott 2021 inklusive kompensation för 
löneökningar på 12,6 mnkr. Prognosen för året är att nämnden utöver budgettillskotten får ett 
underskott om 9,5 mnkr. Till det kommer ökade kostnader för fristående förskolor och skolor 
och interkommunal ersättning med 3,8 mnkr. I övrigt är det mest mindre ökningar eller till och 
med minskningar. 
 
Både köp från fristående och interkommunala gymnasieskolor (–1,7 mnkr) och äldre- och 
handikappomsorgsentreprenader (–2,0 mnkr) beräknas minska. Minskat antal elever i gymnasiet 
och bland annat färre köpta externa tjänster i verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning, har minskat köpen. 
 
Av- och nedskrivningar 
Kommunkoncernens avskrivningar ökar med 4,1 mnkr till sammanlagt knappt 79 mnkr. Ökning 
finns hos kommunen, AB Sjöbohem, Sjöbo Elnät AB och SÖRF. Störst ökning finns hos 
kommunen (2,3 mnkr) och AB Sjöbohem (1,4 mnkr). Det är kommunens höga investeringstakt 
som ökar kommunens avskrivningar. Minskningen av avskrivningar i kommunkoncernen 2020 
jämfört med 2019 beror på att AB Sjöbohem gjorde en nedskrivning 2019 på 9,0 mnkr.  
 

 
 
Den höga investeringsnivån gör att de skattefinansierade verksamheternas avskrivningskostnader 
fortsätter öka. Eftersom investeringarna är väsentligt högre än avskrivningarna, fortsätter dessa 
att öka. Den största ökningen finns i kommunövergripande verksamhet där det bland annat görs 
investeringar i verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, som verksamheterna kan få del 
av efter ansökan. Till det kommer investeringar i digitaliserad ekonomihantering.  
 
De senaste årens stora investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet med överföringsledningar 
och investeringar i Sjöbos respektive Svansjöns sommarbyar gör att avskrivningar fortsätter att 
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öka i va-verksamheten. En del av investeringarna finansieras av anslutningsavgifter. Alla 
investeringar kan inte finansieras så, utan behöver finansieras via förbrukningsavgifter. 
Avskrivningskostnaderna ökade med 0,8 mnkr 2019 och 0,4 mnkr 2020. År 2021 beräknas de öka 
med 1,6 mnkr.  
 
Skatteintäkter 

 
 
Beräkningarna av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) prognos för 2021, som bland annat utgår från den senast föreslagna 
vårändringsbudgeten.  
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag svarar för den huvudsakliga finansieringen av den 
skattefinansierade verksamheten. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen förväntas öka 
med 5,3 procent, vilket är en hög siffra jämfört med tidigare år men ändå lägre än den 
skattefinansierade verksamhetens ökade nettokostnader (5,6 procent).  
 
En stor del av ökningen står skatteintäkterna för (5,9 procent), ökningen är knappt 48 mnkr. 
Pandemin påverkade förra årets skatteintäkter negativt medan återhämtningen beräknas påverka 
positivt. SKR beräknar att förra årets skatteunderlagstillväxt är den lägsta på 10 år. 
 
Till skatteintäkterna kommer att de generella statsbidragen beräknas öka med knappt 12 mnkr 
(3,8 procent).  
 
En av orsakerna till den ökade skatteunderlagstillväxten 2021 är att antalet arbetade timmar 
beräknas öka när prognosen pekar på en stark återhämtning i ekonomin. Det motverkas en del av 
att transfereringar på grund av arbetslöshet och pandemi minskar, men skatteintäkterna beräknas 
ändå öka.  
 
Inkomstutjämningen räknas ut baserad på kommunens skatteunderlag. I budgeten beräknades 
kommunens skatteunderlag växa långsamt. Utfallet är en lite högre skatteunderlagstillväxt, vilket 
ger något mindre utjämningsbidrag men högre skatteintäkter. 
 
Kostnadsutjämningen är bättre än föregående år (+1,2 mnkr) men något sämre än budget (–0,2 
mnkr).  
 
Regleringsbidraget påverkas av statens anslag för kommunalekonomisk utjämning. Regleringen 
mellan stat och kommuner, för bland annat ändringar i skatteregler, brukar gå via 
regleringsbidraget eller regleringsavgiften. I 2020 års vårändringsbudget föreslog regeringen att 15 
mdkr tillförs kommunsektorn i generella statsbidrag 2020. Från och med 2021 är ökningen 12,5 
mdkr i form av ett permanent tillskott till kommunsektorn. För Sjöbo innebär det ytterligare 16,3 
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mnkr i statsbidrag. I budgetpropositionen tillkom ytterligare 7 mdkr till kommuner. Sjöbos andel 
beräknas vara 12,9 mnkr. Nästkommande år halveras utökningen för att försvinna helt 2023. 
 
Avgiften till LSS-utjämningen minskar med 1,8 mnkr till 4,8 mnkr. Minskningen förklaras till stor 
del av att kommunen har flera vuxna som bor i bostad med särskild service.  
 
Intäkterna för fastighetsavgiften beräknas öka med 6,4 mnkr till 50,0 mnkr enligt SKR:s prognos, 
vilket är 1,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror både på en förväntad lägre ökningstakt 
avseende småhustaxeringen och ett något lägre inkomstbasbelopp vilket bestämmer gränser för 
hur stor avgiften kan vara. 
 
Finansnetto 
 

  
 
Den samlade verksamhetens finansnetto beräknas till –7,9 mnkr, vilket är något sämre än 2020 (–
6,5 mnkr) och väsentligt lägre än 2020 (0,7 mnkr). Både kostnaderna (0,4 mnkr) och intäkterna 
(2,0 mnkr) överstiger budgeten. Under 2020 omsattes kommunens placeringar i samband med 
upphandling av ny förvaltare. Uppbokningen av orealiserade vinster 2019 i enlighet med 
redovisningslagen medförde en förlust på 1,3 mnkr 2020, trots att försäljningen gett nettovinster 
om 2,8 mnkr sedan värdepapperna inhandlades. Börsens återhämtning medförde dock att 
kommunen även redovisade 4,0 mnkr i orealiserade vinster 2020. 
 
Avvikelsen mot budget gällande finansiella intäkter beror till stor del på en utbetalning från 
överskottsfonden hos KPA avseende försäkringslösningen för de äldre kommunala pensionerna. 
Utbetalningen täckte en stor del av indexkostnaderna 2021 för pensionerna.  
 
Bolagens tillgångar finansieras till stor del med lån från kreditinstitut. Främst AB Sjöbohem är 
känsligt för ränteförändringar. För att hantera det har företaget lån med olika löptid och 
räntesäkringar. Prognosen är att AB Sjöbohems räntekostnader följer budget (13,8 mnkr).  
 
Årets investeringar 
Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar beräknas uppgå till 81,5 mnkr, 
vilket är en ökning mot 2019 (56,4 mnkr) och även en positiv avvikelse på 6,6 mnkr mot budget. 
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Kommunen har höga investeringar både 2020 och 2021. Bland de största projekten kan nämnas 
exploatering på Bränneriet och vatten- och avloppsinvesteringar i Hemmestorps Eke. Till det 
kommer inköp av fordon i gymnasieverksamheten på sammanlagt 5,2 mnkr.  
 
Den planerade ökningen mellan 2020 och 2021 består framför allt av väsentligt större 
exploateringsinvesteringar men även många mindre investeringar i skattefinansierad verksamhet. 
Den positiva avvikelsen mot budget finns bland annat avseende investering i ekonomisystemet 
som beräknas bli 2,0 mnkr mindre än budgeterat. Till det kommer en positiv avvikelse i 
avgiftsfinansierad verksamhet (5,9 mnkr), bland annat då Heinge vacuum blir försenat. Negativ 
avvikelse finns avseende gång- och cykelvägen Veberöd–Hemmestorp där kommunen 
medfinansierar statlig infrastruktur. Sjöbos andel av utgifterna beräknades 2017 till 4,1 mnkr, 
vilket investerades samma år. Ny beräkning pekar på ytterligare 1,9 mnkr i utgifter.  
 
Under perioden januari–april har kommunen investerat för 6,5 mnkr, varav skattefinansierad 
verksamhet står för 3,7 mnkr. Totalt motsvarar det drygt 7 procent av helårsbudgeten. 
Procentmässigt är det mindre än hälften av motsvarande procentsats förra året (16 procent). År 
2020 nyttjades 77 procent av årsbudgeten.  
 

 
 
Om självfinansieringsgraden understiger 100 procent finansieras inte investeringar av överskott i 
den löpande verksamheten. Kommunens mål är att över en fyraårsperiod ska investeringarna vara 
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fullt ut finansierade av positiva resultat plus avskrivningar. Investeringarna självfinansieras nästan 
fullt ut 2021, med en självfinansieringsgrad på 97 procent.  
Nyckeltalet påverkas både av överskott i den löpande verksamheten och förändringar i 
kortfristiga tillgångar och skulder, vilket bidrar med 16 mnkr till finansieringen. Utan förändringar 
i kortfristiga tillgångar och skulder finansieras endast 75 procent via överskott i den löpande 
verksamheten. 
 
Risk – kontroll 
 
Soliditet 
 

 
 
Soliditeten är ett sätt att mäta det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Måttet visar hur stor 
andel av tillgångarna som är finansierade med ackumulerade över- och underskott. Det årliga 
resultatet summeras i det egna kapitalet, som ställs i förhållande till tillgångarna för att man ska få 
fram soliditeten. Ju högre soliditet, desto mindre del av tillgångarna är lånefinansierade och desto 
starkare långsiktigt handlingsutrymme finns.  
 
Soliditeten skilde sig markant mellan kommunen och kommunkoncernen.  
 
Den affärsdrivande verksamheten är till stor del lånefinansierad. Det skiljer mycket mellan 
bolagen. AB Sjöbohem beräknas ha en soliditet på 13 procent 2021, medan Sjöbo Elnät AB:s 
soliditet beräknas bli 63 procent. En stor del av AB Sjöbohems tillgångar är lånefinansierade.  
 
Jämfört med andra kommuner har Sjöbo en god soliditet. Den beräknas vara 60 procent vid 
årsskiftet, vilket är oförändrat jämfört med 2019 och något bättre än 2020. Flera år av goda 
resultat för kommunen har gjort att soliditeten varit hög. De senaste åren har det dock varit svårt 
att upprätthålla den. Visserligen kom nedgången från en hög nivå, men trenden har varit vikande. 
År 2019 fortsatte inte den nedåtgående trenden. Framför allt högre positiva resultat bidrog till att 
upprätthålla soliditeten.  
 
Kommunen har en hög soliditet jämfört med de flesta andra kommuner, om man tar hänsyn till 
hela pensionsåtagandet. Endast åtta kommuner hade högre soliditet än Sjöbo 2019. I en 
jämförelse bör dock beaktas att Sjöbo kommun har valt att ha sina verksamhetsfastigheter i AB 
Sjöbohem. Hade fastigheterna kvarstått i kommunen hade en del varit lånefinansierade, vilket 
medfört lägre soliditet. 
 
Skuldsättningsgrad 
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Av den samlade verksamhetens tillgångar finansierades 62 procent med främmande kapital. 
Måttet benämns skuldsättningsgrad och är soliditetmåttets motsats. Främst de långfristiga 
skulderna genererar räntekostnader och den långfristiga skuldsättningen är fortfarande hög, 46 
procent. Dock har skuldsättningsgraden varit sjunkande de senaste åren, framför allt de 
långfristiga skulderna. Förändringen av den långfristiga skuldsättningen mellan 2020 och 2021 är 
främst ett resultat av att AB Sjöbohem minskat sina långfristiga skulder med 10 mnkr.  
Utvecklingen med positiva resultat och ingen nyupplåning medför också att den totala 
skuldsättningsgraden är oförändrad. 

En stor del av affärsverksamhetens, främst AB Sjöbohems, skuldsättningsgrad är långfristig. Som 
tidigare konstaterats är det i första hand AB Sjöbohem som lånefinansierat en stor del av sina 
tillgångar, främst i samband med köpet av kommunens verksamhetsfastigheter. AB Sjöbohem 
hanterar ränteriskerna genom att lånen har olika förfallotider.  

Även för kommunen är skuldsättningsgraden något sjunkande. Kommunens långfristiga skulder 
består till allra största delen av anslutningsavgifter som va-kollektivet betalat in genom åren. De 
upplöses i samma takt som investeringen. Till det kommer investeringsbidrag som också de 
upplöses i samma takt som investeringen. Kommunen har inga långfristiga räntebärande skulder. 

Budgetföljsamhet  
Budgetföljsamhet är ett mått på vilken finansiell kontroll kommunen har. 
År 2020 var den totala budgetföljsamheten inte helt bra, dock var avvikelserna överlag positiva 
jämfört med budget, både totalt för de kommunala nämnderna, räddningstjänstförbundet och de 
kommunala bolagen. Enligt upprättad prognos är budgetföljsamheten bristfällig 2021. Framför 
allt är det vård- och omsorgsnämnden som har stort underskott.  
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Kommunkoncernen 
 Utfall 

2020 
Prognos 2021 

Delårsrapport 1 
mnkr  
Kommunstyrelse 4,7 1,0 
Familjenämnd 0,6 -1,8 
Vård- och omsorgsnämnd 2,3 -9,5 
Teknisk nämnd 3,4 -1,0 
Samhällsbyggnadsnämnd 1,7 0,0 
Valnämnd -0,1 0,0 
Överförmyndarnämnd 0 0,0 
Revision 0 0,0 
Finansiering 1,7 3,6 
Summa drift kommunen 14,3 -7,7 
    
AB Sjöbohem 7,7 0,0 
Sjöbo Elnät AB 0,4 -0,1 
SÖRF 0,4 -1,6 
    
Kommunkoncernen totalt 22,8 -9,4 
 
År 2021 avviker kommunen, Sjöbo Elnät AB och SÖRF negativt från budget. Det var samma 
situation i april förra året enligt prognoserna då. Ingen avvek negativt vid årets slut 2020. 
 
Även om kommunen i driften uppvisar underskott finns det överskott i kommunstyrelsen och 
finansieringen. Kommunstyrelsen beräknar att politisk verksamhet samt turism- och 
fritidsverksamhet får ett överskott om 0,1 mnkr vardera medan kommunövergripande 
verksamhet prognostiserar ett positivt resultat om 0,8 mnkr.  
 
Familjenämnden prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Individ- och familjeomsorgen visar 
ett underskott om 2,3 mnkr, gymnasieverksamheten ett underskott om 1,6 mnkr och 
kulturverksamheten ett underskott om 0,1 mnkr. Underskotten uppvägs delvis av att förskole-, 
fritidshems- och grundskoleverksamheten beräknas få ett överskott om 1,1 mnkr, 
vuxenutbildnings- och integrationsverksamheten ett överskott om 1,0 mnkr och turism- och 
fritidsverksamheten ett överskott om 0,1 mnkr. 
 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 9,5 mnkr, varav 10 mnkr i 
äldreomsorgen och 0,6 mnkr i kommunövergripande verksamhet (kostenheten), vilket endast 
delvis möts av ett överskott i verksamhet för personer med funktionsnedsättning på 1,0 mnkr. 
 
Tekniska nämnden uppvisar ett underskott om 1,0 mnkr. Det beräknas underskott på turism- och 
fritidsverksamheten uppgående till 1,9 mnkr samt ett underskott i skattefinansierad teknisk 
verksamhet på 0,2 mnkr. Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett överskott om 1,2 
mnkr. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas följa budget. Plan- och byggverksamheten beräknas få ett 
underskott om 0,2 mnkr medan motsvarande överskott beräknas för miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten. 
 
Finansieringsverksamhetens överskott finns inom personalomkostnadsrutinen medan äldre 
pensioner uppvisar ett underskott om 0,3 mnkr.  
 
SÖRF beräknas få ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med budget, framför allt beroende på lägre 
intäkter och högre pensionskostnader. Sjöbo Elnät AB beräknar något högre kostnader på grund 
av överuttagsavgift från Eon. 
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Balanskravsresultat 
Det finns tre delar i lagen kring kommunens ekonomi. Dels ställs krav på mål för god ekonomisk 
hushållning, vilket redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Dels finns det 
lagregler kring balanskrav som kräver att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet, är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Den tredje delen i lagen är möjligheten att ha en 
resultatutjämningsreserv (RUR). En sådan gör att kommunen på ett genomtänkt sätt kan reservera en del 
av överskottet i goda tider för att kunna täcka upp om och när skatteintäkterna minskar i en lågkonjunktur. 

År 2018 blev balanskravsresultatet –1,7 mnkr och kommunen uppfyllde därför inte det lagstadgade 
balanskravet. Enligt lag ska kommunen återställa underskottet inom tre år. Balanskravsresultatet 2019 om 
+17,4 mnkr innebar att 2018 års underskott helt återställdes. Det finns inga andra balanskravsunderskott
att återställa.

Periodresultatet på 18,3 mnkr innebär att balanskravet blir positivt för perioden. Även för året beräknas 
resultatet bli positivt. Realisationsvinster ska inte räknas med vid avstämning av balanskravet. Orealiserade 
vinster och förluster ska inte heller räknas med i balanskravsresultatet. Enligt prognosen finns dock inga 
sådana poster. Därför beräknas årets resultat efter balanskravsjusteringar bli 33,3 mnkr.  

Balanskravsutredning  
mnkr 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
April 

2021 
Prognos 

Årets resultat enligt resultaträkning 27,0 37,9 18,3 33,3 
Reducering av samtliga realisationsvinster -1,7 3,7 - - 
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - 
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - 
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -6,2 -4,1 - - 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -1,7 -6,2 - - 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17,4 36,3 18,3 33,3 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - - - 
Balanskravsresultat 17,4 36,3 18,3 33,3 

Med lagen som grund har kommunen riktlinjer för RUR. De både begränsar hur stort årligt belopp som 
reservationen får omfatta och hur stor den totala reserven får vara. Reglerna begränsar storleken till 9 
procent av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning, vilket motsvarar 105,3 mnkr. 
Vidare anger reglerna att en reservering får göras till RUR med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av skatteintäkter 
inklusive generella statsbidrag och utjämning.  

En procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning motsvarar 11,7 mnkr 2021. Med ett 
resultat efter balanskravsjusteringar på 33,3 mnkr medger regeln att 21,6 mnkr kan reserveras ytterligare. 
Dock innebär begränsningen till 9 procent av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag att endast 
ytterligare 5,9 mnkr kan reserveras. Om resultatet blir i enlighet med prognosen skulle det innebära att det 
finns möjlighet att öka RUR till 105,3 mnkr. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
mnkr 2019 2020 2021 
Ingående värde 77,4 77,4 99,4 
Årets reservering till resultatutjämningsreserv - 22,0 - 
Disponering av resultatutjämningsreserv - - -
Utgående värde 77,4 99,4 99,4 

Utgående värde som andel av skatteintäkter och kommunal utjämning, 
procent 

7,3 9,0 8,5 
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 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Sjöbo kommun som arbetsgivare  

Sjöbo ska vara en attraktiv arbetsgivare och med hjälp av kommunens personalpolitiska 
program Sjöbo kommun – en arbetsplats att längta till drivs en tydlig personal- och 
lönepolitik, där Sjöbo kommun som arbetsgivare ska 

 vara en attraktiv uppdragsgivare
 skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
 ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
 bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
 vara så bra att medarbetarna rekommenderar kommunen som arbetsplats.

Personalomsättning 
De kommunala verksamheterna har haft hög personalomsättning de senaste åren. 
Orsaken är att det råder generell brist på arbetskraft i en rad yrkeskategorier som är 
väsentliga för Skånes kommuners verksamheter. Det är viktigt för kommunkoncernen 
att fortsätta arbeta strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna 
såväl rekrytera som behålla kompetent personal och därmed minska 
personalomsättningen.  

Totalt har 47 tillsvidaretjänster utannonserats i koncernen och av dessa är 42 tjänster på 
heltid, vilket är en markant förbättring jämfört med förra året under samma period då 42 
tillsvidaretjänster annonserades varav 21 var på heltid.  
Av resterande tjänster är två på en procentsats under 75 procent och tre tjänster är på en 
sysselsättningsgrad mellan heltid och 75 procent. 

Totalt 113 tidsbegränsade anställningar har varit utannonserade och av dessa är cirka 75 
tjänster sommarvikariat inom vård och omsorg, 8 är säsongs- eller semestervikariat inom 
park- och grönyteskötsel samt camping och cirka 15 tjänster är badvärdar och simlärare 
som söks till den tekniska förvaltningen. 

Vakanta tjänster januari–april 2021 

Verksamhet 
Antal 

tjänster 
totalt 

Varav 
tillsvidare 

Familjeförvaltningen 34 25 
Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

93 14 

Tekniska förvaltningen 28 4 
Kommunledningsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

2 
3 

2 
2 

AB Sjöbohem 
Sjöbo Elnät AB 
Totalt koncernen 

- 
- 

160 

- 
- 
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Pensionsavgångar 
Totalt fyller 13 personer 65 år under 2021 och under 2022 ökar antalet till 22.  
Sammantaget beräknas 218 medarbetare att gå i pension under de kommande åtta åren.  
 
Prognoserade pensionsavgångar, totalt per verksamhet 

Verksamhet  2020 2021 

Familjeförvaltningen 4 12 
Kommunledningsförvaltningen - 1 
Tekniska förvaltningen - 1 
Stadsbyggnadsförvaltningen 1 - 
Vård- och omsorgsförvaltningen 7 8 
AB Sjöbohem 
Sjöbo Elnät AB 
Totalt 

3 
2 

17 

1 
- 

23 

 
 
Sjukfrånvaro  
Sjukskrivningstalen i kommunens verksamheter minskade något, men det är skillnader mellan 
kommunens olika verksamheter. Sjukfrånvaron i bolagen har ökat.  
Sveriges kommuners genomsnittliga sjukfrånvaro ökade 2020 i och med pandemin och den 
genomsnittliga frånvaron för kommunerna 2020 var 8,3 procent, vilket är högre än Sjöbo 
kommuns frånvaro (7,7 procent).  
 
 

Delrapporten uttagen efter löneberäkningen i april med datum 1 januari–31 mars. 

Nämnd 
Procent 

År 
Total 

sjukfrånvaro 
Långtidsfrånvaro Kvinnor Män 

Anställda  

≤ 29 
år 

30–49 
år 

50 ≤ 

Kommunledningsförvaltningen 
 2021 1,75 66,24 2,48 0,00 0,00 3,49 0,00 
2020 1,77 0,00 2,13 0,90 0,51 2,17 1,44 
2019 2,35 3,20 4,31 0 0 1,62 3,77 

Familjeförvaltningen 
2021 6,62 30,35 7,34 3,67 5,82 6,81 6,72 
2020 7,96 27,60 8,78 4,70 9,14 6,99 8,69 
2019 6,14 39,99 7,00 3,11 6,44 5,40 7,03 

Vård- och 
omsorgsförvaltningen  

2021 10,61 35,57 11,43 4,88 7,94 9,50 12,39 
2020 9,75 29,99 10,36 4,97 8,58 8,67 10,97 
2019 8,97 38,39 9,58 4,06 6,82 7,41 10,95 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

2021 5,87 57,53 2,30 17,19 0,00 6,29 5,04 
2020 2,94 0,00 2,46 4,53 1,54 2,52 4,02 
2019 2,52 0,00 4,00 0,00 0,00 1,94 3,51 

Tekniska förvaltningen 
2021 6,09 64,24 1,41 9,42 1,54 3,63 10,38 
2020 5,58 30,63 4,62 6,23 3,67 2,52 10,79 
2019 2,71 20,51 1,86 3,21 

 
1,30 1,63 4,31 

Kommunen totalt 
2021 8,23 35,14 9,00 4,84 6,51 7,63 9,50 
2020 8,31 28,52 9,11 4,77 8,55 7,05 9,60 
2019 7,02 38,11 7,93 3,39 6,78 5,43 8,66 

 
 
AB Sjöbohem 
 
 

 2021 
 2020 

8,51 
5,84 

43,88 
4,44 

10,43 
6,91 

5,09 
3,94 

2,41 
0,83 

5,81 
6,77 

11,70 
5,85 

 Sjöbo Elnät AB  2021 
2020 

9,19 
5,85 

64,01 
98,36 

33,33 
30,70 

4,02 
0,12 

0,00 
0,77 

25,00 
15,35 

5,11 
0,00 
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Arbetsmiljö 
Sedan 2018 hanterar kommunen arbetsskador och tillbud digitalt i informationssystemet Kia 
(kommunernas informationssystem om arbetsmiljö). 
För perioden januari–april märks en fortsatt hög andel anmälningar, såväl arbetsskador som 
tillbud, inom kategorin ”hot och våld”. Det totala antalet olycksfall i koncernen uppgår till 85 för 
perioden, antalet tillbud uppgår till 139.  
Pandemin har förhindrat planerade utbildningar för chefer och skyddsombud, men så fort 
möjlighet ges kommer kommunen att anordna en egen utbildning.  
 
Lika rättigheter och möjligheter 
I enlighet med diskrimineringslagen utreder kommunen och följer upp verksamheternas 
förebyggande arbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.  
För att underlätta anmälan av oegentligheter (kränkningar, utsatthet, diskriminering med mera) 
kan medarbetare anmäla i kommunens system för arbetsskador, tillbud och andra händelser 
kopplade till arbetsmiljö. För perioden januari–april har det kommit in 8 anmälningar som utreds 
enligt Sjöbo kommuns utredningsmall och handlingsplan vid kränkande särbehandling och 
trakasserier. 
 
Lön 
Sjöbo har som mål att ha konkurrenskraftiga löner i förhållande till övriga kommuner i södra 
Skåne. För andra året tillämpas en ny löneöversynsmodell som bland annat innebär att ansvaret 
för lönesättningen åläggs närmaste chef samt att respektive chef har ett specificerat löneutrymme 
att hantera. Under våren har löneöversyn genomförts för medarbetare tillhörande samtliga 
avtalsområden. På grund av förseningar utbetalas de nya lönerna i maj. 
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 FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

När pandemin klingar av står kommunerna inför många utmaningar. Det kan vara 
omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som haft problem 
eller ungdomar som lämnat föreningslivet. Det är först om fyra-fem år vi till fullo kan se 
folkhälsokonsekvenserna. Den hälsoklyfta som redan finns mellan socioekonomiska grupper kan 
komma att öka ytterligare, vilket påverkar förutsättningarna för kommunen. 

Förutsägbarhet är viktigt för en bra verksamhet. Pandemin utgör ett tydligt exempel på hur 
snabbt situationen kan ändras, både när det gäller ekonomin och hur verksamheten ska bedrivas.  

Stabil ekonomi och förutsägbarhet kan skapas när statens regelverk är tydligt och långsiktigt och 
finansieringsprincipen respekteras. Tendensen är att riksdagen i större utsträckning detaljstyr 
statsbidragen, villkorar resurser, skapar administrativa pålagor och återbetalningskrav samt 
diskuterar förstatligande av verksamheter. För att välfärden ska kunna utvecklas i positiv riktning 
behövs resurser till ny teknik, samverkan mellan sektorer, arbetsro och långsiktighet. Ständiga 
reformer, organisationsförändringar och nya pålagor riskerar att hämma en effektiv utveckling av 
välfärden. 

Tekniska lösningar som staten kan bidra med är ett nationellt, offentligt e-identifikationssystem 
och system för säker digital kommunikation mellan myndigheter, kommuner, regioner och 
externa anordnare. 

I direktiven till utredningen om hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas, framgår 
att staten hyser oro för att kommunerna inte är effektiva och inte budgeterar med tillräckligt 
överskott. 

Sjöbo höjer ambitionen i exploateringsverksamheten för bostäder, handel och industri. Det 
förväntas öka befolkningstillväxten. Det ställer också andra krav på ekonomin. En högre 
investeringsnivå kräver ett ökat resultat för att skuldsättningen inte ska bli för stor. Investeringar 
innebär även ökade kostnader i form av avskrivningar och driftkostnader. Det är viktigt att varje 
generation bär sina egna kostnader. De positiva resultaten ska hålla en nivå som gör att 
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringarna. 

På sikt reduceras statsbidragen och den besvärliga ekonomiska situation som skymtats länge blir 
allt tydligare framöver. Den starka ekonomi som kommunerna upplever för tillfället, är till stor 
del en effekt av tillfälliga statsbidrag och en rekyl efter den kraftiga nedgången i ekonomierna 
globalt och nationellt. Sjöbo kommun bör därför vara försiktig med att öka kostnadsnivån, så att 
den inte blir för hög när statsbidragen minskar. Nu finns möjligheter att genomföra åtgärder och 
satsningar som effektiviserar verksamheten och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt. 

Ett skäl till att kostnaderna ökar är bristen på personal. Fler invånare innebär att det behövs fler 
lärare, undersköterskor och socialsekreterare. Kommunerna har svårt att rekrytera utbildad 
personal och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna. 

För att klara framtidens välfärd fortsätter Sjöbo kommun arbetet med att hitta samverkansformer 
med andra kommuner och organisationer. Utredningen kring gemensamt miljöarbete med Lunds 
kommun fortskrider med målet att eventuellt beslut om samverkan ska fattas under 2022. Ett 
annat förslag är it-samverkan med andra kommuner genom att bli delägare i IT-kommuner i 
Skåne AB. 
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Precis som andra kommuner behöver Sjöbo fundera på hur välfärden ska finansieras framöver. 
Den kommunala konsumtionen ökar snabbt, eftersom befolkningen växer och kraven höjs. De 
närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket på sikt kräver utbyggd skola och 
äldreomsorg. Dessa verksamheter är kostsamma. Kommunens skatteintäkter hänger inte med 
efterfrågan på och kostnaderna för kommunal service. 
 
Kommunen behöver bättre intern styrning, ökat fokus på effektivisering och samverkan med 
regionen och andra kommuner. Digitalisering är en viktig möjlighet för att kunna effektivisera 
verksamheten, förbättra tillgängligheten och samtidigt öka servicen. 
 
Den ekonomiska situationen i ett flerårsperspektiv är alltid osäker. Det är många faktorer som 
påverkar skatteintäkter, statsbidrag och kostnadsutveckling. Det kan gälla den globala 
konjunkturutvecklingen, som i sin tur påverkar den svenska konjunkturen och därmed den 
ekonomiska utvecklingen för kommunen. 
 
Investeringsbehoven är stora i flera år framöver. När bygget på kvarteret Bränneriet kommer i 
gång, tillkommer investeringar i verksamhetslokaler och utbyggd va-infrastruktur. Kapaciteten för 
avloppsreningsverket och vattenverket i Sjöbo behöver ses över och förnyelsetakten på 
ledningsnätet behöver öka. Med en växande befolkning kan det finnas anledning att höja 
resultatmålet ytterligare för att klara investeringarna. Investeringsnivån för vatten och avlopp är 
problematisk, eftersom verksamheten klarar av att finansiera omkring 70 procent av 
investeringarna med egna medel. Om va-investeringarna även kommande år har samma höga 
volym urholkas kommunens likviditet. På sikt behöver kommunen då låna. Dessutom medför 
investeringsnivån att taxan måste höjas. 
 
I maj överlämnades ställföreträdarutredningen till regeringen och den vidare hanteringen av 
utredningsförslagen kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida arbete. 
 
Förberedelse för införandet av e-tjänster pågår inom bygglov och miljöverksamheten för att 
kunna testas under nästa år. 
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FINANSIELLA RAPPORTER  

     

  

RESULTATRÄKNING

(mnkr)
Not Delår Delår Bokslut Budget Prognos

april 2020 april 2021 2020 2021 2021

Verksamhetens intäkter 1 82,5 86,2 270,6 252,7 266,8

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader 2 ‐444,9 ‐464,1 ‐1 329,0 ‐1 360,8 ‐1 383,9

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 3 ‐9,3 ‐9,5 ‐27,8 ‐31,3 ‐30,1

Verksamhetens nettokostnader ‐371,7 ‐387,4 ‐1 086,2 ‐1 139,4 ‐1 147,2

Skatteintäkter 4 256,7 295,0 805,1 827,2 852,8

Generella statsbidrag och utjämning 5 92,1 103,3 305,4 317,6 317,1

Verksamhetens resultat ‐22,9 10,9 24,3 5,4 22,7

Finansiella intäkter 6 8,3 7,6 18,9 9,6 11,6

Finansiella kostnader 7 ‐4,4 ‐0,2 ‐5,3 ‐0,6 ‐1,0

Resultat efter finansiella poster ‐19,0 18,3 37,9 14,4 33,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen ‐19,0 18,3 37,9 14,4 33,3

Balanskravsjusteringar 4,1 0 ‐1,6 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar ‐14,9 18,3 36,3 14,4 33,3

Reservering av medel till RUR 0,0 0,0 ‐22,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar ‐14,9 18,3 14,3 14,4 33,3

Kommunen
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BALANSRÄKNING

(mnkr)
Not Delår Delår Bokslut Prognos

april 2020 april 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 3,5 2,3 2,6 3,8

Materiella anläggningstillgångar 455,2 480,5 482,0 530,3

Fastigheter och anläggningar 9 399,0 427,1 426,6 473,9

Maskiner och inventarier 10 56,2 53,4 55,4 56,4

Finansiella anläggningstillgångar 58,1 58,1 58,1 58,1

Aktier och andelar 11 54,6 58,1 58,1 58,1

Långfristig utlåning 12 3,5 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 516,8 540,9 542,7 592,2

Bidrag till statlig infrastruktur 13 8,0 14,3 14,6 15,6

Omsättningstillgångar

Fordringar 14 103,1 118,3 124,4 112,1

Förråd med mera 15 12,0 10,6 11,0 12,1

Kortfristiga placeringar 16 119,3 120,7 117,1 117,7

Kassa och bank 17 67,0 113,3 104,8 100,9

Summa omsättningstillgångar 301,4 362,9 357,3 342,8

SUMMA TILLGÅNGAR 826,2 918,1 914,6 950,6

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18

Årets resultat ‐19,0 18,3 37,9 33,3

Resultatutjämningsreserv 77,4 99,4 99,4 99,4

Övrigt eget kapital 415,3 440,4 402,5 440,4

Summa eget kapital 473,7 558,1 539,8 573,1

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande 19 8,0 7,4 7,1 7,1

Andra avsättningar 20 0,7 0,4 0,5 0,2

Summa avsättningar 8,7 7,8 7,6 7,3

Skulder

Långfristiga skulder 21 89,9 88,8 88,6 86,5

Kortfristiga skulder 22 253,9 263,4 278,6 283,7

Summa skulder 343,8 352,2 367,2 370,2

SUMMA EGET KAPITAL, AV‐

SÄTTNING OCH SKULDER 826,2 918,1 914,6 950,6

PANTER OCH ANSVARSFÖBINDELSER

Pensionsförpliktelser 23 2,0 1,8 1,7 1,7

Övriga borgensåtaganden 24 859,0 859,0 859,0 859,0

Kommunen
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KASSAFLÖDESANALYS
(mnkr)

Not Delår Delår Bokslut Prognos

april 2020 april 2021 2020 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat ‐19,0 18,3 37,9 33,3

Justering för avskrivningar 3 9,3 9,5 27,8 30,1

Justering för upplösning bidrag till statlig 

infrastruktur 13A 0,1 0,3 0,5 0,9

Justering för upplösning av förutbetalda intäkter 21A ‐1,0 ‐0,9 ‐2,9 ‐3,7

Justering för realisationsvinster(‐)/förluster(+) 25 0,0 0,0 ‐0,2 0,0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 26 0,2 0,7 ‐0,1 0,7

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital ‐10,4 27,9 63,0 61,3

Ökning (‐)/minskning(+) kortfristiga fordringar  14A ‐2,0 6,1 ‐23,3 12,3

Ökning (‐)/minskning(+) kortfristiga placeringar 16 3,9 ‐3,6 6,1 ‐0,6

Ökning (‐)/minskning(+) förråd med mera 15A ‐0,4 0,4 0,6 ‐1,1

Ökning (+)/minskning (‐) kortfristiga skulder 22A 8,2 ‐15,2 32,9 5,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐0,7 15,6 79,3 77,0

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 ‐0,1 ‐2,6

Investering i materiella anläggningstillgångar 27 ‐11,2 ‐7,7 ‐55,6 ‐77,0

Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 21B 0,4 1,1 3,4 2,0

Försäljning materiella anläggningstillgångar 28 1,6 0,0 1,9 0,0

Ökning långfristiga fordringar 12A 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 12B 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering aktier och andelar 11A 0,0 0,0 ‐3,5 0,0

Försäljning/minskning aktier och andelar 11B 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐9,2 ‐6,6 ‐53,9 ‐77,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 21C 0,0 0,0 7,0 0,0

Minskning av långfristiga lån 21D 0,0 0,0 ‐0,2 ‐0,4

Ökning långfristiga fordringar 12C 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 12D 0,0 0,0 3,5 0,0

Minskning av avsättning på grund av 

utbetalningar 29 ‐0,5 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ‐0,5 ‐0,5 9,0 ‐1,4

Beslut om bidrag till statlig infrastruktur 13B 0,0 0,0 ‐7,0 ‐1,9

Årets kassaflöde ‐10,4 8,5 27,4 ‐3,9

Likvida medel vid periodens början 77,4 104,8 77,4 104,8

Likvida medel vid periodens slut 67,0 113,3 104,8 100,9

Kommunen
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NOTER TILL RESULTAT‐ OCH BALANSRÄKNING SAMT 

KASSAFLÖDESANALYS

(mnkr)
NOT Delår Delår Bokslut Budget Prognos

april 2020 april 2021 2020 2021 2021

Verksamhetens intäkter 1

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 303,2 318,2 926,9 925,3 949,5

Avgår interna poster ‐220,7 ‐232,0 ‐656,3 ‐672,6 ‐682,7

Summa verksamhetens intäkter 82,5 86,2 270,6 252,7 266,8

* = Saknar uppgift. 

Specifikation verksamhetens intäkter 

Konsumtionsavgifter VA och avfall 19,4 20,6 63,0 63,6 67,7

Barnomsorgsavgifter 3,6 3,9 11,1 11,4 11,5

Äldreomsorgsavgifter 7,4 7,7 21,6 21,0 23,5

Assistansersättning från Försäkringskassan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av varor och tjänster 4,4 4,0 12,1 10,2 9,7

Lokalhyror och arrenden 7,8 6,9 21,2 24,4 22,0

Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet 7,3 8,1 23,1 26,1 24,6

Övrig försäljning av verksamhet 5,6 5,5 19,4 20,2 20,3

Bidrag från staten och EU 26,9 29,5 99,0 73,5 85,2

Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,1 0,0 0,0 2,3 2,3

Summa 82,5 86,2 270,6 252,7 266,8

Specifikation jämförelsestörande intäkter 

Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader 2

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 677,6 707,9 2 021,0 2 064,7 2 102,9

Avgår interna poster ‐220,7 ‐232,0 ‐656,3 ‐672,6 ‐682,7

Avgår kapitalkostnad ‐12,0 ‐11,8 ‐35,7 ‐31,3 ‐36,3

Summa verksamhetens kostnader 444,9 464,1 1 329,0 1 360,8 1 383,9

Specifikation verksamhetens kostnader 

Löner till anställda 176,1 186,1 504,7 517,8 532,8

Sociala avgifter enligt lag och avtal 58,8 61,2 165,5 174,4 175,5

Pensioner och liknande förpliktelser 14,3 11,4 39,2 38,6 39,5

Material och förbrukningsinventarier 16,0 16,6 60,2 53,0 56,3

Fristående förskolor / skolor / interkommunal ersättning 35,9 40,4 118,9 125,6 122,7

Fristående gymnasier / interkommunala gymnasiala ersättningar 27,7 28,5 83,9 79,0 82,2

Äldre‐ och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet 7,4 6,0 22,7 25,9 20,7

Köp av individ‐ och familjeomsorgstjänster 4,9 6,9 15,5 15,8 18,7

Teknisk entreprenad 8,1 10,9 34,4 31,2 36,1

Elektricitet och liknande kostnader 3,3 3,5 9,8 9,9 9,8

Övrig entreprenad och köp av verksamhet 24,8 24,5 80,3 81,7 82,2

Lokaler och markarrenden 42,5 42,3 126,2 128,2 128,2

Försörjningsstöd 5,0 5,4 14,4 14,2 14,8

Bidrag och transfereringar 4,8 5,6 12,4 14,3 14,4

Transportkostnader 10,1 10,2 26,0 27,4 27,2

Övrigt 5,2 4,6 14,9 23,8 22,8

Summa  444,9 464,1 1 329,0 1 360,8 1 383,9
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NOT Delår Delår Bokslut Budget Prognos

april 2020 april 2021 2020 2021 2021
Leasingavgifter avseende operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 0,7 0,6 0,6 * 0,4
Senare än 1 år men inom 5 år 0,7 0,4 0,5 * 0,1
Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 * 0,0

1,4 1,0 1,1 0,5

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 * 0,0
Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 * 0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 * 0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 0,0 0,0 0,0 * 0,0
Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 0,0 * 0,0
Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 * 0,0

0,0 0,0 0,0 * 0,0

Avskrivningar 3

Avskrivningar bokfört värde 9,3 9,5 27,8 31,3 30,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avskrivningar 9,3 9,5 27,8 31,3 30,1

Skatteintäkter 4

Preliminär skatteinbetalning  274,5 278,8 823,5 834,0 836,6

Slutavräkning 2019 ‐9,3 0,0 ‐4,7 0,0 0,0

Slutavräkning 2020 ‐8,5 4,9 ‐13,7 ‐6,8 4,9

Slutavräkning 2021 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3

Summa skatteintäkter 256,7 295,0 805,1 827,2 852,8

Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag 5

Inkomstutjämning 78,8 79,5 236,3 239,2 238,6

Kostnadsutjämning ‐9,1 ‐8,7 ‐27,3 ‐25,9 ‐26,1

Regleringsavgift/bidrag 6,5 19,2 19,7 57,7 57,6

Tillfälligt statsbidrag 4,2 0,9 39,1 0,0 1,8

Utjämningsavgift LSS ‐2,0 ‐1,6 ‐6,0 ‐4,9 ‐4,8

Kommunal fastighetsavgift  13,7 14,0 43,6 51,5 50,0

Summa statsbidrag och utjämningsbidrag 92,1 103,3 305,4 317,6 317,1

Finansiella intäkter 6

Utdelning aktier andelar 3,0 4,0 6,3 4,1 4,1

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2

Intern ränta 2,7 2,3 7,9 7,7 7,1

Borgensavgift 4,3 0,0 4,4 4,0 4,0

Övriga finansiella intäkter 0,9 0,6 2,3 1,2 3,3

Realiserad vinst, värdepapper 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0

Återföring värdereglering & orealiserade vinster, värdepapper 0,0 2,9 1,9 0,0 0,0

Avgår intern ränta ‐2,7 ‐2,3 ‐7,9 ‐7,7 ‐7,1

Summa finansiella intäkter 8,3 7,6 18,9 9,6 11,6

Finansiella kostnader 7

Övriga räntekostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2

Bankkostnader 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

Realiserad förlust, värdepapper 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

Värdereglering finansiella omsättningstillgångar 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader 4,4 0,2 5,3 0,6 1,0
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Immateriella anläggningstillgångar 8

Anskaffningsvärde årets början 9,1 9,2 9,1 9,2

Ackumulerade avskrivningar årets början ‐5,1 ‐6,6 ‐5,1 ‐6,6

Årets investeringsutgifter 0,0 0,0 0,1 2,6

Omklassificering från pågående projekt 0,0 0,1 0,0 0,1

Årets avskrivningar ‐0,5 ‐0,4 ‐1,5 ‐1,5

Summa immateriella anläggningstillgångar 3,5 2,3 2,6 3,8

Fastigheter och anläggningar 9

Anskaffningsvärde årets början 550,2 598,6 550,2 598,6

Ackumulerade avskrivningar årets början ‐156,4 ‐172,0 ‐156,4 ‐172,0

Årets investeringsutgifter 10,4 6,1 48,4 65,0

Omklassificering  0,0 ‐0,1 0,0 ‐0,1

Bokfört värde årets avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar ‐5,2 ‐5,5 ‐15,6 ‐17,6

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa fastigheter och anläggningar 399,0 427,1 426,6 473,9

Specifikation över utgående värde

Anskaffningsvärde 560,6 604,6 598,6 663,5

Ackumulerade avskrivningar ‐161,6 ‐177,5 ‐172,0 ‐189,6

Summa utgående värde 399,0 427,1 426,6 473,9

Specifikation över avskrivningar

Ackumulerade ingående avskrivningar ‐156,4 ‐172,0 ‐156,4 ‐172,0

Årets avskrivningar/nedskrivningar ‐5,2 ‐5,5 ‐15,6 ‐17,6

Summa avskrivningar ‐161,6 ‐177,5 ‐172,0 ‐189,6

Specifikation över årets avyttringar

Försäljningspris 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0

Reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa bokfört värde årets avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Specifikation utgående värde per anläggningstyp

Allmän markreserv 39,8 39,8 39,8 39,8

Verksamhetsfastigheter  6,8 24,6 6,5 7,2

Fastigheter för affärsverksamhet (VA) 204,9 212,6 203,3 235,0

Publika fastigheter  112,9 117,8 119,0 125,0

Fastigheter för annan verksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1

Pågående projekt 34,5 32,2 57,9 66,8

Summa utgående värde per anläggningstyp 399,0 427,1 426,6 473,9

Maskiner och inventarier 10

Anskaffningsvärde årets början 197,8 202,9 197,8 202,9

Ackumulerade avskrivningar årets början ‐137,2 ‐147,5 ‐137,2 ‐147,5

Årets investeringsutgifter 0,8 1,6 7,2 12,0

Anskaffningsvärde årets försäljningar ‐1,9 0,0 ‐2,1 0,0

Ackumulerade avskrivningar årets försäljningar 0,3 0,0 0,3 0,0

Årets avskrivningar ‐3,6 ‐3,6 ‐10,6 ‐11,0

Summa maskiner och inventarier 56,2 53,4 55,4 56,4

Specifikation över maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 196,7 204,5 202,9 214,9

Ackumulerade avskrivningar ‐140,5 ‐151,1 ‐147,5 ‐158,5

Summa utgående värde 56,2 53,4 55,4 56,4

Specifikation över avskrivningar

Ackumulerade ingående avskrivningar ‐137,2 ‐147,5 ‐137,2 ‐147,5

Årets avskrivningar/nedskrivningar ‐3,6 ‐3,6 ‐10,6 ‐11,0

Förändring utifrån försäljningar 0,3 0,0 0,3 0,0

Summa ackumulerade utgående avskrivningar ‐140,5 ‐151,1 ‐147,5 ‐158,5
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Specifikation över årets avyttringar

Försäljningspris  1,6 0,0 ‐1,9 0,0

Reavinst  0,0 0,0 0,2 0,0

Reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa bokfört värde årets avyttringar 1,6 0,0 ‐1,7 0,0

Specifikation utgående värde per  tillgångstyp

Maskiner 1,6 1,9 2,0 *

Inventarier 18,4 15,7 17,2 *

Bilar och transportmedel 32,6 31,1 31,2 *

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 2,8 3,7 4,0 *

Konst 0,8 1,0 1,0 *

Summa utgående värde per tillgångstyp 56,2 53,4 55,4 *

Aktier och andelar 11

Ingående värde 54,6 58,1 54,6 58,1

Investering finansiella anläggningstillgångar 11A 0,0 0,0 3,5 0,0
Summa aktier och andelar 54,6 58,1 58,1 58,1

Specifikation aktier och andelar

Sjöbo Elnät AB, 20 000 st (100 %) 20,0 20,0 20,0 20,0

AB Sjöbohem,  22 400 st (100 %) 22,4 22,4 22,4 22,4

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 0,5 0,5 0,5 0,5

Kommunassurans 0,8 0,8 0,8 0,8

Kommuninvest* 10,2 13,7 13,7 13,7

SYSAV 0,6 0,6 0,6 0,6

Inera AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa aktier och andelar 54,6 58,1 58,1 58,1

Långfristig fordran 12

Ingående värde 3,5 0,0 3,5 0,0

Minskning fordran 0,0 0,0 ‐3,5 0,0

Ökning fordran 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristig fordran 3,5 0,0 0,0 0,0

Specifikation förändring

Investeringar långfristig fordran investeringsverksamhet 12A 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristig fordran investeringsverksamhet 12B 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristig fordran finansieringsverksamhet 12C 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristig fordran finansieringsverksamhet 12D 0,0 0,0 ‐3,5 0,0

Summa förändring 0,0 0,0 ‐3,5 0,0

Specification långfristig fodran

Förlagslån Kommuninvest 3,5 0,0 0,0 0,0

Summa långfristig fordran 3,5 0,0 0,0 0,0

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat 

om insatsemissioner om sammanlagt 6 387 tkr för Sjöbo kommun och Sjöbo kommun har även valt att göra en särskild insats på 9 286 tkr. Sjöbo 

kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2019‐12‐31 till 16 574 tkr.  Kommunens utlåning till Kommuninvest 

på 3 500 tkr har amorterats och kapitalet har betalats in som överinsats. 
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Bidrag till statlig infrastruktur 13

Ingående balans 8,1 14,6 8,1 14,6

Årets beslut om bidrag till statlig infrastruktur 13B 0,0 0,0 7,0 1,9

Årets upplösning/värdeminskning av bidrag 13A ‐0,1 ‐0,3 ‐0,5 ‐0,9,

Summa bidrag till statlig infrastruktur 8,0 14,3 14,6 15,6

Specifikation anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 10,6 17,6 17,6 19,5

Ackumulerad upplösning/värdeminskning ‐2,6 ‐3,3 ‐3,0 ‐3,9

Summa anskaffningsvärde 8,0 14,3 14,6 15,6

Specifikation av bidrag

Fordringar 14

Kundfordringar  8,7 12,4 8,6 9,0

Diverse kortfristiga fordringar  45,6 47,1 57,9 50,1

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  48,8 58,8 57,9 53,0

Summa fordringar 103,1 118,3 124,4 112,1

Specifikation fordringar

Fordringar 

Ingående värde 101,1 124,4 101,1 124,4

Ökning(+)/minskning(‐) under året 14A 2,0 ‐6,1 23,3 ‐12,3

Summa fordringar 103,1 118,3 124,4 112,1

Förråd med mera 15

Bostäder ‐ exploateringsverksamhet 6,6 4,4 4,8 5,0
Industri ‐ exploateringsverksamhet 5,3 6,1 6,1 7,0

Varulager 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa förråd med mera 12,0 10,6 11,0 12,1

Specifikation förråd med mera

Ingående värde 11,6 11,0 11,6 11,0

Ökning(+)/minskning(‐) under året 15A 0,4 ‐0,4 ‐0,6 1,1

Summa förråd med mera 12,0 10,6 11,0 12,1

Kortfristiga placeringar 16

Ingående kortfristiga placeringar  123,2 117,1 123,2 117,1

Ned‐/uppskrivning, värdereglering 16A ‐4,1 3,0 ‐2,1 0,0

Förändring av kortfristiga placeringar 16A 0,2 0,6 ‐4,0 0,6

Summa kortfristiga placeringar 119,3 120,7 117,1 117,7

Marknadsvärde korta placeringar

Fondinnehav 69,3 70,5 66,9 *

Räntebaserade placeringar 50,0 50,2 50,2 *

Marknadsvärde totalt 119,3 120,7 117,1 *

Placeringarna är portförljvärderade till marknadsvärdet. Den räntebaserade placeringen är på konto utan löptid. 

Kassa och bank* 17

Ingående värde 77,4 104,8 77,4 104,8
Årets förändring ‐10,4 8,5 27,4 ‐3,9

Summa kassa och bank 67,0 113,3 104,8 100,9

Redovisat bidrag avser: gång‐ och cykelväg Sövde‐Blentarp där kommunen finansierar halva kostnaden (6,5 mnkr av 13 mnkr), gång‐ och 

cykelväg Veberöd‐Hemmestorp där kommunen finansierar 4,1 mnkr av 12,5 mnkr (prognos 6,0 mnkr) och en gång‐ och cykelväg Sjöbo‐

Marielundsvägen där kommunen finansierar 7 mnkr av 14,1 mnkr. 

Upplösningen/värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 år. Trafikstyrelsen står som ägare till vägarna. Tills vägen är 

färdigställd har Sjöbo kommun en skuld till Trafikstyrelsen motsvarande vårt bidrag för vägen minskat med de utgifter/inkomster som 

kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder. 

*Icke utnyttjad checkkredit uppgår till 75 mnkr. 
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Eget kapital 18

Årets resultat ‐19,0 18,3 37,9 33,3

Resultatutjämningsreserv 77,4 99,4 99,4 99,4

Övrigt eget kapital 415,3 440,4 402,5 440,4

Förändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 473,7 558,1 539,8 573,1

Förändrad redovisningsprincip avser marknadsvärdering av kortfristiga placeringar

Ingående värde 77,4 77,4 77,4 77,4

Avsättning avseende resultatet 2020 0,0 22,0 22,0 22,0

Avsättning avseende resultatet 2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa resultatutjämningsreserv 77,4 99,4 99,4 99,4

Avsättning för pensioner 19

Ingående värde 8,2 7,1 8,2 7,1

Pensionsutbetalningar ‐0,4 ‐0,4 ‐1,0 ‐0,7

Avsatt till ÖK‐SAP 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränte‐ och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Förändring löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,5 ‐0,3 0,5

Visstidspension (förtroendevalda & fd) 0,1 0,1 0,0 0,1

Ålderspension (förtroendevalda och fd) 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering från upplupna kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,1 0,0
Summa avsättning för pensioner 8,0 7,4 7,1 7,1

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%

Utgående kapital i överskottsfonden tkr 0,0 0,0 0,0 0,0

Belopp varmed den totala redovisade  pensionsförpliktelsen

minskats på grund av försäkring:  290,1 290,1 290,1 290,1

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 1,0 1,0 1,0 1,0
Tjänstemän 0,0 0,0 0,0 0,0

Specifikation över förändring

Likvidpåverkande förändring ‐0,4 ‐0,4 ‐1,0 ‐0,7

Ej likvidpåverkande förändring 0,2 0,7 ‐0,1 0,7

Andra avsättningar 20  

Redovisat värde årets början 0,8 0,5 0,8 0,5

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar ‐0,1 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,3

Summa andra avsättningar 0,7 0,4 0,5 0,2

Specifikation över förändring

Likvidpåverkande förändring ‐0,1 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,3

Ej likvidpåverkande förändring 0,0 0,0 0,0 0,0

Långfristiga skulder 21

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0

Skulder till Trafikverket 3,1 9,9 9,9 9,5
Långfristiga förutbetalda intäkter 86,8 78,9 78,7 77,0

Summa långfristiga skulder 89,9 88,8 88,6 86,5

Avsättning avser återställningskostnader på avfallsdeponin Omma. Återställandet påbörjades 2002 och beräknas vara avslutat 2023. Kommunen väntar på 

ett myndighetsbeslut där ärendet ska klargöras. Avsättningen avser även återställande av mark och rivning av farlig byggnad där byggnaden är en fara för 

omgivningen. Beräknad kostnad med hjälp av tidigare liknande projekt. 
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Specifikation över skuld till kreditinstitut (leasing)

Ingående värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyupptagna lån  21C 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga lån 21D 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa skuld till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0

Specifikation över skuld till Trafikverket

Ingående värde 3,1 9,9 3,1 9,9

Ökning av skuld  21C 0,0 0,0 7,0 0,0

Minskning av skuld  21D 0,0 0,0 ‐0,2 ‐0,4

Summa skuld till övriga 3,1 9,9 9,9 9,5

Specifikation över långfristiga förubetalda intäkter

Ingående värde 87,4 78,7 78,2 78,7

Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter 21B 0,4 1,1 3,4 2,0

Upplösning av långfristiga förutbetalda intäkter  21A ‐1,0 ‐0,9 ‐2,9 ‐3,7

Summa långfristiga förutbetalda intäkter 86,8 78,9 78,7 77,0

Specifikation över minskning av långfristiga lån

Inlösta långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets amorteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Inlösen lån med löptid högst 1 år flyttade till kortfristig skuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa minskning långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Specifikation över ökning av långfristiga förutbetalda intäkter KF

Nya anslutningsavgifter VA 0,2 1,1 3,1 2,0

Nya investeringsbidrag 0,2 0,0 0,3 0,0

Summa ökning av långfristiga förutbetalda intäkter 0,4 1,1 3,4 2,0

Kortfristiga skulder 22

Korta skulder kreditinstitut  0,0 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder  22,5 26,6 37,9 38,5

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader  166,0 173,2 160,3 165,0

Diverse kortfristiga skulder  65,4 63,6 80,4 80,2

Summa 253,9 263,4 278,6 283,7

Specifikation kortfristiga skulder

Ingående värde 245,7 278,6 245,7 278,6

Ökning/minskning under året 22A 8,2 ‐15,2 32,9 5,1

Summa kortfristiga skulder 253,9 263,4 278,6 283,7

Ansvarsförbindelse till pensioner 23

Ingående värde  (inklusive löneskatt) 1,9 1,7 1,9 1,7

Pensionsutbetalningar ‐0,1 ‐0,1 ‐0,2 ‐0,2

Visstidspension (politiker) 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränte‐ och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,0 0,1

Överfört till ordinarie beräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,1 0,1 0,0 0,1

Summa ansvarsförbindelser till pensioner 2,0 1,8 1,7 1,7

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%
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Ansvars‐ och borgensförbindelser 24

Ingående värde 859,0 859,0 859,0 859,0

Periodens förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa ansvars‐ och borgensförbindelser 859,0 859,0 859,0 859,0

Specifikation utgående värde per motpart

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,0 0,0 0,0 0,0

SYSAV, pensionsutfästelser 1,3 1,3 1,3 1,3

Borgensåtagande avseende AB Sjöbohem för externa lån (770 utnyttjat) 800,0 800,0 800,0 800,0

Borgensåtagande avseende Sjöbo Elnät AB för externa lån (41 utnyttjat) 54,0 54,0 54,0 54,0

Borgensåtagande avseende SÖRF för externa lån (1,8 utnyttjat) 3,7 3,7 3,7 3,7

Summa 859,0 859,0 859,0 859,0

Justering för realisationsvinster/förluster 25

Realisationsvinst fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsförlust fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinst maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,2 0,0

Realisationsförlust finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa justering för realisationsvinster/förluster 0,0 0,0 0,2 0,0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 26

Justering av ej likvidpåverkande förändring av 

pensionsavsättningar 0,2 0,7 ‐0,1 0,7

Justering av ej likvidpåverkande förändring av övriga 

avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering av mark till exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av redovisningsprinciper 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,2 0,7 ‐0,1 0,7

Investering i materiella anläggningstillgångar 27

Investeringsutgift i fastigheter och anläggningar ‐10,4 ‐6,1 ‐48,4 ‐65,0

Investeringsutgift i maskiner och inventarier ‐0,8 ‐1,6 ‐7,2 ‐12,0

Summa investering i materiella anläggningstillgångar ‐11,2 ‐7,7 ‐55,6 ‐77,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 28

Försäljningsvärde fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljningsvärde maskiner och inventarier 1,6 0,0 1,9 0,0

Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,6 0,0 1,9 0,0

Minskning avsättningar på grund av utbetalning 29

Minskning avsättningar pensioner på grund av utbetalning ‐0,4 ‐0,4 ‐1,0 ‐0,7

Minskning andra avsättningar på grund av utbetalning ‐0,1 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,3

Summa minskning avsättningar på grund av utbetalning ‐0,5 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0

Sjöbo kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret  fördelas dels i 

förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo 

kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2020‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 

förpliktelser till 501 229,8 mnkr och totala tillgångar till 525 483,4 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 864,6 mnkr 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 914,1 mnkr. 
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RESULTATRÄKNING

(mnkr)
Delår Delår Bokslut Budget Prognos

April 2020 April 2021 2020 2021 2021

Verksamhetens intäkter 115,0 120,6 363,3 346,3 361,5

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader ‐443,9 ‐466,0 -1 333,6 ‐1 364,6 ‐1 390,5

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar ‐25,1 ‐24,8 -74,5 ‐79,8 ‐78,6

Verksamhetens nettokostnader ‐354,0 ‐370,2 -1 044,8 ‐1 098,1 ‐1 107,6

Skatteintäkter 256,7 295,0 805,1 827,2 852,8 25,6

Generella statsbidrag och utjämning 92,1 103,3 305,4 317,6 317,1 ‐0,5

Verksamhetens resultat ‐5,2 28,1 65,7 46,7 62,3

Finansiella intäkter 3,6 2,2 8,5 1,4 3,4 2,0

Finansiella kostnader ‐7,6 ‐3,3 -15,0 ‐10,9 ‐11,3 ‐0,4

Resultat efter finansiella poster ‐9,2 27,0 59,2 37,2 54,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat ‐9,2 27,0 59,2 37,2 54,4

Sammanställd redovisning
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BALANSRÄKNING

(mnkr)
Delår Delår Bokslut Prognos

April 2020 April 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9,7 7,1 7,8 7,6

Materiella anläggningstillgångar 1 438,3 1 481,3 1 483,7 1 549,6

Fastigheter och anläggningar 1 371,3 1 415,6 1 417,7 1 481,3

Maskiner och inventarier 67,0 65,7 66,0 68,3

Finansiella anläggningstillg. 23,6 22,1 21,9 23,0

Aktier och andelar 11,7 15,2 15,3 15,2

Långfristiga fordringar 3,6 5,9 0,1 7,3

Uppskjuten skattefordran 8,3 1,0 6,5 0,5

Summa anläggningstillgångar 1 471,6 1 510,5 1 513,4 1 580,2

Bidrag till statlig infrastruktur 8,0 14,3 14,6 15,6

Omsättningstillgångar

Fordringar 110,4 123,4 124,6 110,7

Förråd med mera 12,5 10,8 11,2 12,1

Kortfristiga placeringar 119,3 120,7 117,1 117,7

Kassa och bank 67,0 116,5 104,8 104,7

Summa omsättningstillgångar 309,2 371,4 357,7 345,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 788,8 1 896,2 1 885,7 1 941,0

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital

Årets resultat ‐9,2 27,0 59,2 54,4

Resultatutjämningsreserv 77,4 99,4 99,4 99,4

Övrigt eget kapital 546,1 592,6 533,3 592,6

Summa Eget kapital 614,3 719,0 691,9 746,4

Avsättningar

Avs för pensioner o liknande 12,1 11,3 10,9 11,1

Andra avsättningar 24,8 26,4 26,5 27,4

Summa avsättningar 36,9 37,7 37,4 38,5

Skulder

Långfristiga skulder 912,8 891,5 901,4 889,2

Kortfristiga skulder 224,8 248,0 255,0 266,9

Summa skulder 1 137,6 1 139,5 1 156,4 1 156,1

SUMMA EGET KAPITAL, AV‐

SÄTTNING OCH SKULDER 1 788,8 1 896,2 1 885,7 1 941,0

PANTER OCH ANSVARSFÖBINDELSER

Pensionsförpliktelser 2,0 1,8 1,7 1,7

Övriga borgensåtaganden 1,3 1,3 1,3 1,3

Sammanställd redovisning
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Driftredovisning 
 Intäkter Kostnader Nettokostnader 

mnkr Prognos  Utfall  Utfall  Prognos Utfall Utfall  Prognos Utfall Utfall  Budget Avvikelse 

Verksamhet 2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 2020 

Kommunövergripande  34,5 11,8 11,2 -91,7 -31,2 -24,9 -57,2 -19,5 -13,6 -57,3 0,1 

Politisk  0,2 0,1 0,5 -14,9 -5,0 -4,9 -14,7 -4,9 -4,3 -14,9 0,2 

Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 

11,1 3,1 2,7 -125,6 -40,4 -39,5 -114,6 -37,2 -36,8 -115,6 1,0 

Äldreomsorg 89,6 30,0 26,3 -313,6 -104,7 -97,5 -224,0 74,7 -71,1 -224,0 0,0 

Individ- och familjeomsorg 5,5 1,9 2,0 -65,6 -23,9 -21,1 -60,1 -22,1 -19,2 -58,2 -1,9 

Förskole- och skolbarnomsorg samt 
grundskole 

395,5 134,2 134,6 -796,5 -269,6 -267,7 -401,0 -135,4 -133,1 -396,1 -4,9 

Gymnasieskola 45,8 14,6 14,4 -148,8 -49,2 -45,3 -103,0 -34,6 -30,9 -101,9 -1,1 

Vuxenutbildning, arbetsmarknads-
åtgärder och integration 

25,3 8,7 12,1 -36,5 -12,9 -14,8 -11,3 -4,2 -2,7 -12,5 1,2 

Turism- och fritid 5,7 1,4 1,5 -49,9 -17,1 -17,1 -44,3 -15,8 -15,6 -43,8 -0,5 

Kultur 1,0 0,6 0,5 -19,3 -6,9 -6,5 -18,3 -6,3 -6,1 -18,0 -0,3 

Teknisk avgiftsfinansierad 63,9 20,1 19,0 -63,9 -20,1 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teknisk skattefinansierad 12,7 4,2 6,1 -40,6 -12,2 -13,7 -27,9 -8,0 -7,5 -28,5 0,6 

Miljö- och hälsoskydd 2,7 0,8 0,8 -8,8 -2,8 -2,7 -6,1 -1,9 -2,0 -6,4 0,3 

Plan- och bygg 3,3 1,7 1,3 -8,1 -2,7 -3,5 -4,8 -1,0 -2,1 -4,5 -0,3 

Räddningstjänst 0 0,0 0,0 -15,2 -5,2 -5,0 -15,2 -5,2 -5,0 -15,2 0,0 

Finansiering 198,4 70,0 66,4 -213,3 -76,4 -82,4 -14,9 -6,4 -16,0 -6,5 8,4 

Summa 895,2 303,2 299,4 -2012,3 -680,3 -665,6 -1171,1 -377,1 -357,4 -1103,4 2,8 
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 Intäkter Kostnader Nettokostnader 

mnkr Prognos  Utfall  Utfall  Prognos Utfall Utfall  Prognos Utfall Utfall  Budget Avvikelse 

Nämnd 2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 April 
2020 

April 
2019 

2020 2020 

Kommunstyrelsen verksamhet 7,2 2,3 2,2 -87,2 -29,1 -28,0 -80,0 -26,9 -25,7 -80,4 0,4 

Familjenämnden 473,0 159,9 163,7 -1070,4 -363,7 -357,0 -597,4 -203,7 -193,4 -590,6 -6,8 

Vård- och omsorgsnämnden 128,0 42,7 38,5 -467,6 -155,3 -146,8 -339,6 -112,7 -108,3 -340,6 1,0 

Tekniska nämnden 82,7 25,7 26,6 -152,5 -48,9 -48,7 -69,8 -23,1 -22,2 -69,6 -0,2 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,0 2,3 2,1 -17,5 -5,7 -6,4 -11,5 -3,1 -4,3 -11,5 0,0 

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 -2,6 -0,9 -0,7 -2,6 -0,9 -0,7 -2,6 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Revision 0,0 0,0 0,0 -1,2 -0,3 -0,7 -1,2 -0,3 -0,7 -1,2 0,0 

Finansiering 198,5 70,0 65,8 -213,3 -76,4 -77,2 -69,0 -6,4 -2,5 -6,9 8,4 

Summa 895,2 303,2 299,4 -2012,3 -680,3 -665,6 -1171,1 -377,1 -357,4 -1103,4 2,8 
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INVESTERINGSREDOVISNING

Budget 
2021 

inklusive 
tilläggs-
budget

Utfall 2021-
04-30

Prognos 
2021

Avvikelse 
mot årets 
budget

Kommunstyrelsen 6,3 0,0 6,2 -0,1
varav kommunövergripande 6,3 0,0 6,2 -0,1

Familjenämnd 8,7 1,4 8,7 0,0
varav för- och grundskoleverksamhet 2,0 0,1 2,0 0,0
varav individ- och familjeomsorg 0,1 0,0 0,1 0,0
varav turism- och fritidsverksamhet 0,1 0,0 0,1 0,0
varav kulturverksamhet 0,6 0,0 0,6 0,0
varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad 0,1 0,0 0,1 0,0
varav gymnasieverksamhet 5,8 1,3 5,8 0,0

Vård- och omsorgsnämnd 7,4 0,1 6,8 -0,6
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning 1,7 0,1 1,3 -0,4
varav äldreomsorg 5,7 0,0 5,5 -0,2

Samhällsbyggnadsnämnd 0,7 0,0 0,7 0,0

varav Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0

varav Plan- och byggverksamhet 0,7 0,0 0,7 0,0

Teknisk nämnd 65,0 5,1 59,1 -5,9
varav turism- och fritidsverksamhet 2,6 0,0 2,6 0,0
varav kulturverksamhet 0,3 0,0 0,3 0,0
varav teknisk verksamhet – skattefinansierad 29,6 2,5 29,6 0,0
varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 32,5 2,6 26,6 -5,9

Totalt 88,1 6,6 81,5 -6,6

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr)
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Exploateringsredovisning (tkr)
Bostadsexploatering

Område Start In- Kostnad Utgifter Ut- Periodens

år gående sålda gående resultat

balans tomter balans för 

2021-04-30 området Sålda Lediga

Blentarp 67:2 Etapp 1 2006 1 575,6 -331,7 0,0 1 243,9 613,6 18 15

Humlan 7 2018 531,4 0,0 0,0 531,4 0,0 0 1

Grimstofta 4:1 Etapp 2 2006 70,0 0,0 0,0 70,0 -9,0 27 1

Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 2006 1 599,6 -123,0 0,0 1 476,6 363,8 65 12

Vadaren 3 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0

Glädjen 32 2017 1043,0 0,0 0,0 1 043,0 -17,7 0 1

Sjöbo Väst Etapp 3 2021 0,0 0,0 78,9 78,9 0,0

Summa

Bostadsexploatering 4 819,6 -454,7 78,9 4 443,8 950,7 111 30

Industriexplotering
Område Start In- Kostnad Utgifter Utgående Periodens Kvar-

år gående sålda balans resultat varande

balans tomter 2021-04-30 för mark att

området sälja

(kvm)

Sjöbo Väst handelsområde 2011 1 853,5 0,0 0,0 1 853,5 13,0 41 307

2005 68,6 0,0 0,0 68,6 -21,1 52 297

2010 3 695,0 0,0 0,0 3 695,0 165,2 70 000

2019 487,9 -90,6 37,4 434,7 59,1 24 577

Summa  

Industriexploatering 6 105,0 -90,6 37,4 6 051,8 216,2 188 181

TOTALT

EXPLOATERING 10 924,6 -545,3 116,3 10 495,6 1 166,9 -

Antal tomter

Sandbäck 7:19 norr 
Esplanaden

Sandbäck 7:3 S Åsumån 
(Ommadal)

Sandbäck 4:18 Bäckadal
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att 
 

 intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 

 fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta, 

 tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges, 

 periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, 

 värdering av kortfristiga placeringar har portföljvärderats till marknadsvärdet.  

 
Förändrade redovisningsprinciper 
Inga redovisningsprinciper förändrades.  
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 procents inflytande. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av 
organisationsbilden i förvaltningsberättelsen. Redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden.  
 
Av gjorda bokslutsdispositioner redovisas 21,4 procent som uppskjuten skatt och resterande 78,6 
procent förs till eget kapital.  
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och som överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens 
realisationsvinster vid fastighets- och verksamhetsförsäljningar som jämförelsestörande. 
 
Intäkter 
Verksamhetsintäkter 
Kommunen följer sedan 2020 RKR R2 Intäkter när det gäller icke offentliga investeringsbidrag. 
Ändringen har genomförts i enlighet med RKR R12, byte av redovisningsprinciper.  
 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s aprilprognos i enlighet med 
RKR R2. I enlighet med ett yttrande från RKR har extra generella statsbidrag som beslutats 
under tiden fram till delårsrapporten fördelas ut schablonmässigt med 1/12 per månad över 
räkenskapsåret.  
 
Kostnader 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserad på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 
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Nyttjandeperioder 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:  
 
Typ av tillgång Nyttjande-

period 
Genomsnittlig 

nyttjande-
period 

Allmän markreserv Ingen 
avskrivning 

Ingen 
avskrivning 

Immateriell tillgång 3–5 år 4,6 år 
Verksamhetsfastigheter  5–80 år 39,0 år 
Fastigheter för 
affärsverksamhet 

10–50 år 43,0 år 

Publika fastigheter 10–75 år 46,3 år 
Fastigheter för annan 
verksamhet 

Ingen 
avskrivning 

Ingen 
avskrivning 

Pågående projekt 
Ingen 

avskrivning 
Ingen 

avskrivning 
Maskiner 5–15 år 9,2 år 
Inventarier 3–10 år 8,1 år 
Bilar och transportmedel 3–15 år 12,3 år 
Förbättringsutgifter på 
fastigheter ej ägda av 
kommunen 

3–10 år 7,6 år 

Konst Ingen 
avskrivning 

Ingen 
avskrivning 

 
Specifikation avskrivningstider komponenter  
Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och 
avlopp) 

 

Ledningsnät 50 år  
Stomme 40–50 år  
Maskin 15–25 år  
Styr/regler/el 10 år  
Konstruktion 25 år  
Utrustning 10 år  
Maskinell utrustning 10–15 år  

 
 
Publika fastigheter (gata) 

 

Huvudgata    
Slitlager 15 år  
Övrigt/vägkropp 75 år  
Uppsamlingsgata   
Slitlager 20 år  
Övrigt/vägkropp 75 år  
Lokalgata   
Slitlager 30 år  
Övrigt/vägkropp 75 år  
GC-väg   
Slitlager 30 år  
Övrigt/vägkropp 75 år  
Gångbana/trottoar   
Slitlager 30 år  
Övrigt/vägkropp 75 år  
Gatubelysning   
Armatur 20 år  
Belysningsstolpe/ledning 30 år  
 
Avskrivningstiderna bestäms individuellt för varje investering utifrån bedömd nyttjandeperiod. 
En tillgång ska delas upp i olika komponenter och skrivas av separat, om den förväntade 
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skillnaden i nyttjandeperioden mellan de olika komponenterna är väsentlig. Understiger värdet av 
tillgången 100 tkr görs aldrig någon uppdelning i komponenter.  
 
Kommunen kan bekosta förbättringsutgifter i annans fastighet, förutsatt att kommunen hyr 
fastigheten. Om sådant arbete avser ny-, till- eller ombyggnad av värdehöjande slag ska 
avskrivning ske av nedlagda utgifter. Avskrivningstiden bestäms av investeringens 
nyttjandeperiod och hyresförhållandet. Det medför att avskrivningstiden inte kan vara längre än 
kontraktstiden på hyreskontraktet. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år, 
kostnadsförs förbättringsutgifterna direkt.  
2 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Det finns en investeringspolicy som bland annat berör gränsdragningen mellan kostnad och 
investering. För mindre investeringar har policyns gränsvärde tillämpats. Inköp av inventarier 
räknas som en investering, om tillgångarna har en nyttjandeperiod på minst tre år och en 
anskaffningsutgift som överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms. 
 
Anskaffningsvärde 
Anskaffningsvärdet motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I 
anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ingår utöver inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet. 
 
Bidrag till statlig infrastruktur 
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
eller värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp. Tills projektet är färdigställt har 
Sjöbo kommun en skuld till motparten, motsvarande kommunens bidrag för projektet minskat 
med de utgifter och inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland 
långfristiga skulder.   
 
Avsättningar 
Framtida händelser som kan påverka förpliktelsens storlek ska återspeglas i avsättningens värde, 
när det finns tillräckliga, objektiva omständigheter som talar för att de kommer att inträffa. 
Åtagandena är nuvärdesberäknade med motsvarande belopp som inflationsuppräkningen.  
 
Långfristiga skulder 
Anslutningsavgifter och offentliga investeringsbidrag bokförs som förutbetalda långfristiga 
skulder, samtidigt som investeringsutgiften bokförs som en tillgång.  
 
I samma takt som tillgångens värde minskar, i form av avskrivningar i resultaträkningen, minskar 
även den förutbetalda intäkten, genom att skulden minskar när delar av bidraget intäktsförs i 
resultaträkningen. Intäkten i form av anslutningsavgiften delas upp på lika många år som 
huvuddelen av kommunens investeringsutgifter för anslutningen. Skulden för förutbetalda va-
anslutningsavgifter klassificeras som långfristiga skulder, eftersom skulden löper på 30 år. Det 
beräknas motsvara genomsnittlig avskrivningstid på va-anslutningarna. 
 
Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Under avsättningar redovisas kompletterande 
ålderspension, särskild avtalspension före 65 år och efterlevandepension. Som kortfristig skuld 
redovisas de pensioner som intjänats av de anställda under perioden, men som betalas ut under 
kommande period. Beräkningen är gjord den 30 april 2021 förutom pensionerna för 
förtroendevalda. Där utgår vi från beräkningen 31 december 2020 och räknar om den till 30 april 
2021. 

73

245



FINANSIELLA RAPPORTER  

     

  
De pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998 och ännu inte lösts via försäkringen 
redovisas som ansvarsförbindelse. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning, när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Kompletterande ålderspension, det vill säga förmånsbestämd pension för anställda som tjänar 
över 7,5 basbelopp, försäkras genom inbetalning av försäkringspremie löpande under året. 
Kommunen följer RKR:s yttrande med anledning av diskonteringsräntan i RIPS 07. 
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FINANSIELL RAPPORT

Motpart Belopp i mnkr
Procent av 
borgen Motpart Belopp i mnkr

Procent av 
utlåning

AB Sjöbohem (760 mnkr nyttjad) 800,0 93,3 Ej aktuellt 0,0 0,0
Sjöbo Elnät AB (41 mnkr nyttjad) 54,0 6,3
SÖRF (1,7 mnkr nyttjad) 3,7 0,4
Summa 857,7 100,0 Summa 0,0 0,0

Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr)

Motpart
Anskaffnings-
värde

Procent av 
placering Marknadsvärde Ränta

SBAB 50,2 44,2 50,2
Robur fonder 18,5 16,3 23,7
SHB fonder 30,8 27,1 31,2
SEB fonder 3,4 3,0 4,8
SPP fonder 10,7 9,4 10,6
Summa 113,6 100,0 120,5

Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Motpart Belopp i mnkr
Kommuninvest 708 80,6
Swedbank 95 10,8
Sparbanken Skåne (checkkredit) 75 8,5
Summa 878 100,0

Derivat; Ej aktuellt

RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE
Kommunen Sjöbohem Sjöbo Elnät

Finansieringsrisk
Ränterisk
Motpartsrisk
Valutarisk
Likviditetsrisk
Operativa risker

Borgensåtaganden, KOMMUNEN Utlåning, KOMMUNEN

FÖLJS?

< 25 mnkr; 0,30 %, 25–50 mnkr; 
0,20 % och > 50 mnkr; 0,1 %.

Procent av lån
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ORDLISTA 

Anläggningstillgångar avser tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och 
inventarier.  

Avskrivning är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden.  

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där 
det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen på balansdagen. 

Driftredovisning visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster. 

Eget kapital är skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder. 

Extraordinära poster är intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens normala 
verksamhet. 

Förvärvsmetod anger att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital elimineras, vartefter intjänat 
kapital räknas in i koncernens egna kapital. 

Intern ränta är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde. 

Jämförelsestörande poster anger händelser eller transaktioner som är viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelser. 

Kassaflödesanalysen visar hur verksamheten finansierats, det vill säga hur pengar tillförts och hur 
de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida medel.  

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet. 

Kortfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning inom 
ett år efter balansdagen. 

Likvida medel är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar. 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.  

Långfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning 
senare än ett år efter balansdagen. 

Nettoinvesteringar: För kommunen är det investeringar enligt investeringsredovisningen. I 
den sammanställda redovisningen är det investeringar i immateriella och materiella tillgångar 
minus investeringsbidrag enligt kassaflödesanalysen 

Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, till exempel kundfordringar. 

Proportionell konsolidering innebär att i de fall ägda bolag delägs, tas endast de ägda andelarna in 
i den sammanställda redovisningen. 

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit. 

Rörelsekapital anger den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill 
säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
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Sammanställda räkenskaper redovisar en sammanställning av resultat- och balansräkningar för 
juridiska personer i vilka kommunen har en väsentlig betydelse. De ger en helhetsbild oavsett i vilken 
juridisk form verksamheten bedrivs. . 
 
Självfinansieringsgrad: Medel från verksamheten före förändring av rörelseresultat dividerat 
med nettoinvestering 
 
Skattekraft anger antal skattekronor per invånare. 
 
Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster och uttrycks vanligen i skattekronor. 
 
Soliditet redovisar långsiktig betalningsförmåga. Eget kapital dividerat med Summa tillgångar 
enligt balansräkningen. I det fall det anges att det är inklusive alla pensionsförpliktelser 
inkluderas pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse. 
 
Skuldsättningsgrad: Skulder och avsättningar dividerat med Summa tillgångar enligt 
balansräkningen.  
 
Årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%) 
beräknas utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar.  
 
Årsarbetare innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2021/130

Taxa för Sjöbo kommuns bygglovenhets handläggning enligt plan- och 
bygglagen

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa för Sjöbo kommuns bygglovenhets 
handläggning enligt plan- och bygglagen antas.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 maj 2021 beslutat att föreslå ny taxa för Sjöbo 
kommuns bygglovenhets handläggning enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 maj 2021 § 44
Tjänsteskrivelse SBN
Förslag till taxa 2021
Underlag taxa
Jämförelsetabell taxa
Bilaga – Taxebestämmelser PBL

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen

 Dnr 2021/130

Taxa för Sjöbo kommuns bygglovenhets handläggning enligt Plan- och 
bygglagen

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut är ännu inte justerat men kommer att läggas till 
möteshandlingarna före sammanträdet.

252



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44 Ärendenr ALL.2021.1059

Taxa för Sjöbo kommuns bygglovenhets handläggning enligt PBL på

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxan enligt
bilaga.
_________

Sammanfattning
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för sina kostnader
för den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa, med syfte att få ett tydligt och
transparent sätt att konstruera en kommunal taxa inom området. Målet är att underlaget ska bidra till
kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med. Underlaget från 2014
har bearbetats och kompletterats i en uppdaterad version i juli 2020. PBL-taxa 2022 för Sjöbo
kommun grundas på underlaget från 2020 från SKR. Underlaget har bearbetats för att anpassa det till
kommunens särskilda förhållanden, men utifrån SKRs anvisningar och förslag. Taxan träder i kraft
2022-01-01.

Bakgrund och motivering
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för sina kostnader
för den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp för detta ger Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) ut underlag för taxekonstruktion. År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för
konstruktion av PBL-taxa, med syfte att få ett tydligt och transparent sätt att konstruera en kommunal
taxa inom området. Målet är att underlaget ska bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara
och lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående
process.
Underlaget från 2014 har därför bearbetats och kompletterats i en uppdaterad version i juli 2020.
PBL-taxa 2022 för Sjöbo kommun grundas på underlaget från 2020 från SKR. Genom att använda ett
kommungemensamt underlag ges förutsättningar för ett rättvist och rättssäkert avgiftsuttag.
Underlaget har bearbetats för att anpassa det till kommunens särskilda förhållanden, men utifrån SKRs
anvisningar och förslag.
Vi hoppas att PBL-taxa 2022 för Sjöbo kommun ska finansiera en långsiktigt hållbar
bygglovsverksamhet, med för medborgarna rätt nivå på service och bemanning.

Komplexitetsnivå
Det är kommunens genomsnittliga kostnad för en typ av besked, beslut eller handläggning som
speglas i avgiften för ärendetypen. I denna taxa betyder det att storleken på byggnaden eller objektet i
den enskilda ansökan inte blir avgörande för avgiftens storlek. Utgångspunkten för upplägget är att det
finns andra faktorer än objektets storlek som påverkar hur komplext ett ärende är att handlägga, såsom
huruvida åtgärden är planenlig, om den innebär en liten avvikelse, eller om den ska vidtas utanför
planlagt område.

Tidsuppskattning
Det är den genomsnittliga tiden för olika ärendetyper som bedömts i tidsuppskattningen, och som
sedan multiplicerats med handläggningskostnaden per timme för att leda fram till avgiften.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidsåtgången i det enskilda ärendet har ingen betydelse för vilken avgift som tas ut, utan det är
genomsnittet för ärendetypen som lägger grunden till hur många timmar handläggningen tar och
därmed hur stor avgiften blir. Tidsuppskattningen har utförts på erfarenhetsbasis. För vissa ärendetyper
föreslås avgifter grundade på timdebitering. I de fallen behöver kommunen, vid behov, i det enskilda
ärendet kunna redovisa den nedlagda tiden för handläggningen. Fasta kostnader som är förenliga med
det arbete som avgifterna för taxan ska täcka, det vill säga exempelvis porto och annonsering, räknas
in i handläggningskostnaden per timme.
Enligt denna taxa utgår avgift för:

· beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,

· beslut om lov,

· tekniska samråd och slutsamråd,

· arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

· expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och

· andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Indexjustering av avgifter i taxan
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt
kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor.

Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär
dels en minskad administration och dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen
av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.

Indexjustering kan däremot inte kompensera för extraordinära, lokala, kostnadsökningar eller
-minskningar. Då behöver själva avgiften (priset) ändras genom beslut av fullmäktige.

Formella grunder för avgifter inom bygglovsverksamheten

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med

skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter enligt PBL, utan kan välja att helt

eller delvis skattefinansiera verksamheten.

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3 b § kommunallagen (1991:900)

som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de

tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla,

får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente KF beslut, daterat 2020-09-23.

Bilaga
Taxebestämmelser för Sjöbo kommuns bygglovenhet.
Taxetabell för Sjöbo kommuns bygglovenhet
Jämförelsetabell
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

13(65)
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Taxebestämmelser för Sjöbo kommuns bygglovenhet 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 

Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i 
den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A14 samt A17-A21 och 
tidsuppskattningar A1-A14 samt A17-A21 i kommunens beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell 
A1-A14 samt A17-A21. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut eller handläggning.  

Mervärdesskatt 

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A1-A14 
samt A17-A21 21 fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden per timme är 1 205 kronor för ärenden avseende taxetabell A1-A14 
samt A17-A21. 

Tillämplig taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för 
den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag 
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25 %, 50 % eller 75 %.  

Planavgift 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tidigare beslutad taxa och omfattas 
inte av denna. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas 
med avvikelse från detaljplan. 
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Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd 
eftersom samma tid läggs ner på hanteringen av dessa ärenden. 

Timdebitering 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell 1 A1-A14 samt A17-A21 
utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften 
beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Ärenden som omfattar flera ärendetyper 

Om ett ärende omfattar flera ärendetyper ska full avgift tas ut för den mest tidskrävande 
åtgärden och övriga åtgärder reduceras med 1 timme vardera. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt 
tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.  

Ändring av taxan 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A1-A14 samt A17-
A21 samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, efter att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till 
nämnden. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering  

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är 
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  
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Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 
det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts 
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sjöbo kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna 
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som 
byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt 
tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 21 582 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 28 209 kr

A 1.4 Planenligt 20 979 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 594 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 27 004 kr

A 1.7 Planenligt 11 942 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 14 352 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 954 kr

A 1.10 Planenligt 7 929 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 941 kr

A 1.13 Planenligt 17 967 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 20 377 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 1.16 Planenligt 8 531 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 941 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 12 146 kr

A 1.19 Planenligt 7 326 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 9 736 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 10 941 kr

A 1.22 Planenligt 12 544 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 14 954 kr

A 1.24 Planenligt 10 941 kr

A 1.25 Avviker från detaljplan 14 556 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd, t.ex större garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och 
badrum.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget 
tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den 
bärande konstruktionen

Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
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A 1.26 Planenligt 4 916 kr

A 1.27 Avviker från detaljplan 7 929 kr

A 1.28 Planenligt 15 557 kr
A 1.29 Avviker från detaljplan 18 569 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 20 377 kr

A 1.31 Planenligt 6 121 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 9 134 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 9 736 kr

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd 
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt 
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig 
krävs. 

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 

260



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 21 582 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 28 209 kr

A 2.4 Planenligt 11 544 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 15 159 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 16 364 kr

A 2.7 Planenligt 55 225 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 62 455 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 69 685 kr

A 2.10 Planenligt 96 195 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 103 425 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 111 860 kr

A 2.13 Planenligt 108 245 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 115 475 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 123 910 kr

A 2.16 Planenligt 17 967 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 377 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 2.19 Planenligt 7 929 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 2.22 Planenligt 55 225 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 58 840 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 63 660 kr

A 2.25 Planenligt 61 250 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 64 865 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 69 685 kr

A 2.28 Planenligt 16 159 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 19 774 kr

A 2.30 Planenligt 11 544 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 15 159 kr

A 2.32 Planenligt 6 724 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 8 531 kr

A 2.34 Planenligt 15 557 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 17 967 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 19 172 kr

A 2.37 Planenligt 7 929 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 2.40 Planenligt 15 557 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 967 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 15 557 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc där 
kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager 
och tälthallar

Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.
Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex kontor, industri, handel, 
skola, bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd, 
carport mm.

Ärendetyp

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex enklare tillbyggnad av 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där 
fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex tillbyggnad av kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm. Åtgärder 
som kräver en kontrollansvarig.
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A 3

Avgift
A 3.1 3 109 kr

A 3.2 4 314 kr

A 3.3 1 205 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.2 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

A 4.3 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.4 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.5 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.6 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.7 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
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A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 8 724 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 9 929 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 9 929 kr

A 5.4 Planenligt 4 314 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 519 kr

A 5.7 Planenligt 8 122 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 327 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 9 327 kr

A 5.10 Planenligt 3 711 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 916 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 916 kr

A 5.13 Planenligt 4 314 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 724 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 109 kr

A 7

Avgift
A 7.1 3 109 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp

263



A 8

Avgift
A 8.1 9 929 kr
A 8.2 4 314 kr

A 8.3 13 544 kr

A 8.4 7 929 kr

A 8.5 11 134 kr

A 8.6 4 314 kr

A 8.7 8 122 kr

A 8.8 3 109 kr

A 8.9 8 724 kr

A 8.10 4 314 kr

A 8.11 9 929 kr

A 8.12 4 314 kr

A 8.13 8 724 kr

A 8.14 4 314 kr

A 8.15 8 724 kr

A 8.16 4 314 kr

A 8.17 11 134 kr

A 8.18 5 519 kr

A 8.19 14 749 kr

A 8.20 9 134 kr

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd
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A 8.21 11 134 kr

A 8.22 6 121 kr

A 8.23 14 147 kr

A 8.24 8 531 kr

A 8.25 8 724 kr

A 8.26 4 314 kr

A 8.27 13 544 kr

A 8.28 7 929 kr

A 8.29 8 724 kr

A 8.30 4 314 kr

A 8.31 11 737 kr

A 8.32 5 519 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)
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A 9

Avgift
A 9.1 4 314 kr

A 9.2 8 724 kr

A 9.3 4 314 kr

A 10

Avgift
A 10.1 #SAKNAS!A 10.2 9 929 kr

A 10.3 4 314 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 6 724 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 2 410 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

Avslag

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

#SAKNAS!

Ärendetyp

Ärendetyp

Villkorsbesked

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Förhandsbesked

Förhandsbesked

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklov för fällning av träd
Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd
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A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp
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A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin 
ansökan

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att 
ärendet inte går att pröva i sak

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avskrivning

Ärendetyp

Avvisning
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Kommunnamn SJÖBO
Datum 2021-04-30
Upprättad av Linnéa Elamzon

Handläggningskostnad
per timme för lov,
anmälan mm 1 205 kr
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Tabell nr Rubrik Länk till
taxetabell

Länk till
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra arbetsplatsbesök → →
A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 19 Avslag → →
A 20 Avskrivning → →
A 21 Avvisning → →
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se
kommunens taxebestämmelser.

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).

Planenligt:Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område:Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS
21054:2009.
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I

ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.

Planenligt 21 582 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 28 209 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.

Planenligt 20 979 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 594 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 27 004 kr

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd, t.ex större garage, förråd,
gästhus och båthus.

Planenligt 11 942 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 14 352 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 14 954 kr

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd, T ex mindre garage, förråd,
gästhus och båthus.

Planenligt 7 929 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 10 339 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 10 941 kr
A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större

tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som
innebär en ökning av byggnadens volym) där en
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och
badrum.

Planenligt 17 967 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 20 377 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som
innebär en ökning av byggnadens volym) som
tillbyggnad av garage och förråd.

Planenligt 8 531 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 10 941 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 12 146 kr
A 1.19 Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget

tekniskt samråd
Planenligt 7 326 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 9 736 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 10 941 kr
A 1.22 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med

tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den
bärande konstruktionen

Planenligt 12 544 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 14 954 kr

A 1.24 Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap.
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt
byte av fasadmaterial eller kulör.

Planenligt 10 941 kr
A 1.25 Avviker från detaljplan 14 556 kr

A 1.26 Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 9 kap.
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt
byte av fasadmaterial eller kulör.

Planenligt 4 916 kr
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A 1.27 Avviker från detaljplan 7 929 kr

A 1.28 Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket
PBL T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig
krävs.

Planenligt 15 557 kr
A 1.29 Avviker från detaljplan 18 569 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 20 377 kr

A 1.31 Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket
PBL
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor, frisör eller hunddagis.

Planenligt 6 121 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 9 134 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 9 736 kr

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 9 kap.
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt
byte av fasadmaterial eller kulör.
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med

tekniskt samråd, T ex kontor, industri, handel,
skola, bostäder mm.

Planenligt 21 582 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 28 209 kr
A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan

tekniskt samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd,
carport mm.

Planenligt 11 544 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 15 159 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 16 364 kr
A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex

kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.
Planenligt 55 225 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 62 455 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 69 685 kr

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 96 195 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 103 425 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 111 860 kr
A 2.13 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex

kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.
Planenligt 108 245 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 115 475 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 123 910 kr
A 2.16 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med

tekniskt samråd, T ex tillbyggnad av kontor,
industri, handel, skola, bostäder mm. Åtgärder
som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 17 967 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 20 377 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd, T ex enklare tillbyggnad av
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 7 929 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 10 339 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 11 544 kr
A 2.22 Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex

tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.

Planenligt 55 225 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 58 840 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 63 660 kr
A 2.25 Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex

tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.

Planenligt 61 250 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 64 865 kr
A 2.27 Utanför planlagt område 69 685 kr
A 2.28 Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där

fasadändringen påverkar den bärande
konstruktionen.

Planenligt 16 159 kr
A 2.29 Avviker från detaljplan 19 774 kr

A 2.30 Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som
insättning av fönster och dörr samt byte av
fasadmaterial.

Planenligt 11 544 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 15 159 kr

A 2.32 Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som
insättning av fönster och dörr samt byte av
fasadmaterial.

Planenligt 6 724 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 8 531 kr

A 2.34 All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad
användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel till bostad etc där
kontrollansvarig krävs.

Planenligt 15 557 kr
A 2.35 Avviker från detaljplan 17 967 kr
A 2.36 Utanför planlagt område 19 172 kr
A 2.37 All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad

användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Planenligt 7 929 kr
A 2.38 Avviker från detaljplan 10 339 kr
A 2.39 Utanför planlagt område 11 544 kr
A 2.40 Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager

och tälthallar
Planenligt 15 557 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 967 kr
A 2.42 Utanför planlagt område 15 557 kr
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten

omgivningspåverkan
3 109 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

4 314 kr

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 205 kr

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.
A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och

andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.
A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som

a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd

handläggningstid.
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt

eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

Planenligt 8 724 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 9 929 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 9 929 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

Planenligt 4 314 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 519 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt 8 122 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 327 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 9 327 kr

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt 3 711 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 916 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 916 kr

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt 4 314 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 724 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 109 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 3 109 kr
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 9 929 kr
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 314 kr
A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på

bygglov, med tekniskt samråd
13 544 kr

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd

7 929 kr

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

11 134 kr

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

4 314 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 8 122 kr
A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 109 kr
A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 724 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 4 314 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 929 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 314 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

8 724 kr

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

4 314 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

8 724 kr

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

4 314 kr

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

11 134 kr

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

5 519 kr

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 14 749 kr

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 9 134 kr
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

11 134 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

6 121 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

14 147 kr

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

8 531 kr

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

8 724 kr

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

4 314 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

13 544 kr

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

7 929 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

8 724 kr

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

4 314 kr

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd

11 737 kr

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, utan tekniskt samråd

5 519 kr
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 9.1 Marklov för fällning av träd 4 314 kr
A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 8 724 kr
A 9.3 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 4 314 kr

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift
A 10.1 #N/A #N/AA 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 929 kr
A 10.3 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 4 314 kr

A 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift
A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 6 724 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 14 Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp Avgift
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 410 kr

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift
A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i

någon av taxans övriga tabeller
I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns
i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Avslag

Ärendetyp Avgift
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A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp
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A 20 Avskrivning

Ärendetyp Avgift
A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin

ansökan
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

A 21 Avvisning

Ärendetyp Avgift
A 21.1 Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att

ärendet inte går att pröva i sak
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

280



← Till Översikt

A 1 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 582 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 0,25 10 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,91 25 197 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 0,25 11 0,25 3,83 0,5 3 4 0,5 0,08 23,41 28 209 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen
ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 0,25 6,5 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,41 20 979 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 0,25 9,5 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,41 24 594 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 0,25 10,5 0,25 3,83 0,5 2,5 4 0,5 0,08 22,41 27 004 kr

A 1.7

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex större
garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt 0,25 3,5 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 9,91 11 942 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 0,25 5,5 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 11,91 14 352 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 0,25 6 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 12,41 14 954 kr

A 1.10

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre
garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 929 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 339 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 941 kr

A 1.13
Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större tillbyggnader (ändring av
en- och tvåbostadshus som innebär en ökning av byggnadens volym)
där en kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.

Planenligt 0,25 4 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 14,91 17 967 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 16,91 20 377 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 582 kr

A 1.16
Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre tillbyggnader (ändring
av en- och tvåbostadshus som innebär en ökning av byggnadens
volym) som tillbyggnad av garage och förråd.

Planenligt 0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 531 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 941 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 0,25 8,5 0,25 0,5 0,5 0,08 10,08 12 146 kr

A 1.19

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget tekniskt samråd

Planenligt 0,25 4,5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,08 7 326 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 0,25 6,5 0,25 0,5 0,5 0,08 8,08 9 736 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 941 kr

A 1.22 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med tekniskt samråd
T ex där ändringen påverkar den bärande konstruktionen

Planenligt 0,25 5 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 10,41 12 544 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 12,41 14 954 kr

A 1.24 Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 2 § (3
c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte av
fasadmaterial eller kulör.

Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,08 9,08 10 941 kr
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← Till Översikt

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd, T ex
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 582 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 0,25 10 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,91 25 197 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 0,25 11 0,25 3,83 0,5 3 4 0,5 0,08 23,41 28 209 kr

A 2.4

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd, T ex
sophus, cykelrum, förråd, carport mm.

Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 544 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 0,5 0,5 0,08 12,58 15 159 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 0,25 12 0,25 0,5 0,5 0,08 13,58 16 364 kr

A 2.7

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri, handel,
skola, bostäder mm.

Planenligt 0,5 15 0,25 8 1 10 10 1 0,08 45,83 55 225 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 0,5 21 0,25 8 1 10 10 1 0,08 51,83 62 455 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 0,5 21 0,25 10 1 12 12 1 0,08 57,83 69 685 kr

A 2.10

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri,
handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 0,5 30 0,25 20 1 12 15 1 0,08 79,83 96 195 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 0,5 36 0,25 20 1 12 15 1 0,08 85,83 103 425 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 0,5 36 0,25 22 1 14 18 1 0,08 92,83 111 860 kr

A 2.13

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri, handel,
skola, bostäder mm.

Planenligt 0,5 40 0,25 20 1 12 15 1 0,08 89,83 108 245 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 0,5 46 0,25 20 1 12 15 1 0,08 95,83 115 475 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 0,5 46 0,25 22 1 14 18 1 0,08 102,83 123 910 kr

A 2.16
Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd, T ex
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, bostäder mm. Åtgärder
som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt 0,25 4 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 14,91 17 967 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 16,91 20 377 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 582 kr

A 2.19

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd, T ex
enklare tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 929 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 339 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 544 kr

A 2.22

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex tillbyggnad av kontor,
industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 0,5 20 0,25 10 1 6 7 1 0,08 45,83 55 225 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 0,5 23 0,25 10 1 6 7 1 0,08 48,83 58 840 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 0,5 23 0,25 11 1 7 9 1 0,08 52,83 63 660 kr

A 2.25

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex tillbyggnad av kontor,
industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 0,5 25 0,25 10 1 6 7 1 0,08 50,83 61 250 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 0,5 28 0,25 10 1 6 7 1 0,08 53,83 64 865 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 0,5 28 0,25 11 1 7 9 1 0,08 57,83 69 685 kr

A 2.28 Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där fasadändringen
påverkar den bärande konstruktionen.

Planenligt 0,25 8 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 13,41 16 159 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 16,41 19 774 kr

A 2.30 Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan tekniskt samråd, T
ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt
byte av fasadmaterial.

Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 544 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 0,5 0,5 0,08 12,58 15 159 kr

A 2.32 Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan tekniskt samråd, T
ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt
byte av fasadmaterial.

Planenligt 0,25 4 0,25 0,5 0,5 0,08 5,58 6 724 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 531 kr
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A 2.34
All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad användning av
byggnadens användningssätt från bostad till kontor eller handel till
bostad etc där kontrollansvarig krävs.

Planenligt 0,25 4 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 12,91 15 557 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 14,91 17 967 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 15,91 19 172 kr

A 2.37
All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad användning av
byggnadens användningssätt från bostad till kontor eller handel till
bostad etc.

Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 929 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 339 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 544 kr
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← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan 0,25 1,00 0,25 0,50 0,50 0,08 2,58 3 109 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan 0,25 2,00 0,25 0,50 0,50 0,08 3,58 4 314 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar 1,00 1,00 1 205 kr
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← Till Översikt

A 4 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp Avgift

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.6
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering: debiteras
med minst 2 timmar plus

nedlagd
handläggningstid.
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← Till Översikt

A 5 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp Start av ärende Bygglov-

prövning
Expediering

och kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, med tekniskt samråd

Planenligt 0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 724 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 8,24 9 929 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 8,24 9 929 kr

A 5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 519 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 519 kr

A 5.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt 0,25 1,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 6,74 8 122 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 0,25 2,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,74 9 327 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 0,25 2,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,74 9 327 kr

A 5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt 0,25 1,5 0,25 0,5 0,5 0,08 3,08 3 711 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 0,25 2,5 0,25 0,5 0,5 0,08 4,08 4 916 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0,25 2,5 0,25 0,5 0,5 0,08 4,08 4 916 kr

A 5.13

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Planenligt 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 519 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0,25 4 0,25 0,5 0,5 0,08 5,58 6 724 kr
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← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av

ärende
Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,25 2 0,25 0,08 2,58 3 109 kr

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av

ärende
Summa tid Avgift

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär 0,25 2 0,25 0,08 2,58 3 109 kr
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A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd 0,25 6 0,25 2,33 0,5 2,33 0,5 0,08 12,24 14 749 kr

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd 0,25 6 0,25 0,5 0,5 0,08 7,58 9 134 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad) 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1 1,83 0,5 0,08 9,24 11 134 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad) 0,25 3,5 0,25 0,5 0,5 0,08 5,08 6 121 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus) 0,25 4,5 0,25 2,33 0,5 1,5 1,83 0,5 0,08 11,74 14 147 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus) 0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 531 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 724 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,25 5 0,25 1,83 0,5 1 1,83 0,5 0,08 11,24 13 544 kr

A 8.28
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 929 kr

A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 724 kr

A 8.30
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st.
2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,5 1,83 0,5 0,08 9,74 11 737 kr

A 8.32
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i

9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5518,9

288



← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och
kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklov för fällning av träd 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 724 kr

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Start av
ärende

Lovprövning Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0,25 2 0,25 2,33 0,5 2,33 0,5 0,08 8,24 9 929 kr

A 10.3 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 314 kr
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← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

Ärendetyp Start av
ärende

Prövning av ansökan Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1

Förhandsbesked

Inom planlagt
område 0,25 5 0,25 0,08 5,58 6 724 kr

A 11.2 Utanför planlagt
område 0,25 9 0,25 0,08 9,58 11 544 kr

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering
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← Till Översikt

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 2 2 410 kr
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← Till Översikt

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

Ärendetyp Avgift

A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin ansökan
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning
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Ärendetyp Avgift

A 21.1 Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att
pröva i sak

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
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Förslag ny taxa Nuvarande taxa Ystad Hörby Trelleborg

A1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

2021 års nivå 2021 års nivå 2021 års nivå 2021 års nivå
Ärendetyp Avgift

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 21 582 kr 15129-20080 20 636 kr 24 088 kr 32 640 kr
A 1.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr 18404-23811 22 512 kr 31 263 kr 38 760 kr
A 1.3 Utanför planlagt område 28 209 kr 18747-24268 22 512 kr 29 213 kr 36 720 kr
A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder.

I ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 20 979 kr 15129-20080 16 884 kr 22 038 kr 31 620 kr
A 1.5 Avviker från detaljplan 24 595 kr 18404-23811 18 760 kr 29 213 kr 37 720 kr
A 1.6 Utanför planlagt område 27 004 kr 18747-24268 18 760 kr 27 163 kr 35 700 kr
A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt

samråd, t.ex större garage, förråd, gästhus och
båthus

Planenligt 11 942 kr 3 129 kr 14 070 kr 16 916 kr 31 620 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 14 352 kr 5 244 kr 15 946 kr 21 013 kr 37 740 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 14 954 kr 5 325 kr 15 946 kr 18 963 kr 35 700 kr

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt
samråd, t.ex mindre garage, förråd, gästhus och
båthus

Planenligt 7 929 kr 3 129 kr 6 097 kr 8 713 kr 14 280 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 10 339 kr 5 244 kr 7 973 kr 11 788 kr 24 480 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 10 941 kr 5 325 kr 7 973 kr 10 763 kr 18 360 kr
A 1.13

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex. större
tillbyggnader där kontrollansvarig krävs

Planenligt 17 967 kr 10178-15129 14 070 kr 17 938 kr 31 620 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 20 377 kr 14063-20003 15 946 kr 22 038 kr 37 740 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 21 582 kr 14558-20746 15 946 kr 19 988 kr 31 620 kr
A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, t.ex. mindre

tillbyggnad där kontrollansvarig inte behövs som
tillbyggnader av garage och förråd

Planenligt 8 531 kr 4848-7132 6 097 kr 10 763 kr 17 340 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 10 941 kr 7665-10407 7 973 kr 14 863 kr 25 500 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 12 146 kr 7894-10750 7 973 kr 12 813 kr 19 380 kr
A 1.19

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget
teknsikt samråd

Planenligt 7 326 kr 3 372 kr 4 221 kr 10 763 kr 17 340 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 9 736 kr 6 323 kr 6 097 kr 14 863 kr 25 500 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 10 941 kr 6 585 kr 6 097 kr 12 813 kr 19 380 kr
A 1.22 Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med

tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den bärande
konstruktionen

Planenligt 12 544 kr 4 276 kr 5 628 kr 9 738 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 14 954 kr 6 599 kr 6 566 kr 11 788 kr
A 1.24 Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i

9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr
samt byte av fasadmaterial eller kulör.

Planenligt 10 941 kr 4 276 kr 3 752 kr 7 688 kr
A 1.25 Avviker från detaljplan 14 556 kr 6 599 kr 4 690 kr 9 738 kr
A 1.26 Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i

9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr
samt byte av fasadmaterial eller kulör.

Planenligt 4 916 kr 2 277 kr 3 752 kr 7 688 kr
A 1.27 Avviker från detaljplan 7 929 kr 4 391 kr 4 690 kr 9 738 kr
A 1.28 Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e

stycket PBL T ex ändrad användning av byggnadens
användningssätt från bostad till kontor, frisör eller
hunddagis där kontrollansvarig krävs.

Planenligt 15 557 kr 8808-13073 13 132 kr 31 620 kr
A 1.29 Avviker från detaljplan 18 569 kr 11854-16690 15 008 kr 37 740 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 20 377 kr 11969-16862 15 008 kr 35 700 kr
A 1.31 Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e

stycket PBL
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis.

Planenligt 6 121 kr 3477-5076 5 159 kr 15 300 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 9 134 kr 6523-8694 7 035 kr 17 340 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 9 736 kr 6637-8862 7 035 kr 15 300 kr

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt

samråd, T ex kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.

Planenligt 21 582 kr 15129-20080 7 973 kr 21 013 kr 32 640 kr
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A 2.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr 18404-23811 9 849 kr 26 138 kr 38 760 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 28 209 kr 18747-24268 9 849 kr 26 138 kr 36 720 kr
A 2.4

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd, carport mm.

Planenligt 11 544 kr 7132-9417 15 946 kr 11 788 kr 20 400 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 15 159 kr 10407-13149 17 822 kr 16 913 kr 26 520 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 16 364 kr 10750-13606 17 822 kr 16 913 kr 24 480 kr
A 2.7

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex kontor,
industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 55 225 kr 20080-64633 28 140 kr 28 188 kr 44 880 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 62 455 kr 23811-72478 30 954 kr 33 313 kr 51 000 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 69 685 kr 24268-73963 30 954 kr 33 313 kr 48 690 kr

A 2.10
Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 96 195 kr 64633-178492 35 644 kr 51 763 kr 58 140 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 103 425 kr 72478-198847 38 458 kr 56 888 kr 64 260 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 111 860 kr 73963-200960 38 458 kr 56 888 kr 62 220 kr
A 2.13

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex kontor,
industri, handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 108 245 kr > 178 492 kr 34 706 kr 64 063 kr 70 380 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 115 475 kr > 198 847 kr 37 520 kr 69 188 kr 80 580 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 123 910 kr > 200 960 kr 37 520 kr 69 188 kr 78 540 kr
A 2.16 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt

samråd, T ex tillbyggnad av kontor, industri, handel,
skola, bostäder mm. Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

Planenligt 17 967 kr 10178-15129 7 035 kr 19 988 kr 29 580 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 20 377 kr 14063-20003 8 911 kr 24 088 kr 35 700 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 21 582 kr 14558-20746 8 911 kr 22 038 kr 33 660 kr
A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt

samråd, T ex enklare tillbyggnad av kontor, industri,
handel, skola, bostäder mm.

Planenligt 7 929 kr 4848-7132 15 008 kr 10 763 kr 17 340 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 10 339 kr 7665-10407 16 884 kr 14 863 kr 23 460 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 11 544 kr 7894-10750 16 884 kr 12 813 kr 21 420 kr
A 2.22 Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex

tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.

Planenligt 55 225 kr 15129-64633 16 884 kr 25 113 kr 38 760 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 58 840 kr 20003-79408 18 760 kr 29 213 kr 44 880 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 63 660 kr 20746-82626 18 760 kr 27 163 kr 42 840 kr
A 2.25 Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex

tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.

Planenligt 61 250 kr > 64 633 kr 17 822 kr 45 613 kr 38 760 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 64 865 kr > 79 408 kr 20 636 kr 49 713 kr 44 880 kr
A 2.27 Utanför planlagt område 69 685 kr > 82 626 kr 20 636 kr 47 663 kr 42 840 kr
A 2.28 Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där

fasadändringen påverkar den bärande
konstruktionen.

Planenligt 16 159 kr 4 276 kr 9 380 kr 10 763 kr 27 540 kr
A 2.29 Avviker från detaljplan 19 774 kr 6 599 kr 11 256 kr 12 813 kr 27 540 kr
A 2.30 Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan

tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som
insättning av fönster och dörr samt byte av
fasadmaterial.

Planenligt 11 544 kr 4 276 kr 4 690 kr 8 713 kr 14 280 kr
A 2.31 Avviker från detaljplan 15 159 kr 6 599 kr 5 628 kr 10 763 kr 14 280 kr
A 2.32 Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan

tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som
insättning av fönster och dörr samt byte av
fasadmaterial.

Planenligt 6 724 kr 2 277 kr 4 690 kr 8 713 kr 14 280 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 8 531 kr 4 391 kr 5 628 kr 10 763 kr 14 280 kr

A 2.34 All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad
användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel till bostad etc där
kontrollansvarig krävs.

Planenligt 15 557 kr 8808-62633 14 070 kr 22 038 kr 32 640 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 17 967 kr 11854-65052 15 946 kr 26 138 kr 38 760 kr
A 2.36 Utanför planlagt område 19 172 kr 11969-65795 15 946 kr 26 138 kr 36 720 kr

A 2.37 All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad
användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Planenligt 7 929 kr 3477-21070 8 442 kr 9 732 kr 16 320 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 10 339 kr 6523-30399 10 318 kr 13 838 kr 22 440 kr
A 2.39 Utanför planlagt område 11 544 kr 6637-31142 10 318 kr 13 838 kr 20 400 kr

A 2.40
Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager
och tälthallar

Planenligt 15 557 kr 15 129 kr 14 070 kr 21 013 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 967 kr 18 404 kr 15 946 kr 26 138 kr
A 2.42 Utanför planlagt område 15 557 kr 18 747 kr 15 946 kr 26 138 kr

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd, T ex kontor, industri, handel, skola,
bostäder mm.
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A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan 3 109 kr 2 142 kr 4 690 kr 4 100 kr 14 280 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan 4 314 kr 4 998 kr 6 566 kr 6 150 kr 18 360 kr

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 1 205 kr 1 095-2 523 kr 5 628 kr 1 538 kr 8 160 kr

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift

A 4.1
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.4
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från
gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en
byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser Timdebitering

Kostnad beroende
av storlek på
anläggning, från ca
25 000 kr till 180 000
kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar

plus nedlagd
handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller

väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt
samråd

Planenligt 8 724 kr 8 560 kr 7 035 kr 10 763 kr 21 420 kr
A 5.2 Avviker från detaljplan 9 929 kr 11 264 kr 7 973 kr 11 788 kr 25 500 kr
A 5.3 Utanför planlagt område 9 929 kr 11 464 kr 7 973 kr 11 788 kr 21 420 kr
A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller

väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt
samråd

Planenligt 4 314 kr 4 657 kr 6 097 kr 6 663 kr 12 240 kr
A 5.5 Avviker från detaljplan 5 519 kr 6 942 kr 7 973 kr 7 688 kr 16 320 kr
A 5.6 Utanför planlagt område 5 519 kr 7 037 kr 7 973 kr 7 688 kr 12 240 kr
A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller

väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus,
med tekniskt samråd

Planenligt 8 122 kr Timdebitering 6 097 kr 10 763 kr 21 420 kr
A 5.8 Avviker från detaljplan 9 327 kr Timdebitering 7 973 kr 11 788 kr 25 500 kr
A 5.9 Utanför planlagt område 9 327 kr Timdebitering 7 973 kr 11 788 kr 21 420 kr
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A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus,
utan tekniskt samråd

Planenligt 3 711 kr Timdebitering 5 159 kr 7 688 kr 12 240 kr
A 5.11 Avviker från detaljplan 4 916 kr Timdebitering 7 035 kr 8 713 kr 16 320 kr
A 5.12 Utanför planlagt område 4 916 kr Timdebitering 7 035 kr 8 713 kr 12 240 kr
A 5.13

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt 4 314 kr 5 609 kr 5 159 kr 6 663 kr 25 500 kr
A 5.14 Avviker från detaljplan 5 519 kr 8 046 kr 7 035 kr 9 738 kr 29 580 kr
A 5.15 Utanför planlagt område 6 724 kr 8 180 kr 7 035 kr 10 763 kr 25 500 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 109 kr
Halva

bygglovavgiften för
respektive åtgärd

5 628 kr 6 663 kr 15 300 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 3 109 kr
Halva

bygglovavgiften för
respektive åtgärd

5 628 kr 6 663 kr 15 300 kr

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 9 929 kr 1 190 kr 5 628 kr 12 300 kr 17 340 kr
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 314 kr 1 190 kr 5 159 kr 6 663 kr 11 220 kr

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt samråd 13 544 kr 10 318 kr 11 275 kr 19 380 kr

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd 7 929 kr 6 097 kr 5 638 kr 11 220 kr

A 8.5
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med
tekniskt samråd

11 134 kr 6 664 kr 5 628 kr 11 788 kr 19 380 kr

A 8.6
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan
tekniskt samråd

4 314 kr 1 428 kr 5 159 kr 6 150 kr 11 220 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 8 122 kr 6 093 kr 5 628 kr 11 788 kr 16 320 kr
A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 109 kr 2 856 kr 5 159 kr 6 150 kr 10 200 kr
A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 724 kr 1 190 kr 4 690 kr 9 738 kr 10 710 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 4 314 kr 1 190 kr 3 752 kr 3 588 kr 6 630 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 929 kr 6 664 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 314 kr 1 428 kr 4 690 kr 4 100 kr 10 200 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 8 724 kr 3 480 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 4 314 kr 3 480 kr 5 159 kr 4 100 kr 11 220 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd 8 724 kr 6 664 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr
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A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd 4 314 kr 1 428 kr 5 159 kr 4 100 kr 11 220 kr

A 8.17
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

11 134 kr 6 566 kr 11 275 kr 22 440 kr

A 8.18
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

5 519 kr 6 097 kr 4 613 kr 12 240 kr

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 14 749 kr 26 323 kr Timdebitering 18 963 kr 30 600 kr
A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 9 134 kr 26 180 kr Timdebitering 10 763 kr 16 320 kr

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 11 134 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 13 260 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 6 121 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 14 147 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 18 360 kr

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 8 531 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt
samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i
form av komplementbostadshus)

8 724 kr 5 331 kr 6 097 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir
ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt
samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i
form av komplementbostadshus)

4 314 kr 5 331 kr 6 097 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL,
med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 13 544 kr 1 428 kr 7 035 kr 11 275 kr 13 260 kr

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 7 929 kr 1 428 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 8 724 kr 1 428 kr 6 097 kr 11 275 kr 12 240 kr

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa) 4 314 kr 1 428 kr 4 221 kr 5 638 kr 7 140 kr

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd 11 737 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 22 440 kr

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, utan tekniskt samråd 5 519 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 10 200 kr

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
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A 9.1 Marklov för fällning av träd 4 314 kr 2 368 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 8 724 kr Timdebitering 7 973 kr 14 350 kr 21 420 kr

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 4 314 kr Timdebitering 3 752 kr 7 866 kr 11 220 kr

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 929 kr
Beroende av
storleken, 4760-
20000

7 973 kr 14 350 kr 30 600 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 4 314 kr
Beroende av
storleken, 4760-
20000

5 628 kr 7 688 kr 17 340 kr

A 11 Förhandsbesked
Ärendetyp Avgift

A 11.1
Förhandsbesked

Inom planlagt område 6 724 kr 5 038 kr 7 035 kr 12 813 kr 17 340 kr
A 11.2 Utanför planlagt område 11 544 kr 6 942 kr 8 911 kr 18 963 kr 25 500 kr

A 12 Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 13 Ingripandebesked
Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 14 Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 410 kr Timdebitering 1 407 kr 4 100 kr 3 060 kr

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns
i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med
tillämplig tabell

I enlighet med
tillämplig tabell

I enlighet med
tillämplig tabell

I enlighet med
tillämplig tabell

I enlighet med
tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering
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A 19 Avslag
Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Full bygglovavgift
avseende
åtgärden

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

Timdebitering

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

A 20 Avskrivning
Ärendetyp Avgift

A 20.1 Avskrivning

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

1 184 kr

Ingen avgift om
sökande
återkallar sin
ansökan

Timdebitering

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

A 21 Avvisning
Ärendetyp Avgift

A 21.1 Avvisning

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

952 kr Ingen avgift Timdebitering

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum
  

Stadsbyggnadsförvaltningen Kommunfullmäktige
 Sjöbo kommun
 Kommunledningsförvaltningen
  27580 Sjöbo

Taxa för Sjöbo kommuns bygglovenhets handläggning enligt PBL   

Dnr ALL.2021.1059 
Handling 441169 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag
Föreslå kommunfullmäktige att anta taxan enligt bilaga. 

Sammanfattning
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för sina 
kostnader för den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa, med syfte att få ett 
tydligt och transparent sätt att konstruera en kommunal taxa inom området. Målet är att 
underlaget ska bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och 
arbeta med. Underlaget från 2014 har bearbetats och kompletterats i en uppdaterad version i 
juli 2020.  PBL-taxa 2022 för Sjöbo kommun grundas på underlaget från 2020 från SKR.  
Underlaget har bearbetats för att anpassa det till kommunens särskilda förhållanden, men 
utifrån SKRs anvisningar och förslag. Taxan träder i kraft 2022-01-01.

Bakgrund och motivering
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för sina 
kostnader för den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp för detta ger Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) ut underlag för taxekonstruktion. År 2014 tog SKR fram ett nytt 
underlag för konstruktion av PBL-taxa, med syfte att få ett tydligt och transparent sätt att 
konstruera en kommunal taxa inom området. Målet är att underlaget ska bidra till kommunala 
taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de 
kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process. 
Underlaget från 2014 har därför bearbetats och kompletterats i en uppdaterad version i juli 
2020.  PBL-taxa 2022 för Sjöbo kommun grundas på underlaget från 2020 från SKR. Genom 
att använda ett kommungemensamt underlag ges förutsättningar för ett rättvist och rättssäkert 
avgiftsuttag. Underlaget har bearbetats för att anpassa det till kommunens särskilda 
förhållanden, men utifrån SKRs anvisningar och förslag.  
Vi hoppas att PBL-taxa 2022 för Sjöbo kommun ska finansiera en långsiktigt hållbar 
bygglovsverksamhet, med för medborgarna rätt nivå på service och bemanning.

301



2 (3)

Komplexitetsnivå  
Det är kommunens genomsnittliga kostnad för en typ av besked, beslut eller handläggning 
som speglas i avgiften för ärendetypen. I denna taxa betyder det att storleken på byggnaden 
eller objektet i den enskilda ansökan inte blir avgörande för avgiftens storlek. Utgångspunkten 
för upplägget är att det finns andra faktorer än objektets storlek som påverkar hur komplext ett 
ärende är att handlägga, såsom huruvida åtgärden är planenlig, om den innebär en liten 
avvikelse, eller om den ska vidtas utanför planlagt område. 

Tidsuppskattning  
Det är den genomsnittliga tiden för olika ärendetyper som bedömts i tidsuppskattningen, och 
som sedan multiplicerats med handläggningskostnaden per timme för att leda fram till 
avgiften. Tidsåtgången i det enskilda ärendet har ingen betydelse för vilken avgift som tas ut, 
utan det är genomsnittet för ärendetypen som lägger grunden till hur många timmar 
handläggningen tar och därmed hur stor avgiften blir. Tidsuppskattningen har utförts på 
erfarenhetsbasis. För vissa ärendetyper föreslås avgifter grundade på timdebitering. I de fallen 
behöver kommunen, vid behov, i det enskilda ärendet kunna redovisa den nedlagda tiden för 
handläggningen. Fasta kostnader som är förenliga med det arbete som avgifterna för taxan ska 
täcka, det vill säga exempelvis porto och annonsering, räknas in i handläggningskostnaden per 
timme.  
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

 beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

 beslut om lov, 
 tekniska samråd och slutsamråd, 
 arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
 expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
 andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Indexjustering av avgifter i taxan
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en 
tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som 
är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i 
samhället eller inom en viss sektor.

Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär 
dels en minskad administration och dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen 
av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.

Indexjustering kan däremot inte kompensera för extraordinära, lokala, kostnadsökningar eller 
-minskningar. Då behöver själva avgiften (priset) ändras genom beslut av fullmäktige.

Formella grunder för avgifter inom bygglovsverksamheten  
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet 
med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter enligt PBL, utan kan 
välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3 b § kommunallagen 
(1991:900) som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster 
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och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och 
landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.  

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente KF beslut, daterat 2020-09-23.

Bilaga
Taxebestämmelser för Sjöbo kommuns bygglovenhet.
Taxetabell för Sjöbo kommuns bygglovenhet
Jämförelsetabell

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Linnéa Elamzon 

Enhetschef bygglovenheten 
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Kommunnamn SJÖBO
Datum 2021-04-30
Upprättad av Linnéa Elamzon

Handläggningskostnad 
per timme för lov, 
anmälan mm 1 184 kr
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Tabell nr Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra arbetsplatsbesök → →
A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 19 Avslag → →
A 20 Avskrivning → →
A 21 Avvisning → →
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A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 21 205 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 24 757 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 27 717 kr

A 1.4 Planenligt 20 613 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 165 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 26 533 kr

A 1.7 Planenligt 11 733 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 14 101 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 693 kr

A 1.10 Planenligt 7 791 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 159 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 751 kr

A 1.13 Planenligt 17 653 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 20 021 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 21 205 kr

A 1.16 Planenligt 8 383 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 751 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 11 935 kr

A 1.19 Planenligt 7 199 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 9 567 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 10 751 kr

A 1.22 Planenligt 12 325 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 14 693 kr

A 1.24 Planenligt 10 751 kr

A 1.25 Avviker från detaljplan 14 303 kr

A 1.26 Planenligt 4 831 kr

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den 
bärande konstruktionen

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd, t.ex större garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och 
badrum.
Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget 
tekniskt samråd

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd 
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A 1.27 Avviker från detaljplan 7 791 kr

A 1.28 Planenligt 15 285 kr
A 1.29 Avviker från detaljplan 18 245 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 20 021 kr

A 1.31 Planenligt 6 015 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 8 975 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 9 567 kr

2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd 
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt 
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig 
krävs. 

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 
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A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 21 205 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 24 757 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 27 717 kr

A 2.4 Planenligt 11 343 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 14 895 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 16 079 kr

A 2.7 Planenligt 54 263 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 61 367 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 68 471 kr

A 2.10 Planenligt 94 519 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 101 623 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 109 911 kr

A 2.13 Planenligt 106 359 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 113 463 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 121 751 kr

A 2.16 Planenligt 17 653 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 021 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 205 kr

A 2.19 Planenligt 7 791 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 159 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 343 kr

A 2.22 Planenligt 54 263 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 57 815 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 62 551 kr

A 2.25 Planenligt 60 183 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 63 735 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 68 471 kr

A 2.28 Planenligt 15 877 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 19 429 kr

A 2.30 Planenligt 11 343 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 14 895 kr

A 2.32 Planenligt 6 607 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 8 383 kr

A 2.34 Planenligt 15 285 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 17 653 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 18 837 kr

A 2.37 Planenligt 7 791 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 10 159 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 11 343 kr

A 2.40 Planenligt 15 285 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 653 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 15 285 kr

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex enklare tillbyggnad av 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där 
fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex tillbyggnad av kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm. Åtgärder 
som kräver en kontrollansvarig.

Ärendetyp

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex kontor, industri, handel, 
skola, bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd, 
carport mm.

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.
Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.
All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc där 
kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager 
och tälthallar
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A 3

Avgift
A 3.1 3 055 kr

A 3.2 4 239 kr

A 3.3 1 184 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.2 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

A 4.3 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.4 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.5 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.6 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.7 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

309



A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 8 572 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 9 756 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 9 756 kr

A 5.4 Planenligt 4 239 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 423 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 423 kr

A 5.7 Planenligt 7 980 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 164 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 9 164 kr

A 5.10 Planenligt 3 647 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 831 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 831 kr

A 5.13 Planenligt 4 239 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 423 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 607 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 055 kr

A 7

Avgift
A 7.1 3 055 krFörlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
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A 8

Avgift
A 8.1 9 756 kr
A 8.2 4 239 kr

A 8.3 13 308 kr

A 8.4 7 791 kr

A 8.5 10 940 kr

A 8.6 4 239 kr

A 8.7 7 980 kr

A 8.8 3 055 kr

A 8.9 8 572 kr

A 8.10 4 239 kr

A 8.11 9 756 kr

A 8.12 4 239 kr

A 8.13 8 572 kr

A 8.14 4 239 kr

A 8.15 8 572 kr

A 8.16 4 239 kr

A 8.17 10 940 kr

A 8.18 5 423 kr

A 8.19 14 492 kr

A 8.20 8 975 kr

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd
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A 8.21 10 940 kr

A 8.22 6 015 kr

A 8.23 13 900 kr

A 8.24 8 383 kr

A 8.25 8 572 kr

A 8.26 4 239 kr

A 8.27 13 308 kr

A 8.28 7 791 kr

A 8.29 8 572 kr

A 8.30 4 239 kr

A 8.31 11 532 kr

A 8.32 5 423 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
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A 9

Avgift
A 9.1 4 239 kr

A 9.2 8 572 kr

A 9.3 4 239 kr

A 10

Avgift
A 10.1 #SAKNAS!A 10.2 9 756 kr

A 10.3 4 239 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 6 607 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 343 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 2 368 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklov för fällning av träd
Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Förhandsbesked

Förhandsbesked

Ärendetyp

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Ärendetyp

Avslag

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

#SAKNAS!

Ärendetyp

Ärendetyp

Villkorsbesked

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller
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A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp
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A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin 
ansökan

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att 
ärendet inte går att pröva i sak

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Avskrivning

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp
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← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 205 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 0,25 10 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,91 24 757 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 0,25 11 0,25 3,83 0,5 3 4 0,5 0,08 23,41 27 717 kr

A 1.4 Planenligt 0,25 6,5 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,41 20 613 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 0,25 9,5 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,41 24 165 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 0,25 10,5 0,25 3,83 0,5 2,5 4 0,5 0,08 22,41 26 533 kr

A 1.7 Planenligt 0,25 3,5 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 9,91 11 733 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 0,25 5,5 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 11,91 14 101 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 0,25 6 0,25 1,83 0,5 1 2 0,5 0,08 12,41 14 693 kr

A 1.10 Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 791 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 159 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 751 kr

A 1.13 Planenligt 0,25 4 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 14,91 17 653 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 16,91 20 021 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 205 kr

A 1.16 Planenligt 0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 383 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 751 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 0,25 8,5 0,25 0,5 0,5 0,08 10,08 11 935 kr

A 1.19 Planenligt 0,25 4,5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,08 7 199 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 0,25 6,5 0,25 0,5 0,5 0,08 8,08 9 567 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 0,25 7,5 0,25 0,5 0,5 0,08 9,08 10 751 kr

A 1.22 Planenligt 0,25 5 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 10,41 12 325 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 12,41 14 693 kr

A 1.24 Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,08 9,08 10 751 kr

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med tekniskt samråd 
T ex där ändringen påverkar den bärande konstruktionen

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen 
ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex större 
garage, förråd, gästhus och båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex 
mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större tillbyggnader (ändring 
av en- och tvåbostadshus som innebär en ökning av byggnadens 
volym) där en kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och 
badrum.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre tillbyggnader (ändring 
av en- och tvåbostadshus som innebär en ökning av byggnadens 
volym) som tillbyggnad av garage och förråd.

Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 2 § (3 
c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte av 

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget tekniskt samråd
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← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Planenligt 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 205 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 0,25 10 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 20,91 24 757 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 0,25 11 0,25 3,83 0,5 3 4 0,5 0,08 23,41 27 717 kr

A 2.4 Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 343 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 0,5 0,5 0,08 12,58 14 895 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 0,25 12 0,25 0,5 0,5 0,08 13,58 16 079 kr

A 2.7 Planenligt 0,5 15 0,25 8 1 10 10 1 0,08 45,83 54 263 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 0,5 21 0,25 8 1 10 10 1 0,08 51,83 61 367 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 0,5 21 0,25 10 1 12 12 1 0,08 57,83 68 471 kr

A 2.10 Planenligt 0,5 30 0,25 20 1 12 15 1 0,08 79,83 94 519 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 0,5 36 0,25 20 1 12 15 1 0,08 85,83 101 623 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 0,5 36 0,25 22 1 14 18 1 0,08 92,83 109 911 kr

A 2.13 Planenligt 0,5 40 0,25 20 1 12 15 1 0,08 89,83 106 359 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 0,5 46 0,25 20 1 12 15 1 0,08 95,83 113 463 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 0,5 46 0,25 22 1 14 18 1 0,08 102,83 121 751 kr

A 2.16 Planenligt 0,25 4 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 14,91 17 653 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 16,91 20 021 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 3,33 0,5 2,5 3,5 0,5 0,08 17,91 21 205 kr

A 2.19 Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 791 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 159 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 343 kr

A 2.22 Planenligt 0,5 20 0,25 10 1 6 7 1 0,08 45,83 54 263 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 0,5 23 0,25 10 1 6 7 1 0,08 48,83 57 815 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 0,5 23 0,25 11 1 7 9 1 0,08 52,83 62 551 kr

A 2.25 Planenligt 0,5 25 0,25 10 1 6 7 1 0,08 50,83 60 183 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 0,5 28 0,25 10 1 6 7 1 0,08 53,83 63 735 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 0,5 28 0,25 11 1 7 9 1 0,08 57,83 68 471 kr

A 2.28 Planenligt 0,25 8 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 13,41 15 877 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 1,33 0,5 1 1,5 0,5 0,08 16,41 19 429 kr

A 2.30 Planenligt 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 343 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 0,25 11 0,25 0,5 0,5 0,08 12,58 14 895 kr

A 2.32 Planenligt 0,25 4 0,25 0,5 0,5 0,08 5,58 6 607 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 383 kr

A 2.34 Planenligt 0,25 4 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 12,91 15 285 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 0,25 6 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 14,91 17 653 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 0,25 7 0,25 2,33 0,5 2,5 2,5 0,5 0,08 15,91 18 837 kr

A 2.37 Planenligt 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 791 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 0,25 7 0,25 0,5 0,5 0,08 8,58 10 159 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 0,25 8 0,25 0,5 0,5 0,08 9,58 11 343 kr

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan tekniskt samråd, 
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr 
samt byte av fasadmaterial.

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd, T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd, T ex 
sophus, cykelrum, förråd, carport mm.

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex tillbyggnad av kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm.

Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan tekniskt samråd, 
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt 
byte av fasadmaterial.

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri, 
handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri, 
handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, industri, handel, 
skola, bostäder mm.

All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad användning av 
byggnadens användningssätt från bostad till kontor eller handel till 
bostad etc där kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad användning av 
byggnadens användningssätt från bostad till kontor eller handel till 
bostad etc.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd, T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, bostäder mm. 
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd, T ex 
enklare tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex tillbyggnad av kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm.

Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där fasadändringen 
påverkar den bärande konstruktionen.
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← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med liten omgivningspåverkan 0,25 1,00 0,25 0,50 0,50 0,08 2,58 3 055 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med stor omgivningspåverkan 0,25 2,00 0,25 0,50 0,50 0,08 3,58 4 239 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar

1,00 1,00 1 184 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning
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← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Avgift

A 4.1

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.2

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.3

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.4

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.5

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.6

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

A 4.7

Timdebitering: debiteras 
med minst 2 timmar plus 

nedlagd 
handläggningstid.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter
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← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 572 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 8,24 9 756 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 8,24 9 756 kr

A 5.4 Planenligt 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 423 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 423 kr

A 5.7 Planenligt 0,25 1,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 6,74 7 980 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 0,25 2,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,74 9 164 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 0,25 2,5 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,74 9 164 kr

A 5.10 Planenligt 0,25 1,5 0,25 0,5 0,5 0,08 3,08 3 647 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 0,25 2,5 0,25 0,5 0,5 0,08 4,08 4 831 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0,25 2,5 0,25 0,5 0,5 0,08 4,08 4 831 kr

A 5.13 Planenligt 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5 423 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0,25 4 0,25 0,5 0,5 0,08 5,58 6 607 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, utan tekniskt samråd
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← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,25 2 0,25 0,08 2,58 3 055 kr

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär

0,25 2 0,25 0,08 2,58 3 055 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

A 6
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A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 0,25 6 0,25 2,33 0,5 2,33 0,5 0,08 12,24 14 492 kr

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 0,25 6 0,25 0,5 0,5 0,08 7,58 8 975 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad)

0,25 3 0,25 1,83 0,5 1 1,83 0,5 0,08 9,24 10 940 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad)

0,25 3,5 0,25 0,5 0,5 0,08 5,08 6 015 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,25 4,5 0,25 2,33 0,5 1,5 1,83 0,5 0,08 11,74 13 900 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,25 5,5 0,25 0,5 0,5 0,08 7,08 8 383 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 572 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,25 5 0,25 1,83 0,5 1 1,83 0,5 0,08 11,24 13 308 kr

A 8.28
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,25 5 0,25 0,5 0,5 0,08 6,58 7 791 kr

A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 572 kr

A 8.30
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 0,25 3 0,25 1,83 0,5 1,5 1,83 0,5 0,08 9,74 11 532 kr

A 8.32
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 

9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 0,25 3 0,25 0,5 0,5 0,08 4,58 5422,72
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← Till Översikt

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklov för fällning av träd 0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

A 9.2
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

0,25 2 0,25 1,83 0,5 1,83 0,5 0,08 7,24 8 572 kr

A 9.3
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 10.2
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

0,25 2 0,25 2,33 0,5 2,33 0,5 0,08 8,24 9 756 kr

A 10.3
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

0,25 2 0,25 0,5 0,5 0,08 3,58 4 239 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov
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← Till Översikt

Start av 
ärende

Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1
Inom planlagt 
område 

0,25 5 0,25 0,08 5,58 6 607 kr

A 11.2
Utanför planlagt 
område

0,25 9 0,25 0,08 9,58 11 343 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked

A 11 Tidsuppskattning
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← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 2 2 368 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp
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← Till Översikt

Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

Avgift

A 18.1
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avgift

A 19.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift 

A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin ansökan
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift

A 21.1
Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att 
pröva i sak

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Ärendetyp
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Förslag ny taxa Nuvarande taxa Ystad Hörby Trelleborg

A1

Avgift

A 1.1 Planenligt 21 205 kr 15129-20080 20 636 kr 24 088 kr 32 640 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 24 757 kr 18404-23811 22 512 kr 31 263 kr 38 760 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 27 717 kr 18747-24268 22 512 kr 29 213 kr 36 720 kr

A 1.4 Planenligt 20 613 kr 15129-20080 16 884 kr 22 038 kr 31 620 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 165 kr 18404-23811 18 760 kr 29 213 kr 37 720 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 26 533 kr 18747-24268 18 760 kr 27 163 kr 35 700 kr

A 1.7 Planenligt 11 733 kr 3 129 kr 14 070 kr 16 916 kr 31 620 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 14 101 kr 5 244 kr 15 946 kr 21 013 kr 37 740 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 693 kr 5 325 kr 15 946 kr 18 963 kr 35 700 kr

A 1.10 Planenligt 7 791 kr 3 129 kr 6 097 kr 8 713 kr 14 280 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 159 kr 5 244 kr 7 973 kr 11 788 kr 24 480 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 751 kr 5 325 kr 7 973 kr 10 763 kr 18 360 kr

A 1.13 Planenligt 17 653 kr 10178-15129 14 070 kr 17 938 kr 31 620 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 20 021 kr 14063-20003 15 946 kr 22 038 kr 37 740 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 21 205 kr 14558-20746 15 946 kr 19 988 kr 31 620 kr

A 1.16 Planenligt 8 383 kr 4848-7132 6 097 kr 10 763 kr 17 340 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 751 kr 7665-10407 7 973 kr 14 863 kr 25 500 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 11 935 kr 7894-10750 7 973 kr 12 813 kr 19 380 kr

A 1.19 Planenligt 7 199 kr 3 372 kr 4 221 kr 10 763 kr 17 340 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 9 567 kr 6 323 kr 6 097 kr 14 863 kr 25 500 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 10 751 kr 6 585 kr 6 097 kr 12 813 kr 19 380 kr

A 1.22 Planenligt 12 325 kr 4 276 kr 5 628 kr 9 738 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 14 693 kr 6 599 kr 6 566 kr 11 788 kr

A 1.24 Planenligt 10 751 kr 4 276 kr 3 752 kr 7 688 kr

A 1.25 Avviker från detaljplan 14 303 kr 6 599 kr 4 690 kr 9 738 kr

A 1.26 Planenligt 4 831 kr 2 277 kr 3 752 kr 7 688 kr

A 1.27 Avviker från detaljplan 7 791 kr 4 391 kr 4 690 kr 9 738 kr

A 1.28 Planenligt 15 285 kr 8808-13073 13 132 kr 31 620 kr

A 1.29 Avviker från detaljplan 18 245 kr 11854-16690 15 008 kr 37 740 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 20 021 kr 11969-16862 15 008 kr 35 700 kr

A 1.31 Planenligt 6 015 kr 3477-5076 5 159 kr 15 300 kr

A 1.32 Avviker från detaljplan 8 975 kr 6523-8694 7 035 kr 17 340 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 9 567 kr 6637-8862 7 035 kr 15 300 kr

A 2

Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 
9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr 
Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 
9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd 
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr 

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e 
stycket PBL T ex ändrad användning av byggnadens 
användningssätt från bostad till kontor, frisör eller 
hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e 
stycket PBL 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt 
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, t.ex. större 
tillbyggnader där kontrollansvarig krävs

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, t.ex. mindre 
tillbyggnad där kontrollansvarig inte behövs som 
tillbyggnader av garage och förråd

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget 
teknsikt samråd

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den bärande 
konstruktionen

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. 
I ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd, t.ex större garage, förråd, gästhus och 
båthus

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd, t.ex mindre garage, förråd, gästhus och 
båthus
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Avgift

A 2.1 Planenligt 21 205 kr 15129-20080 7 973 kr 21 013 kr 32 640 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 24 757 kr 18404-23811 9 849 kr 26 138 kr 38 760 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 27 717 kr 18747-24268 9 849 kr 26 138 kr 36 720 kr

A 2.4 Planenligt 11 343 kr 7132-9417 15 946 kr 11 788 kr 20 400 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 14 895 kr 10407-13149 17 822 kr 16 913 kr 26 520 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 16 079 kr 10750-13606 17 822 kr 16 913 kr 24 480 kr

A 2.7 Planenligt 54 263 kr 20080-64633 28 140 kr 28 188 kr 44 880 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 61 367 kr 23811-72478 30 954 kr 33 313 kr 51 000 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 68 471 kr 24268-73963 30 954 kr 33 313 kr 48 690 kr

A 2.10 Planenligt 94 519 kr 64633-178492 35 644 kr 51 763 kr 58 140 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 101 623 kr 72478-198847 38 458 kr 56 888 kr 64 260 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 109 911 kr 73963-200960 38 458 kr 56 888 kr 62 220 kr

A 2.13 Planenligt 106 359 kr > 178 492 kr 34 706 kr 64 063 kr 70 380 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 113 463 kr > 198 847 kr 37 520 kr 69 188 kr 80 580 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 121 751 kr > 200 960 kr 37 520 kr 69 188 kr 78 540 kr

A 2.16 Planenligt 17 653 kr 10178-15129 7 035 kr 19 988 kr 29 580 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 021 kr 14063-20003 8 911 kr 24 088 kr 35 700 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 205 kr 14558-20746 8 911 kr 22 038 kr 33 660 kr

A 2.19 Planenligt 7 791 kr 4848-7132 15 008 kr 10 763 kr 17 340 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 159 kr 7665-10407 16 884 kr 14 863 kr 23 460 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 343 kr 7894-10750 16 884 kr 12 813 kr 21 420 kr

A 2.22 Planenligt 54 263 kr 15129-64633 16 884 kr 25 113 kr 38 760 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 57 815 kr 20003-79408 18 760 kr 29 213 kr 44 880 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 62 551 kr 20746-82626 18 760 kr 27 163 kr 42 840 kr

A 2.25 Planenligt 60 183 kr > 64 633 kr 17 822 kr 45 613 kr 38 760 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 63 735 kr > 79 408 kr 20 636 kr 49 713 kr 44 880 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 68 471 kr > 82 626 kr 20 636 kr 47 663 kr 42 840 kr

A 2.28 Planenligt 15 877 kr 4 276 kr 9 380 kr 10 763 kr 27 540 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 19 429 kr 6 599 kr 11 256 kr 12 813 kr 27 540 kr

A 2.30 Planenligt 11 343 kr 4 276 kr 4 690 kr 8 713 kr 14 280 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 14 895 kr 6 599 kr 5 628 kr 10 763 kr 14 280 kr

A 2.32 Planenligt 6 607 kr 2 277 kr 4 690 kr 8 713 kr 14 280 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 8 383 kr 4 391 kr 5 628 kr 10 763 kr 14 280 kr

A 2.34 Planenligt 15 285 kr 8808-62633 14 070 kr 22 038 kr 32 640 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 17 653 kr 11854-65052 15 946 kr 26 138 kr 38 760 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 18 837 kr 11969-65795 15 946 kr 26 138 kr 36 720 kr

A 2.37 Planenligt 7 791 kr 3477-21070 8 442 kr 9 732 kr 16 320 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 10 159 kr 6523-30399 10 318 kr 13 838 kr 22 440 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 11 343 kr 6637-31142 10 318 kr 13 838 kr 20 400 kr

A 2.40 Planenligt 15 285 kr 15 129 kr 14 070 kr 21 013 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 653 kr 18 404 kr 15 946 kr 26 138 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 15 285 kr 18 747 kr 15 946 kr 26 138 kr

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 

Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager 
och tälthallar

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd, T ex tillbyggnad av kontor, industri, handel, 
skola, bostäder mm. Åtgärder som kräver en 
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd, T ex enklare tillbyggnad av kontor, industri, 
handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där 
fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 

All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc där 
kontrollansvarig krävs.

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Ärendetyp

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd, T ex kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd, carport mm.
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A 3

Avgift

A 3.1 3 055 kr 2 142 kr 4 690 kr 4 100 kr 14 280 kr

A 3.2 4 239 kr 4 998 kr 6 566 kr 6 150 kr 18 360 kr

A 3.3 1 184 kr 1 095-2 523 kr 5 628 kr 1 538 kr 8 160 kr

A 4

Avgift

A 4.1 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

Timdebitering Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

Timdebitering Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

Timdebitering Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 
kr

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

Timdebitering Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 
kr

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Kostnad beroende av 
storlek på 
anläggning, från ca 
25 000 kr till 180 000 
kr

Timdebitering: 
debiteras med 

minst 2 timmar 
plus nedlagd 

handläggningstid.

Timdebitering Timdebitering

A 5

Avgift

A 5.1 Planenligt 8 572 kr 8 560 kr 7 035 kr 10 763 kr 21 420 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 9 756 kr 11 264 kr 7 973 kr 11 788 kr 25 500 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 9 756 kr 11 464 kr 7 973 kr 11 788 kr 21 420 kr

A 5.4 Planenligt 4 239 kr 4 657 kr 6 097 kr 6 663 kr 12 240 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga 
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från 
gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en 
byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar
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A 5.5 Avviker från detaljplan 5 423 kr 6 942 kr 7 973 kr 7 688 kr 16 320 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 423 kr 7 037 kr 7 973 kr 7 688 kr 12 240 kr

A 5.7 Planenligt 7 980 kr Timdebitering 6 097 kr 10 763 kr 21 420 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 164 kr Timdebitering 7 973 kr 11 788 kr 25 500 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 9 164 kr Timdebitering 7 973 kr 11 788 kr 21 420 kr

A 5.10 Planenligt 3 647 kr Timdebitering 5 159 kr 7 688 kr 12 240 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 831 kr Timdebitering 7 035 kr 8 713 kr 16 320 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 831 kr Timdebitering 7 035 kr 8 713 kr 12 240 kr

A 5.13 Planenligt 4 239 kr 5 609 kr 5 159 kr 6 663 kr 25 500 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 423 kr 8 046 kr 7 035 kr 9 738 kr 29 580 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 607 kr 8 180 kr 7 035 kr 10 763 kr 25 500 kr

A 6

Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 055 kr
Halva 

bygglovavgiften för 
respektive åtgärd

5 628 kr 6 663 kr 15 300 kr

A 7

Avgift

A 7.1 3 055 kr
Halva 

bygglovavgiften för 
respektive åtgärd

5 628 kr 6 663 kr 15 300 kr

A 8

Avgift

A 8.1 9 756 kr 1 190 kr 5 628 kr 12 300 kr 17 340 kr

A 8.2 4 239 kr 1 190 kr 5 159 kr 6 663 kr 11 220 kr

A 8.3 13 308 kr 10 318 kr 11 275 kr 19 380 kr

A 8.4 7 791 kr 6 097 kr 5 638 kr 11 220 kr

A 8.5 10 940 kr 6 664 kr 5 628 kr 11 788 kr 19 380 kr

A 8.6 4 239 kr 1 428 kr 5 159 kr 6 150 kr 11 220 kr

A 8.7 7 980 kr 6 093 kr 5 628 kr 11 788 kr 16 320 kr

A 8.8 3 055 kr 2 856 kr 5 159 kr 6 150 kr 10 200 kr

A 8.9 8 572 kr 1 190 kr 4 690 kr 9 738 kr 10 710 kr

A 8.10 4 239 kr 1 190 kr 3 752 kr 3 588 kr 6 630 kr

A 8.11 9 756 kr 6 664 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr

A 8.12 4 239 kr 1 428 kr 4 690 kr 4 100 kr 10 200 kr

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med 
tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan 
tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt 
samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
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A 8.13 8 572 kr 3 480 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr

A 8.14 4 239 kr 3 480 kr 5 159 kr 4 100 kr 11 220 kr

A 8.15 8 572 kr 6 664 kr 5 628 kr 10 763 kr 16 320 kr

A 8.16 4 239 kr 1 428 kr 5 159 kr 4 100 kr 11 220 kr

A 8.17 10 940 kr 6 566 kr 11 275 kr 22 440 kr

A 8.18 5 423 kr 6 097 kr 4 613 kr 12 240 kr

A 8.19 14 492 kr 26 323 kr Timdebitering 18 963 kr 30 600 kr

A 8.20 8 975 kr 26 180 kr Timdebitering 10 763 kr 16 320 kr

A 8.21 10 940 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 13 260 kr

A 8.22 6 015 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.23 13 900 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 18 360 kr

A 8.24 8 383 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.25 8 572 kr 5 331 kr 6 097 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.26 4 239 kr 5 331 kr 6 097 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.27 13 308 kr 1 428 kr 7 035 kr 11 275 kr 13 260 kr

A 8.28 7 791 kr 1 428 kr 4 221 kr 5 638 kr 9 180 kr

A 8.29 8 572 kr 1 428 kr 6 097 kr 11 275 kr 12 240 kr

A 8.30 4 239 kr 1 428 kr 4 221 kr 5 638 kr 7 140 kr

A 8.31 11 532 kr 5 331 kr 7 973 kr 11 275 kr 22 440 kr
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c 
§ PBL, med tekniskt samråd

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den 
blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt 
samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i 
form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den 
blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt 
samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i 
form av komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, 
med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd
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A 8.32 5 423 kr 5 331 kr 4 221 kr 5 638 kr 10 200 kr

A 9

Avgift

A 9.1 4 239 kr 2 368 kr

A 9.2 8 572 kr Timdebitering 7 973 kr 14 350 kr 21 420 kr

A 9.3 4 239 kr Timdebitering 3 752 kr 7 866 kr 11 220 kr

A 10

Avgift

A 10.1 9 756 kr
Beroende av 
storleken, 4760-
20000

7 973 kr 14 350 kr 30 600 kr

A 10.2 4 239 kr
Beroende av 
storleken, 4760-
20000

5 628 kr 7 688 kr 17 340 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 6 607 kr 5 038 kr 7 035 kr 12 813 kr 17 340 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 343 kr 6 942 kr 8 911 kr 18 963 kr 25 500 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 2 368 kr Timdebitering 1 407 kr 4 100 kr 3 060 kr

A 17

Avgift

A 17.1
I enlighet med 

tillämplig tabell
I enlighet med 

tillämplig tabell
I enlighet med 

tillämplig tabell
I enlighet med 

tillämplig tabell
I enlighet med 

tillämplig tabell

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns 
i någon av taxans övriga tabeller

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Förhandsbesked

Ärendetyp

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c 
§ PBL, utan tekniskt samråd

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklov för fällning av träd
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A 17.2 Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering Timdebitering

A 19

Avgift

A 19.1 Avslag

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Full bygglovavgift 
avseende 
åtgärden

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

Timdebitering

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

1 184 kr

Ingen avgift om 
sökande 
återkallar sin 
ansökan

Timdebitering

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

952 kr Ingen avgift Timdebitering

Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattning
en för tillämplig 
ärendetyp

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

Avslag

Ärendetyp

Avskrivning
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Taxebestämmelser för Sjöbo kommuns bygglovenhet 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 

Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i 
den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A14 samt A17-A21 och 
tidsuppskattningar A1-A14 samt A17-A21 i kommunens beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell 
A1-A14 samt A17-A21. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut eller handläggning.  

Mervärdesskatt 

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A1-A14 
samt A17-A21 21 fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden per timme är 1 205 kronor för ärenden avseende taxetabell A1-A14 
samt A17-A21. 

Tillämplig taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för 
den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag 
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25 %, 50 % eller 75 %.  

Planavgift 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tidigare beslutad taxa och omfattas 
inte av denna. 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas 
med avvikelse från detaljplan. 

334



 
 
Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd 
eftersom samma tid läggs ner på hanteringen av dessa ärenden. 

Timdebitering 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell 1 A1-A14 samt A17-A21 
utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften 
beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Ärenden som omfattar flera ärendetyper 

Om ett ärende omfattar flera ärendetyper ska full avgift tas ut för den mest tidskrävande 
åtgärden och övriga åtgärder reduceras med 1 timme vardera. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt 
tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.  

Ändring av taxan 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A1-A14 samt A17-
A21 samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, efter att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till 
nämnden. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering  

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är 
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  
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Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 
det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts 
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sjöbo kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna 
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som 
byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt 
tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 21 582 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 28 209 kr

A 1.4 Planenligt 20 979 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 594 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 27 004 kr

A 1.7 Planenligt 11 942 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 14 352 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 954 kr

A 1.10 Planenligt 7 929 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 941 kr

A 1.13 Planenligt 17 967 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 20 377 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 1.16 Planenligt 8 531 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 941 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 12 146 kr

A 1.19 Planenligt 7 326 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 9 736 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 10 941 kr

A 1.22 Planenligt 12 544 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 14 954 kr

A 1.24 Planenligt 10 941 kr

A 1.25 Avviker från detaljplan 14 556 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd, t.ex större garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre garage, förråd, 
gästhus och båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, T ex större 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och 
badrum.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd, T ex mindre 
tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.

Tillbyggnad med uterum eller skärmtak, inget 
tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd T ex där ändringen påverkar den 
bärande konstruktionen

Fasadändring med stor omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
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A 1.26 Planenligt 4 916 kr

A 1.27 Avviker från detaljplan 7 929 kr

A 1.28 Planenligt 15 557 kr
A 1.29 Avviker från detaljplan 18 569 kr
A 1.30 Utanför planlagt område 20 377 kr

A 1.31 Planenligt 6 121 kr
A 1.32 Avviker från detaljplan 9 134 kr
A 1.33 Utanför planlagt område 9 736 kr

Fasadändring med liten omgivningspåverkan, som avses i 9 kap. 
2 § (3 c) PBL, utan tekniskt samråd 
T ex  fasadändringar som insättning av fönster och dörr samt byte 
av fasadmaterial eller kulör.

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt 
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig 
krävs. 

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket 
PBL 
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor, frisör eller hunddagis. 

338



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 21 582 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 25 197 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 28 209 kr

A 2.4 Planenligt 11 544 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 15 159 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 16 364 kr

A 2.7 Planenligt 55 225 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 62 455 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 69 685 kr

A 2.10 Planenligt 96 195 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 103 425 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 111 860 kr

A 2.13 Planenligt 108 245 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 115 475 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 123 910 kr

A 2.16 Planenligt 17 967 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 377 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 582 kr

A 2.19 Planenligt 7 929 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 2.22 Planenligt 55 225 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 58 840 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 63 660 kr

A 2.25 Planenligt 61 250 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 64 865 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 69 685 kr

A 2.28 Planenligt 16 159 kr

A 2.29 Avviker från detaljplan 19 774 kr

A 2.30 Planenligt 11 544 kr

A 2.31 Avviker från detaljplan 15 159 kr

A 2.32 Planenligt 6 724 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 8 531 kr

A 2.34 Planenligt 15 557 kr

A 2.35 Avviker från detaljplan 17 967 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 19 172 kr

A 2.37 Planenligt 7 929 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 10 339 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 2.40 Planenligt 15 557 kr

A 2.41 Avviker från detaljplan 17 967 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 15 557 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc där 
kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd, T ex ändrad 
användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel till bostad etc.

Stora enkla byggnader, exempelvis oisolerade lager 
och tälthallar

Fasadändring med stor omgivningspåverkan , utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.
Fasadändring med liten omgivningspåverkan, utan 
tekniskt samråd, T ex mindre fasadändringar som 
insättning av fönster och dörr samt byte av 
fasadmaterial.

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex kontor, industri, handel, 
skola, bostäder mm.

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex sophus, cykelrum, förråd, 
carport mm.

Ärendetyp

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA), T ex 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad 101- 1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd, T ex enklare tillbyggnad av 
kontor, industri, handel, skola, bostäder mm.

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), T ex 
tillbyggnad av kontor, industri, handel, skola, 
bostäder mm.

Fasadändring, med tekniskt samråd, T ex där 
fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd, T ex tillbyggnad av kontor, 
industri, handel, skola, bostäder mm. Åtgärder 
som kräver en kontrollansvarig.
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A 3

Avgift
A 3.1 3 109 kr

A 3.2 4 314 kr

A 3.3 1 205 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.2 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

A 4.3 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.4 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.5 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.
A 4.6 Timdebitering: debiteras med 

minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.

A 4.7 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 

handläggningstid.

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
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A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 8 724 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 9 929 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 9 929 kr

A 5.4 Planenligt 4 314 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 519 kr

A 5.7 Planenligt 8 122 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 9 327 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 9 327 kr

A 5.10 Planenligt 3 711 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 4 916 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 4 916 kr

A 5.13 Planenligt 4 314 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 5 519 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 724 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 109 kr

A 7

Avgift
A 7.1 3 109 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
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A 8

Avgift
A 8.1 9 929 kr
A 8.2 4 314 kr

A 8.3 13 544 kr

A 8.4 7 929 kr

A 8.5 11 134 kr

A 8.6 4 314 kr

A 8.7 8 122 kr

A 8.8 3 109 kr

A 8.9 8 724 kr

A 8.10 4 314 kr

A 8.11 9 929 kr

A 8.12 4 314 kr

A 8.13 8 724 kr

A 8.14 4 314 kr

A 8.15 8 724 kr

A 8.16 4 314 kr

A 8.17 11 134 kr

A 8.18 5 519 kr

A 8.19 14 749 kr

A 8.20 9 134 kr

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd
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A 8.21 11 134 kr

A 8.22 6 121 kr

A 8.23 14 147 kr

A 8.24 8 531 kr

A 8.25 8 724 kr

A 8.26 4 314 kr

A 8.27 13 544 kr

A 8.28 7 929 kr

A 8.29 8 724 kr

A 8.30 4 314 kr

A 8.31 11 737 kr

A 8.32 5 519 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)
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A 9

Avgift
A 9.1 4 314 kr

A 9.2 8 724 kr

A 9.3 4 314 kr

A 10

Avgift
A 10.1 #SAKNAS!A 10.2 9 929 kr

A 10.3 4 314 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 6 724 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 11 544 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 2 410 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

Avslag

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

#SAKNAS!

Ärendetyp

Ärendetyp

Villkorsbesked

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Förhandsbesked

Förhandsbesked

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklov för fällning av träd
Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd
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A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp
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A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning, om sökanden återkallar sin 
ansökan

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning, om en ansökan är så ofullständig att 
ärendet inte går att pröva i sak

Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avskrivning

Ärendetyp

Avvisning
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2021/131

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 2021 antas.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 maj 2021 beslutat lägga fram ett förslag till taxa för 
Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 maj 2021 § 43
Taxa för sprängämnesprekursorer
Tjänsteskrivelse SBN

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

347



SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen

 Dnr 2021/131

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Samhällsbyggnadsnämndens beslut är ännu inte justerat men kommer att läggas ut före 
sammanträdet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43 Ärendenr ALL.2021.1052

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxan enligt bilaga.
__________

Sammanfattning
I samband med senaste översyn av reglementen 2020 fick samhällsbyggnadsnämnden ansvar för
Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. För att kunna utföra tillsyn och få
ekonomisk täckning för tillsynsansvaret behöver KF besluta om att anta föreslagen taxa. Samma
timavgift används som för taxan enligt tillsyn och prövning enligt miljöbalken, dvs 1062 kr/timme för
2021. Timavgiften indexuppräknas också på samma sätt och följer därmed miljöbalkstaxan. Taxan
träder i kraft 1 augusti 2021.

Motivering
Taxa behöver antas för att samhällsbyggnadsnämnnden ska kunna finansiera och utföra tillsyn enligt
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, enligt
bilaga.

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente KF beslut, daterat 2020-09-23, §118/2020.

Bilaga
Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

10(65)
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 Samhällsbyggnadsnämnden Bilaga till SBN § xx/21 1 (2)

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer bland annat för undersökningskostnader med 
mera och för rättegångskostnader.

2 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1062 kronor per hel timme 
handläggningstid. Avgift tas för tillsyn av ekonomiska aktörer som 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer.

3 § Samhällsbyggnadsnämnden kan för varje kalenderår (avgiftsår) justera 
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuners 
och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad år 2021. Det indexreglerade beloppet 
avrundas till närmaste jämnt krontal.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

5 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

 
6 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige tillbygg- och miljönämnden mot 

räkning. Debitering sker efter handläggning av anmälan alternativt 
tillsynsbesöket.

7 § Om särskilda skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet 
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften.

8 § I de fall då nämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
resor (0,5 timme per inspektionstillfälle och objekt/ärende), provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift 
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften 
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan.
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2 (2)

Tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden utför på vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger 
ordinarie timavgift.

9 § Nämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte 

kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har 
uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans 
beslut samt yttrande i överklagade ärenden.

3. Handläggning av åtalsanmälningar.

_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 augusti 2021. 

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den dd mm 2021, § xxx
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Samhällsbyggnadsnämnden Bilaga till SBN § xx/21 1 (2)

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt
lagen om sprängämnesprekursorer bland annat för undersökningskostnader med
mera och för rättegångskostnader.

2 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1062 kronor per hel timme
handläggningstid. Avgift tas för tillsyn av ekonomiska aktörer som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om
sprängämnesprekursorer.

3 § Samhällsbyggnadsnämnden kan för varje kalenderår (avgiftsår) justera
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuners
och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad år 2021. Det indexreglerade beloppet
avrundas till närmaste jämnt krontal.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

5 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

6 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige tillbygg- och miljönämnden mot
räkning. Debitering sker efter handläggning av anmälan alternativt
tillsynsbesöket.

7 § Om särskilda skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga
omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften.

8 § I de fall då nämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiskt nedlagda
handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
resor (0,5 timme per inspektionstillfälle och objekt/ärende), provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.
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2 (2)

Tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden utför på vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger
ordinarie timavgift.

9 § Nämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte

kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har
uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans
beslut samt yttrande i överklagade ärenden.

3. Handläggning av åtalsanmälningar.

_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 augusti 2021.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den dd mm 2021, § xxx
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum
2021-05-03  

Stadsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden
 Sjöbo kommun
 Samhällsbyggnadsnämnden
  27580 Sjöbo

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer   

Dnr ALL.2021.1052 
Handling 440974 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag
Föreslå kommunfullmäktige att anta taxan enligt bilaga. 

Sammanfattning
I samband med senaste översyn av reglementen 2020 fick samhällsbyggnadsnämnden ansvar 
för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. För att kunna utföra 
tillsyn och få ekonomisk täckning för tillsynsansvaret behöver KF besluta om att anta 
föreslagen taxa. Samma timavgift används som för taxan enligt tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, dvs 1062 kr/timme för 2021. Timavgiften indexuppräknas också på samma sätt 
och följer därmed miljöbalkstaxan. Taxan träder i kraft 1 augusti 2021.

Motivering
Taxa behöver antas för att samhällsbyggnadsnämnnden ska kunna finansiera och utföra tillsyn 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer, enligt bilaga.

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente KF beslut, daterat 2020-09-23, §118/2020.

Bilaga
Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
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2 (2)

Anders Lindén 

Enhetschef miljöenheten 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2018/261

Handlingsprogram för Sydöstra Skånes  Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbunds handlingsprogram enligt lag 2003:778 om 
skydd mot olyckor antas och gäller till och med år 2022.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås kommunfullmäktige anta 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbunds förslag till handlingsprogram för skydd mot 
olyckor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 maj 2021
Handlingsprogram från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Beslutet skickas till
Kanslichefen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen

 Dnr 2018/261

Handlingsprogram för Sydöstra Skånes  Räddningstjänstförbund 2019-
2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Förslag till beslut kommer under helgen.
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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.s
e

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-05-28 2018/261

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Handlingsprogram för Sydöstra 
SkånesRäddningstjänstförbund 2019–2022

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbunds handlingsprogram enligt lag 2003:778 om 
skydd mot olyckor antas och gäller till och med år 2022.
 
Ärendet
Vid varje mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antas. 
Kommunfullmäktige föreslås anta Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds förslag 
till handlingsprogram.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Kansli 2018/261
 
Beslutet skickas till 
Kanslichefen

Angelica Lindberg Karina Hansson
Kanslichef Kommundirektör
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2018-11-26

SÖRF § 48 Dnr 2018/29

Justerares signatur 

Handlingsprogram för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022

Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner handlingsprogram 2019-2022 med 
följande tillägg under rubriken Kommunikation:

 Stor dansk transittrafik på väg och järnväg går genom vårt område.

Handlingsprogrammet skickas till respektive kommunfullmäktige som informationsärende.

Handlingsprogrammet ska finnas med i det årliga budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har till uppgift att 
tillvarata medlemskommunernas skyldigheter inom räddningstjänst och består sedan 
2013-01-01 av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Räddningstjänsten 
bedrivs genom uppdrag från medlemskommunerna med räddningsstyrkor i alla fyra 
kommunerna fördelat på åtta stationer. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare 
kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet och ska 
bedrivas under normala förhållanden och under höjd beredskap.

Handlingsprogrammet är upprättat på uppdrag av förbundets direktion och utgör det 
dokument som skall finnas enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet ska beskriva hur den förebyggande verksamheten är ordnad och 
planeras.

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker för olyckor som finns i kommunen som kan 
leda till räddningsinsatser och räddningstjänstens förmåga att kunna hantera dessa risker.

I programmet ska anges mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Handlingsprogrammet ska antas av den politiskt tillsatta direktionen..

SÖRF 2018/29
2018.147

2018-12-07
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Kommunens  verksamhet  finansieras  till  största  delen  av  kommunalskatt.  För  varje  intjänad
hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,80 kronor i kommunalskatt.

35,98 kr till förskola och grundskola
31,27 kr till äldre och funktionshindrade
10,03 kr till gymnasie- och vuxenutbildning
5,77 kr till individ- och familjeomsorg
5,58 kr till infrastruktur/teknisk verksamhet
5,44 kr till fritid och kultur
4,57 kr till kommunövergripande administration
1,36 kr till politisk verksamhet

Den  största  delen  används  till  förskola  och  grundskola.  Tillsammans  med  gymnasie-  och
vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa verksamheter. En annan
stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och funktionshindrade.
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i  en nämnd- och förvaltningsorganisation,  i  två
helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) samt i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra
Skånes  Räddningstjänstförbund,  SÖRF).  Därtill  finns  fyra  samverkansföretag:  Sysav,  som
hanterar  och  behandlar  hushållsavfall,  Kommuninvest  ekonomisk  förening,  genom  vilken  de
helägda  bolagen  finansierar  en  betydande  del  av  investeringarna,  Kommunassurans  Syd
Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar, och Adda (tidigare SKL Kommentus AB)
som samordnar inköp och upphandlingar.

Fastigheterna  och  elnätet  finns  i  bolag  för  att  tydliggöra  och  hålla  dem  åtskilda  från  övrig
verksamhet.  Bolagen  är  vinstdrivande,  har  snabbare  beslutsvägar  och  större  affärsmässighet.
Hanteringen av kostnader för underhåll och investeringar blir på så vis också tydligare.

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.

3

365



När  budgeten nu utformas pågår den tredje vågen av pandemin. Det gör att osäkerheten är stor
om  den  ekonomiska  utvecklingen.  Trots  omfattande  restriktioner  och  återkommande  hög
smittspridning utvecklas ekonomin positivt både globalt och i Sverige.

Efter nedgången i den ekonomiska aktiviteten – som saknar motstycke i modern tid –återhämtade
sig efterfrågan oerhört  snabbt  både i  Sverige och globalt.  De ekonomiskpolitiska stimulanserna
världen över spelade en avgörande roll.  Att  Kina tidigt  fick bukt  med smittan var  avgörande för
den  starka  återhämtningen  i  global  handel  och  industri.  Den  globala  BNP-tillväxten  beräknas
2021  bli  den  högsta  sedan  2010.  Utöver  pandemin  finns  det  andra  negativa  faktorer  som
kortsiktigt kan bromsa uppgången: bristen på såväl halvledare som fraktkapacitet.

Prognosen  för  den  svenska  konjunkturen  innebär  en  markant  förbättring  2021,  då  ekonomin
stärks allt  snabbare.  BNP antas stiga fortare under andra halvåret,  då restriktionerna förväntas
minska  och  smittspridningen  bli  lägre.  Prognosen  för  BNP-tillväxten  är  drygt  3  procent.  Det
innebär att nedgången 2020 återhämtats och BNP är tillbaka på samma nivå som 2019.

_______________________________
 Omvärldsuppgifter  i  förvaltningsberättelsen är  hämtade ur  Sveriges Kommuner  och Regioner,

Ekonomirapporten, maj 2021.
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Framgångsrikt  genomförda  vaccinationer,  minskad  smittspridning  och  lättade  restriktioner  ger
troligen en extra skjuts till  konjunkturen. För såväl 2021 som 2022 förutses en hög BNP-tillväxt.
Efter  en  stark  återhämtning  för  industrin  förväntas  tillväxten  i  hög  grad  drivas  av  hushållens
konsumtion. Tjänstenäringarna som drabbats hårdast av restriktionerna gynnas av att hushållens
konsumtion ökar.

Minskningen  av  BNP-tillväxten  inleddes  2019  och  förstärktes  kraftigt  2020,  när  BNP minskade
med 2,8 procent. Störst nedgång, förutom i hushållens konsumtion, gällde exporten. Utvecklingen
påverkar  såväl  kommunens  skatteintäkter  som  kostnader  negativt.  Lågkonjunkturen  förväntas
bestå till 2023.

År  2020  uppgick  Sveriges  befolkning  till  drygt  10,3  miljoner.  Befolkningsökningen  växlade  ned
jämfört med de senaste åren. SCB presenterade i april en uppdatering av befolkningsprognosen.
Den  årliga  befolkningsökningen  är  lägre  än  i  föregående  prognos,  som  angav  en  ökning  med
cirka 1 procent per år. I den uppdaterade prognosen halveras befolkningstillväxten. Det motsvarar
knappt 50 000 personer. Minskad dödlighet, fler födda och fler som invandrar än utvandrar leder
till en äldre befolkning och fler utrikes födda.

Efter att Sjöbo under 2000-talet hade en positiv befolkningsutveckling, mattades ökningstakten av
från och med 2008 och 2010 redovisades en minskning. Därefter har invånarantalet åter ökat.

Befolkningen i kommunen uppgick till  19 412, en ökning med 186 personer. Efter en något lägre
ökning 2018 och 2019, då befolkningen ökade med 0,4 procent årligen, var ökningen 1 procent.
Befolkningen har till och med april 2021 minskat med 10 personer till totalt 19 392.

Befolkningsökningen  i  Sjöbo  2021  och  2022  på  knappt  0,8  procent  årligen  förväntas  stiga  till
1  procent  2023,  för  att  öka  ytterligare  till  1,4  procent  2024.  Utvecklingen  avviker  från  den
historiska trenden och Sjöbos befolkning förväntas öka i högre takt än rikets.
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Pandemin  skapar  möjligheter  för  att  övergå  till  en  mer  hållbar  livsstil,  vilket  påverkar
samhällsplaneringen  och  den  kommunala  servicen.  Möjligheten  att  arbeta  hemifrån  gör  att  fler
vågar ta steget att  bo lite  längre från sin arbetsgivare,  för  att  i  stället  komma närmare naturen.
Det märks bland annat genom ökad efterfrågan på villatomter och ökande huspriser. Intresset för
friluftsliv  och utomhusumgänge har  också ökat.  Antalet  boende och besökare ökar  och därmed
också kraven och förväntningarna på kommunen.

Under 2022 slutförs utbyggnaden av bygg-gator  på Bränneriet,  Sjöbo Väst  etapp 3A och Sjöbo
Väst handelsområde södra delen.  Projekteringen av nästa etapp på bostadsområdet  Grimstofta
4:1 inleds.

Genom de pågående projekten och den planerade exploateringen skapas förutsättningar  för  en
högre  befolkningstillväxt  framöver.  För  perioden  2022–2024  prognostiseras  en  ökning  av
befolkningen  med  i  genomsnitt  knappt  200  personer  årligen.  Med  undantag  för  åldersgruppen
1–5  år  ökar  samtliga  åldersgrupper.  Störst  ökning  av  antalet  personer  svarar  åldersgruppen
19–64  år  för,  medan  gymnasieungdomarna  står  för  den  största  procentuella  ökningen
(+14  procent).  Åldersgruppen  80  år  eller  äldre  väntas  stå  för  10  procent  av  ökningen.
Befolkningen i Sjöbo förväntas uppgå till 19 560 personer den sista december 2021.

Pandemiåret  2020  slutade  med  rekordhögt  resultat  för  kommunsektorn.  Stora,  tillfälliga
statsbidrag  och  en  skatteunderlagstillväxt  som  inte  blev  lika  svag  som  förväntat  bidrog.
Skatteunderlagstillväxten  ser  dock  ut  att  ha  varit  den  lägsta  på  tio  år,  främst  beroende  på  att
löneökningarna bara var cirka 1 procent.

De  kommande  åren  utvecklas  kommunernas  förutsättningar  positivt.  En  bra
skatteunderlagsutveckling  uppväger  att  de  generella  statsbidragen  minskar.  Det  kommunala
skatteunderlaget återhämtas 2021 och 2022, men 2021 dämpas återhämtningen i reala termer av
stora prisökningar.

Utvecklingen  av  det  kommunala  skatteunderlaget  förstärks  när  antalet  arbetade  timmar  ökar,
framför allt 2021 och 2022. Åren därefter antas skatteunderlagets ökningstakt avta i och med att
ekonomin närmar sig ett normalläge och konjunkturåterhämtningen avtar.

Tillväxten  i  skatteunderlaget  beräknas  bli  relativt  stark  från  och  med  2021.  Det  baseras  på
antagandet att pris- och löneökningarna i den kommunala sektorn blir måttliga.
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uppgångar, något som påverkar KPI framöver. Inflationen börjar närma sig 2 procent 2023/2024.

Den negativa kostnadsutvecklingen i  individ-  och familjeomsorgen avstannade något 2019, men 
tog åter fart 2020. Stora kostnadsökningar finns i framför allt barn- och ungdomsvården för 
placeringar och utredningar. Utvecklingen syns även på riksnivå. Trots tillskott på 4 mnkr utöver 
kompensation för pris- och löneökningar bedöms verksamheten inte klara budgeten 2021.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd i riket ökade 2020 med 3,5 procent, medan riksnormen endast 
höjdes med 1,9 procent. I Sjöbo var kostnadsökningen 8 procent. Därmed befästes utvecklingen 
att Sjöbos kostnader ökar snabbare än riket. Kostnadsutvecklingen fortsätter 2021.

_______________________________
 Konsumentprisindex med fast ränta.
 Konsumentprisindex.

Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa ganska snabbt till  följd av de ökande krav som 
den snabbt  växande befolkningen ställer.  Det  är  framför  allt  i  de yngre och äldre åldrarna som 
befolkningen ökar, det vill säga de grupper som föranleder de högsta kostnaderna i kommunen för 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kostnaderna har dock även tidigare ökat utöver vad 
befolkningsstrukturen föranlett. Befolkningsökningen motsvaras inte av en lika stor tillväxt av 
skatteunderlaget. Fram till 2024 beräknas ett gap uppstå mellan intäkter och kostnader för Sjöbos 
del på cirka 30 mnkr, om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills.

Frågan är dock om en verksamhetsskuld byggts upp och i så fall vilken betydelse det kan få för 
framtida behov. Har till exempel studieresultaten påverkats av den snabba omställningen till 
hemundervisning? Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på snabb anpassning 
samt mer och bättre utbildad personal.

Det dröjer flera år innan arbetsmarknaden återhämtat sig efter pandemin. Utsikterna för en snabb 
uppgång av antalet sysselsatta begränsas när allt fler ökar sin arbetstid. Det blir effekten av färre 
korttidspermitteringar och minskad sjukfrånvaro. Krisen förväntas även att driva på en 
strukturomvandling som bidrar till  att  matchningen på arbetsmarknaden försämras. För att  möta  
utvecklingen behövs utbildning och omskolning.

Redan 2019 präglades svensk arbetsmarknad av ett minskat antal arbetade timmar och ökad 
arbetslöshet. År 2020 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent. Den förväntas fortsätta att öka och 
först i slutet av 2021 ses en minskning, då till 8,1 procent, samtidigt som antalet 
långtidsarbetslösa stiger. Lågkonjunkturen råder till och med slutet av 2023 och 2024 beräknas 
arbetslösheten uppgå till 7,5 procent.

Den svåra arbetsmarknadskonjunkturen kvarstår i flera år och talar för lägre löneökningar 
framöver.

Flera  år  med  låg  inflation  är  att  vänta.  KPIF2-  och  KPI-inflationen beräknas bli 1,5 respektive 
1,4 procent 2022. Dyrare frakter liksom stigande energi- och råvarupriser  pekar  mot  högre  
producentpriser.  Det väntas 2021 ge en kortvarig effekt  på inflationen, som faller  tillbaka 2022. 
Efter tio år av sjunkande bostadsräntor förväntas de nå botten 2021. Därefter väntas måttliga
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Ökad arbetslöshet och många som arbetar hemma innebär högre risk för beroende och missbruk
av  olika  slag.  Det  kan  påverka  kostnadsutvecklingen  i  såväl  missbruksvården  som  barn-  och
ungdomsvården. Orosanmälningarna ökar.

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

Det  finns  indikationer  på  att  pandemin  påverkat  den  psykiska  hälsan.  Distansundervisning,
hemarbete,  oro  för  ekonomin  med  mera  är  faktorer  som  spelar  in.  Effekterna  kan  komma  att
påverka personerna flera år framöver.

Som  en  följd  av  pandemin  ökade  bruttokostnaderna  i  äldreomsorgen  och
funktionshinderomsorgen  kraftigt  2020.  Trenden  har  länge  varit  att  antalet  personer  i  särskilt
boende minskar  både på riksnivå och i  kommunen. I  Sjöbo ökar  vårdtyngden i  särskilt  boende.
Andelen ansökningar  om platser  med inriktning  på  kognitiv  svikt  ökar  och  det  finns  en  risk  för
brist.  Tidigare har beslut fattats om att successivt ändra inriktningen på servicelägenheterna vid
Ängsgården för att öka kapaciteten.

I  hemtjänsten  är  bilden  mer  splittrad.  I  vissa  kommuner  minskade  antalet  brukare,  medan  det
ökade i  andra.  I  Sjöbo ökade antalet  brukare med 10 procent och antalet  timmar i  hemtjänsten
med 18 procent 2020. Även insatserna i hemsjukvården ökade. Andelen av befolkningen över 65
år med insats ökade från 14,6 procent 2019 till 15,1 procent. Utvecklingen bedöms delvis vara en
effekt av sjukvårdsavtalet.

Användningen  av  skyddsutrustning  ökade  avsevärt.  Förbrukningen  efter  pandemin  beräknas
minska,  men  inte  återgå  till  nivån  innan.  Det  medför  högre  kostnader  än  tidigare.  Det
prognostiserade  underskottet  2021  uppgår  till  10  mnkr.  Efter  pandemin  beräknas  cirka  4  mnkr
kvarstå till följd av bland annat fler timmar och fler brukare.

Det  är  nödvändigt  att  folkhälsan  förbättras,  om  kommunen  ska  klara  den  demografiska
utmaningen att fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i
tillräcklig grad. En omställning av vården och digitalisering krävs.

I  äldreomsorgen  finns  två  större  statsbidrag,  äldreomsorgslyftet  och  medel  för  att  stärka
äldreomsorgen.  Statsbidragen  är  prestationsrelaterade  och  innebär  krav  på  återbetalning  om
kraven  inte  uppfylls.  Det  finns  även  prestationsbaserad  ersättning  för  att  minska  antalet
timanställda och höja  den medicinska kompetensen.  I  vilken omfattning kommunen kommer att
kunna ta del av dessa medel är osäkert, eftersom planeringstiden är kort och det råder brist på
sjuksköterskor.  Dessutom fungerar medlen nivåhöjande och det ska hanteras av kommunen när
ersättningen upphör. År 2021 uppgår de riktade statsbidragen till cirka 13 mnkr.

Enligt internationella jämförelser är Sverige ett av de länder som spenderar mest på äldreomsorg.
Även om jämförelsen görs med antalet anställda per invånare blir resultatet detsamma. Samtidigt
får äldreomsorgen statsbidrag som ställer krav på ökad personaltäthet. Coronakommissionen har
i ett delbetänkande pekat på ett antal brister i omsorgen som behöver åtgärdas. Bland förslagen
finns krav på ökad bemanning, sjuksköterskekompetens närvarande hela dygnet och medicinskt
ansvariga  läkare  i  alla  kommuner.  Det  är  åtgärder  som  ökar  kostnaderna  och
rekryteringsproblemen  ytterligare.  Om  förslaget  genomförs,  innebär  det  för  Sjöbos  del
kostnadsökningar på drygt 10 mnkr.

Befolkningen lever  längre,  mår bättre och tidigare dödliga sjukdomar har i  stället  blivit  kroniska
tillstånd. Utvecklingen ställer nya krav på den kommunala verksamheten.
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Utgångspunkten  för  utbildningsområdet  är  en  långsiktig  lärprocess  som  avgör  etablering  i
samhället. Grundskolans och grundsärskolans elever ska efter slutförd utbildning ha möjlighet att
välja sin utbildningsväg och vara väl förberedda för fortsatta studier. Distansutbildning riskerar att
leda  till  utbildningstapp,  framför  allt  i  gymnasieskolan  bland  annat  när  det  gäller  praktiska
undervisningsmoment. För vissa elevgrupper bedöms problemen vara större, som elever i behov
av särskilt stöd och socioekonomiskt utsatta elever.

Arbetet för bättre resultat i  skolan är prioriterat. Resultaten har sedan toppnoteringen 2016 varit
högre än eller i paritet med rikets, vilket innebär att 75–80 procent av eleverna lämnat skolan med
fullständiga betyg. Nivån i de kommunala skolornas årskurs 9 försämrades jämfört med 2019.

En  stor  del  av  välfärden  byggdes  upp  under  1960-talet  och  början  av  1970-talet.  Många
anläggningar  i  form  av  vatten  och  avlopp,  vägar,  bad  och  idrottsanläggningar  från  denna  tid
behöver  renoveras  eller  ersättas.  Sjöbos  folkmängd  har  dessutom  vuxit,  vilket  kräver  ökad
kapacitet. Det återspeglas i en hög investeringsvolym de kommande sju åren.

Regeringen meddelade i  december att  en utredning ska se över hela det  kommunalekonomiska
utjämningssystemet  med  fokus  på  utveckling,  tillväxt  och  likvärdig  service  i  hela  landet.
Regeringen har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen.

En  särskild  utredare  har  fått  i  uppdrag  att  se  över  regelverket  om  ekonomisk  förvaltning  i
kommunallagens  11  kapitel.  Utredningen  ska  lämna  förslag  om  bättre  förutsättningar  för
kommunerna att möta kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling
av den kommunala verksamheten.

Frågan om skolans huvudmannaskap har debatterats länge och i december tillsattes en utredning
om en förstatligad skola.

Region Skånes visioner om framtidens hälsosystem kommer att ha stor påverkan på kommunens
ansvar för kunder i eget boende.

I  utredningen En mer  likvärdig  skola  – minskad skolsegregation och förbättrad  resurstilldelning
(SOU 2020:28) föreslås bland annat att 3 miljarder ska lyftas från det generella statsbidraget till
ett riktat stats- eller sektorsbidrag till grundskolan för att öka likvärdigheten. Det skulle resultera i
en omfördelning av resurser mellan kommuner med olika socioekonomisk status. För Sjöbos del
skulle  det  innebära  minskad  tilldelning  med  1  mnkr.  Om  förslaget  genomförs,  kommer  det  att
finnas  två  parallella  system för  utjämning  och  omfördelning  av  pengar  inom grundskolan,  dels
kostnadsutjämningens grundskolemodell, dels sektorsbidrag som innehåller likvärdighetsbidraget.

Utredningen  om  planering  och  dimensionering  av  komvux  och  gymnasieskola  (SOU  2020:33)
föreslår  tvingande  samverkan  mellan  minst  tre  kommuner,  vars  volymer  ska  bestämmas  av
Skolverket.  Eftersom kommunerna  ska  stå  för  utförandet  och  Skolverket  för  dimensioneringen,
innebär det i praktiken ett förstatligande, medan kommunerna behåller den ekonomiska risken.
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Kampen  mot  pandemin  är  inte  avslutad.  Troligen  kvarstår  mycket  av  det  globala
vaccinationsarbetet 2022, speciellt i fattigare delar av världen. Det är viktigt att ha i åtanke att det
finns stora eftersatta behov på flera områden, som kan visa sig när pandemin klingat av.

Redan  SCB:s  befolkningsprognos  2020  innebar  en  nedrevidering  av  befolkningstillväxten.  Den
uppdaterade  prognosen  från  2021  innebär  att  tillväxten  förväntas  minska  ytterligare.
Befolkningsutvecklingen  är  av  yttersta  vikt  för  kommunernas  verksamhets-  och
investeringsplanering.  Lika  viktig  ur  en  kommunal  synvinkel  är  befolkningsstrukturen,  eftersom
framför allt invånare i de äldre och yngre åldrarna efterfrågar välfärdstjänster.

Samtidigt som befolkningsprognosen för riket skrivs ned, skrivs den upp för Sjöbo.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppdateras löpande och kan förändras med flera
miljoner  kronor  mellan  prognostillfällena.  Det  kräver  handlingsberedskap,  så  att  fluktuationerna
kan mötas.

Att  trygga  personalförsörjningen  och  attrahera  kompetenta  medarbetare  kräver  aktiva  insatser.
Pensionsavgångar,  personalomsättning  och  ökande  sjukfrånvaro  i  kombination  med  växande
kommunal verksamhet och brist på utbildad personal, innebär att konkurrensen om arbetskraften
ökar.  Det  är  därför  av  största  vikt  att  behålla  redan  anställd  personal,  genom  bland  annat
arbetsmiljöåtgärder  som  främjar  närvaro,  minskar  sjukfrånvaron  och  förlänger  arbetslivet.  De
hälsofrämjande  åtgärderna  måste  fortsätta  att  stå  i  centrum  för  att  arbetsmiljön  ska  kunna
förbättras. Den är ett viktigt inslag i konkurrensen om arbetskraften. Ett betydelsefullt led i arbetet
är att identifiera hinder och framgångsfaktorer när det gäller ett hållbart arbetsliv.

Det är svårt att rekrytera till många av de kommunala yrkena. Särskilt svårt är det när det gäller
tjänster  som  kräver  legitimation  (sjuksköterskor,  fysioterapeuter,  lärare  med  flera),  men  även
rekrytering av specialister (ingenjörer och ekonomer) blir allt svårare. Eftersom antalet äldre och
yngre i kommunal tjänst ökar år för år behövs nyrekrytering. För att klara kompetensförsörjningen
på sikt måste arbetsgivaren även se över möjligheten att vidareutbilda befintlig personal.

Kvalitetsaspekten  är  viktig  när  Sjöboborna  ska  erbjudas  samhällsservice.  Det  är  viktigt  att
förbättra  resultaten  i  skolan  och  nå  målen  i  kvalitetsregistren  för  vård  och  omsorg.  Åtgärder
genomförs för att förbättra resultaten och förbättra måluppfyllelsen totalt för kommunen.

Åldrade  anläggningar  och  byggnader  medför  risk  för  att  underhåll  och  investeringar  måste
tidigareläggas  i  förhållande  till  planerna.  Det  gäller  såväl  vatten  och  avlopp  som  kultur-  och
fritidsanläggningar.  Även ändamålsenliga särskilda boenden kan behövas. Tidigarelagda utgifter
leder  till  att  likviditeten urholkas och lånebehov uppstår  på  sikt.  Investeringarna påverkar  även
resultaträkningen, som belastas med ökade räntekostnader, avskrivningar och hyror.

I den föreliggande budgeten görs en stor satsning på exploateringen. För att den ska klaras och
inte  resultera  i  behov  av  upplåning,  krävs  att  de  exploaterade  tomterna  säljs  fortlöpande.
Kommunen behöver ha förmågan att vid behov anpassa exploateringshastigheten till efterfrågan.

Riktade statsbidrag är  en utmaning.  Dels innebär de en ökad administration i  form av ansökan
och återredovisning. Dels riskerar bidragen att reduceras om kommunen inte uppfyller kraven helt
och  hållet.  Dels  innebär  de  förväntningar  på  att  kommunen  övertar  finansieringen  när
statsbidragen upphör.

10

372



För att klara att hantera den åldrande befolkningens behov samtidigt som antalet skolbarn ökar,
krävs ekonomisk uthållighet och framförhållning. Från och med 2020 har kommunens målstyrning
beaktat Agenda 2030 för att kunna erbjuda Sjöboborna goda livsvillkor.

Kommunfullmäktiges finanspolicy, kommunstyrelsens finansiella riktlinjer och bolagens finansiella
riktlinjer innehåller anvisningar och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten
i  den kommunala koncernen och kommunen. De är framför allt  exponerade för finansiella risker
som  ränterisk,  finansieringsrisk,  motpartsrisk,  valutarisk,  kredit-  och  likviditetsrisk  samt
marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Riskmandatet är utformat för att minimera riskerna.
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Genom  aktiv  omvärldsorientering  svarar  verksamheten  för  kommunens  näringslivsutveckling,
information, marknadsföring och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun med
bestående  folkhälsa,  trygghet,  säkerhet,  lokalförsörjning,  kollektivtrafik  och  planering  av
infrastruktur.

Kontinuerlig  uppföljning  av  mål  och  måluppfyllelser  är  en  viktig  del  av  utvecklingsarbetet.
Insatserna  för  att  få  medborgarna  mer  delaktiga  i  samhället  och  de  kommunala  processerna
behöver  utvecklas,  för  att  kommunen ska komma närmare visionen Sjöbo  –  en  plats  vi  skapar
tillsammans.

För att skapa en långsiktig lokalförsörjningsplan ökas kommunbidraget med 1,0 mnkr.

Kompensationen  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Det innebär en nettoökning med 1,2 mnkr.

Det finns 2,0 mnkr i investeringsmedel för verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, som
verksamheterna kan få del av efter ansökan.

Resursfördelningsmodellen  har  länge  fungerat  väl  för  verksamheter  vars  kostnader  väsentligt
påverkas  av  befolkningsutvecklingen.  Teknisk  skattefinansierad  verksamhet  får  automatiskt
förändrad tilldelning efter antalet kvadratmeter gata och cykelväg. Uppdraget är att se över hela
resursfördelningsmodellen,  dels  med  inriktning  på  att  eventuellt  bredda  den,  dels  på  att
uppmärksamma eventuella förändringar i verksamheten.
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I samband med att Bränneriet bebyggs, behöver området kring resecentrum utvecklas.

Sjöbo har  gjort  digitala framsteg under coronakrisen,  men mycket  återstår.  Kommunen behöver
arbeta systematiskt med att minska administrationen samt öka samordning och digitalisering. Det
finns medel avsatta för utvecklingsprojekt som kan bidra.

Kommunen  behöver  bli  bättre  på  samverkan  såväl  externt  som  internt.  Tillgänglighet  och
bemötande får icke godtagbara betyg i mätningar. Alla medarbetare kommer att bli involverade på
ett eller annat sätt i utvecklingsarbetet som inletts.

År  2024  byggs  hållplatser  om,  så  de  klarar  Skånetrafikens  superbussar.  För  ändamålet  finns
3,0 mnkr i investeringsbudgeten, vilket motsvarar Sjöbos andel av utgifterna.

4,5

70,9
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I verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndare och
revision. Därutöver finns stöd till politiska partier.

År 2022 är det val till riksdag, region och kommun. För att hantera det utökas budgeten med 
1,0 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,3 mnkr. Sammanlagt ökar 
kommunbidraget med 1,3 mnkr.

Personer  under  65  år  erbjuds  hemtjänst  och  andra  insatser  enligt  socialtjänstlagen  (SoL)  och
hälso-  och  sjukvårdslagen  (HSL).  Dessutom  erbjuds  tekniska  hjälpmedel  och
bostadsanpassningsbidrag  samt  kommunal  hälso-  och  sjukvård  för  den  som inte  kan  ta  sig  till
vårdcentralen.

Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer  som har  rätt  till  insatser  enligt  lagen om stöd och service  till  vissa  funktionshindrade
(LSS)  ska  försäkras  goda  levnadsvillkor  genom  insatser  som  personlig  assistans,
ledsagarservice,  kontaktperson,  korttidstillsyn,  korttidsvistelse,  bostad med särskild  service  och
daglig verksamhet.

Daglig  verksamhet  bedrivs  dels  individintegrerad  på  ordinarie  arbetsplatser,  dels  i  egna
verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi.

Det finns 51 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i  kommunen och genom avtal  med Ystads kommun.
Korttidstillsyn  för  ungdomar  över  12  år  köps  av  familjenämnden  och  bedrivs  i  samverkan  med
särskolan.

0,3

15,2 16,4
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Flytt av hyreskostnader minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Kompensationen för ökade pris-
och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  2,1  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,9 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,2 mnkr och rör bland annat inköp av inventarier.

Nya  bostäder  enligt  LSS  behöver  planeras.  I  första  hand  gäller  det  servicelägenheter  med
inflyttning 2023. Lite senare behövs ytterligare en gruppbostad.

På senare år har en särskild kundgrupps behov identifierats.  Det gäller  människor med psykisk
funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS, men som ändå har stora svårigheter att klara sig
i ordinärt boende. Deras rätt till  bostad är reglerad i SoL, men Sjöbo har inga bostäder avsedda
för målgruppen.
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Personer som har svårt att klara personlig omvårdnad, hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds
stöd i  den egna bostaden efter  biståndsbeslut.  I  stödet  kan ingå matdistribution,  trygghetslarm,
service,  städning,  dagverksamhet  och  personlig  omvårdnad.  Dessutom  erbjuds  hemsjukvård,
rehabilitering och tekniska hjälpmedel  i  det  särskilda boendet  eller  i  det  egna hemmet,  för  den
som  inte  kan  ta  sig  till  vårdcentralen.  Det  är  också  möjligt  att  ansöka  om
bostadsanpassningsbidrag.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns 5
särskilda  boenden  i  kommunen,  varav  2  för  personer  med  demenssjukdom.  Ytterligare  två
särskilda  boenden  har  demensavdelningar.  Därutöver  finns  korttidsplatser  för  rehabilitering,
avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning
till  dagcentralerna i  Vollsjö och Lövestad.  I  kvarteret  Viljan finns bostäder anpassade för  äldres
behov.  Kommunen ansvarar  för  uthyrningen.  Eftersom behovet  av  särskilt  boende för  personer
med demens ökar, har nämnden beslutat att servicelägenheterna på Ängsgården successivt ska
övergå till boendeplatser med denna inriktning.

Förvaltningens dagcentraler har normalt ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga för folkhälsan,
bland annat för att motverka ensamhet. I en rundringning 2020 till  personer mellan 80 och 85 år
uppgav dock 75 procent att man inte kände sig ensam, utan var nöjd.

Hemtjänsten  erbjuder  valfrihet  när  det  gäller  serviceinsatser.  Det  innebär  att  den  enskilda  kan
välja utförare.

_______________________________
 Tidigare  lagen  om  assistansersättning,  numera  socialförsäkringsbalken,  över  20  timmar  per

vecka.

1
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Eftersom antalet  äldre  ökar  behövs  fler  insatser  i  hemtjänst  och  hemsjukvård.  Redan  syns  en
markant ökning av biståndsbeviljade hemtjänsttimmar. År 2020 var 15,5 procent av befolkningen
över  80  år.  I  genomsnitt  har  en  invånare  över  80  år  29,6  timmar  hemtjänst  i  månaden.  De
kommande tio åren kan antalet  timmar för  denna åldersgrupp öka med 2 000.  Belastningen på
den kommunala hemsjukvården är hög och förstärkningar krävs.

Kvarboendet  förväntas  fortsätta  öka  och  därmed  antalet  vårdtagare  med  hög  omvårdnadsnivå.
Det  ställer  krav  på  flexibilitet  både  avseende  bemanning  och  kompetens.  Organisationen  har
anpassats,  men  det  krävs  fler  i  direkt  omvårdnadsarbete  och  ledningsorganisationen  behöver
förstärkas.

Resursfördelningsmodellen  i  äldreomsorgen  baseras  på  hur  befolkningen  förändras  i  olika
åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 0,7 mnkr.

Verksamhetens  bidrag  ökar  med  0,8  mnkr,  eftersom  det  nya  löneavtalet  ökar  kostnaderna  för
nattpersonal. Ytterligare 4,0 mnkr satsas för att öka kvaliteten.

Strategiska  lönesatsningar  ökar  kommunbidraget  med  0,2  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-
och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  4,9  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 10,6 mnkr.

Verksamheten  har  fått  investeringsmedel  för  att  införa  mobil  hemtjänst  och  för  inköp  av  bland
annat inventarier.

Den äldre befolkningen fortsätter att växa. Fram till  och med 2030 beräknas gruppen över 65 år
ha ökat med cirka 580 personer. De som är 85 år och äldre förväntas att öka med drygt 250 till
770 personer.  De står för 44 procent av befolkningsökningen. I  Sjöbo är andelen äldre (+80 år)
5,7  procent,  medan rikets  genomsnitt  är  5,3  procent.  Däremot  är  andelen  invånare  över  90  år
lägre än rikets snitt.  Andelen som erhåller  hemtjänst,  korttidsvård och särskilt  boende är  också
lägre.
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Verksamheten  är  till  stor  del  lagreglerad  och  styrs  av  socialtjänstlagen  (SoL),  lag  om vård  av
unga  (LVU)  och  lag  om  vård  av  missbrukare  i  vissa  fall  (LVM).  En  central  uppgift  är
myndighetsutövning, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges
efter behov genom samverkan inom förvaltningen och externt med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen  innebär  att  bistånd  prövas  för  enskilda  efter  ansökan  eller  anmälan  och
utredning.  Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson eller  -familj,  öppenvård,  familjehem,
institutionsvård, stödboende för barn och ungdomar samt boendestöd. Försörjningsstöd söks av
enskilda och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätten.
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Råd-  och  stödenheten  är  organiserad  med  elevhälsan  och  erbjuder  stödjande  och  rådgivande
insatser  till  barn,  unga,  föräldrar  och  vuxna.  Insatser  sker  i  form  av  tidiga  och  förebyggande
insatser som erbjuds i grupper och/eller individuellt. Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt
från samarbetssamtal och föräldrastödjande insatser till behandling vid beroendeproblematik och
våld i nära relation. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga fortsätter att öka. År 2012 inkom 337, vilket kan
jämföras  med  923  år  2020.  Som  en  effekt  ökar  även  antalet  barnavårdsutredningar  (år  2020
genomfördes 321).

En familjecentral  planeras till  halvårsskiftet  2022.  Det  är  en samordning med Region Skåne av
mödravård,  barnhälsovård,  öppen förskola och socialtjänst.  Syftet  är  att  erbjuda tidigt  stöd  och
förebyggande  insatser.  Satsningen  ökar  kommunbidraget  med  0,7  mnkr  2022  och  ytterligare
0,3 mnkr 2023.

För  att  klara  högre  belastning  i  form av  ökat  försörjningsstöd  samt  fler  och  dyrare  placeringar
utökas  kommunbidraget  med  2,0  mnkr.  Strategiska  lönesatsningar  ökar  kommunbidraget  med
0,2  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 1,3 mnkr. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 4,2 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Som en följd av hårdare krav på arbetsmarknaden har vissa utsatta grupper, som nyanlända och
personer  utan  gymnasieutbildning  fått  svårare  att  få  ett  arbete  och  därmed försörja  sig  själva.
Arbetsmarknadens utmaning handlar till stor del om ett samspel mellan två områden som behöver
samordnas:  kompetensutveckling  och  kompetensförsörjning.  Det  finns  därmed  behov  av  att
stärka den enskildes förmåga till självförsörjning.

Uppdraget är att öka människors självförsörjning.
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Verksamheten  omorganiseras  för  att  klara  ökade  volymer,  skärpta  lagar  och  kravet  på  att
samverka  med  andra  myndigheter.  Handläggning  ska  automatiseras  och  beslutsvägar  kortas.
Barnrättsperspektivet  stärks  i  såväl  SoL som LVU den 1 januari  2022 och beslut  ska utgå från
barns bästa.

För  att  verksamheten ska kunna ge välfärdstjänster  efter  behov med befintliga resurser,  måste
samverkan internt, med andra kommuner, huvudmän och myndigheter struktureras och förbättras.

Effektivisering  och  ökad  tillgänglighet  kräver  att  verksamheten  utvecklar  mer  digitaliserade
arbetssätt.

Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt livslång lust att lära. Utbildningen ska
också  förankra  respekt  för  mänskliga  rättigheter  och  de  demokratiska  värderingar  som  det
svenska samhället vilar på.

Barn  i  åldrarna  1–5  år  erbjuds  förskola.  Pedagogisk  omsorg  erbjuds  för  närvarande  i
familjedaghem.  I  Sjöbo  finns  12  kommunala  och  13  fristående förskolor.  I  centralorten  erbjuds
pedagogisk omsorg på obekväm tid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Den öppna förskolan
välkomnar alla barn i åldrarna 0–5 år.

Barn  i  åldrarna  6–12  år,  vars  föräldrar  studerar  eller  förvärvsarbetar,  erbjuds  fritidshem på  sin
skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.

Det finns 9 kommunala och 3 fristående skolor.  Två är resursskolor för elever som inte bedöms
klara lärmiljön i den ordinarie verksamheten. Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och
i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

I alla kommundelar finns kommunal förskola, fritidshem och skola från förskoleklass till  skolår 6.
Ett högstadium finns för skolår 7 till 9.

Råd-  och  stödenheten  har  till  uppdrag  att  erbjuda  förebyggande  och  tidiga  insatser  av  såväl
elevhälsan  som  individ-  och  familjeomsorgen.  Enheten  bedriver  en  samordnad  och  integrerad
verksamhet, där elevhälsan samt specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår.
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Antalet barn 1–5 år beräknas minska med 4 jämfört med budget 2021. Antalet barn i  skolåldern
beräknas öka med 99. Störst ökning finns i åldersgruppen 13–15 år med 41 barn. Förändringarna
medför att kommunbidraget ökar med 12,4 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.

Behovet av förskola för åldersgruppen 1–5 år minskar från 93,6 till  92,9 procent. Därför minskar
ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 0,9 mnkr.

För  att  hantera  efterverkningar  av  pandemin  tillförs  skolan  temporärt  1,8  mnkr.  Resurserna
kvarstår inte 2023.

En satsning görs om 2,0 mnkr för att förbättra skolresultaten och öka måluppfyllelsen.

Flytt av hyror medför att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Kompensation för ökade pris- och
lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  7,8  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 23,3 mnkr.

Investeringarna gäller  bland annat  it-infrastruktur  i  för-  och grundskola  samt  mindre  inventarier
och it-system.

Utgångspunkten  för  utbildningsområdet  är  en  långsiktig  lärprocess  som  avgör  etablering  i
samhället. Grundskolans och grundsärskolans elever ska efter slutförd utbildning ha möjlighet att
välja sin utbildningsväg och vara väl förberedda för fortsatta studier. För att möjliggöra det för alla
elever behövs ett målmedvetet och långsiktigt arbete enligt en tydlig strategi och riktning.

Uppdraget är  att  öka elevernas kunskapsutveckling och på det  sättet  höja betygsresultaten.  En
plan med strategiska initiativ  för  kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling av skolan tas  fram
och redovisas för kommunfullmäktige i juni 2022.

21

383



Skolans behov av lokaler varierar, eftersom inflyttningen till  de olika orterna är ojämn. Lokalbrist
och  -överskott  kan  därför  uppstå  samtidigt.  För  att  Färsingaskolan  ska  klara  en  förväntad
elevökning,  krävs  utökade  lokaler  inför  läsåret  2022/2023.  Även  på  Vollsjö  skola  råder
kapacitetsbrist, medan det finns överskott på Storks och Lövestads skolor.

Förutsättningarna  för  barn-  och  ungdomsverksamheten  förändras  i  och  med  att  antalet  barn  i
skola  och  fritidshem  ökar.  Det  ställer  stora  krav  på  verksamheten  att  tillgodose  behoven  av
lokaler och personal.
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Alla  ungdomar  16–20  år  erbjuds  utbildning  i  gymnasieskolan.  Utbildningen  utformas  efter
elevernas individuella behov och finns som nationella program och gymnasiesärskola. Ungdomar
som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram.

Det fria skolvalet innebär att eleverna kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i
huvudsak  består  av  de  skånska  kommunerna.  Malenagymnasiet  i  Sjöbo  erbjuder  yrkes-  och
introduktionsprogram.

Antalet  ungdomar  16–18 år  minskar  med 11.  Därmed minskar  kommunbidraget  med 1,8 mnkr  i
enlighet med resursfördelningsmodellen.

Högre  gymnasiepriser  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  2,3  mnkr.  Kompensationen  för  ökade
pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför att kommunbidraget höjs med 2,0 mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,5 mnkr.

Investeringarna  gäller  utbyte  av  fordon  på  Malenagymnasiet  samt  inköp  av  kopiatorer  och
inventarier.

Antalet  ungdomar  16–18  år  ökar  2023–2030  med  i  genomsnitt  16  per  år,  dock  med  stora
svängningar  mellan  åren.  År  2022  beräknas  åldersgruppen  minska,  för  att  sedan  öka  igen.
Prognosen är 619 personer år 2022 och 666 i slutet av 2023.
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Grundläggande  vuxenutbildning,  gymnasial  vuxenutbildning,  svenska  för  invandrare  (sfi)  och
särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen som extern regi.

Den kommunala  vuxenutbildningen  i  samverkan med arbetsmarknadsenheten ger  medborgaren
utrymme  för  självförsörjning,  motverkar  utanförskap  och  höjer  bildningsnivån.  Friskfaktorer
identifieras och resurser fokuserar på samhällsnyttan.

Kommunen  ansvarar  för  att  ta  emot  ensamkommande  barn  och  unga  som anvisats  Sjöbo  och
tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd.

I  etableringsuppgiften  ingår  att  svara  för  boende  och  mottagande  med  bland  annat
samhällsorientering och sfi  för  dem som fått  uppehållstillstånd.  Enheten samverkar  internt  med
försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Skåne.

Eftersom  Arbetsförmedlingens  uppdrag  väsentligt  minskas,  ökar  arbetsmarknadsenhetens
arbetsbelastning.  Det  kan  få  effekter  för  den  kommunala  ekonomin,  dels  i  form  av  ökat
försörjningsstöd,  dels  ytterligare  behov  av  arbetsmarknadsåtgärder.  Samverkan  mellan
försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten behöver därför fördjupas.

För  att  kunna  återanvända  kommunens  möbler  inrättas  en  Ge  och  Få-verksamhet.  Ett
fritidsbibliotek startas, där medborgarna kan låna fritidsartiklar för att kunna pröva på en idrott. På
så  sätt  kan  folkhälsan,  inkludering  och  deltagande förbättras  och  klimatpåverkan  minskas.  Det
kan  också  ge  praktikplatser  för  personer  som  behöver  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.
Finansiering av Fritidsbiblioteket och Ge och Få ökar kommunbidraget med 0,8 mnkr.
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Kompensationen  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr. Sammanlagt ökar det med 1,2 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Som en följd av hårdare krav på arbetsmarknaden har vissa utsatta grupper, som nyanlända och
personer  utan  gymnasieutbildning  fått  svårare  att  få  ett  arbete  och  därmed försörja  sig  själva.
Arbetsmarknadens utmaning handlar till stor del om ett samspel mellan två områden som behöver
samordnas:  kompetensutveckling  och  kompetensförsörjning.  Det  finns  därmed  behov  av  att
stärka den enskildes förmåga till självförsörjning.

Uppdraget är att öka människors självförsörjning.

Kommunens skyldighet att ta emot anvisade nyanlända för bosättning kräver även fortsättningsvis
långsiktighet. Både extern och intern samverkan behöver bli bättre.
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Kommunen har 5 idrottsplatser, 3 friluftsbad, 5 sporthallar och Sjöbo Simanläggning. De upplåts
till  skolor,  allmänhet  och  föreningar.  Verksamhet  bedrivs  alla  veckans  dagar,  både  dag-  och
kvällstid.

Friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre veckors sommarsimskola
och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för föreningar, skolor och andra aktörer
att boka simbanor.

Föreningslivet  kan  få  stöd  för  sin  verksamhet;  vanligtvis  i  form  av  lokaler.  Därutöver  kan
föreningar söka ekonomiskt bidrag.

Invånare  och  besökare  erbjuds  fritid  och  rekreation  genom  Skåneleden,  naturområden  och
motionsspår. Vintertid vid snötillgång kan man åka skidor och skridskor.

Orebackens  camping  erbjuder  turistboende.  Turistinformation  bedrivs  i  samarbete  med
näringslivet  vid  infopoints.  Destinationsarbete  och  -utveckling  sker  i  samverkan  med  övriga
kommuner i sydöstra Skåne.

Sjöbo  marknad  är  kommunens  största  evenemang  med  två  årliga  marknader,  sommarmarknad
och Mikaeli marknad.

Fritidsgårdar finns i Sjöbo tätort och i Blentarp. De främjar kreativitet, inspiration och fantasi och
erbjuder en meningsfull fritid. Gårdarna riktar sig till ungdomar 13–17 år.

Ett samarbete med grundskolorna håller på att formas, för att fritidsgårdarna ska kunna attrahera
fler unga med positiva och utvecklande aktiviteter.

Besöksnäringen och turismen väntas öka, eftersom fler hittat ut i naturen under pandemin. Sjöbo
behöver  titta  på hur  kommunen kan bli  en  självklar  aktör  vid  utomhusevenemang,  eftersom de
gynnar både förenings- och näringsliv.

Barn  och  ungdomar  deltar  alltmer  sällan  i  föreningslivets  aktiviteter.  Enligt  Riksidrottsförbundet
ligger antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Sjöbo kommun betydligt lägre än genomsnittet i
landet. Kommunen behöver hitta nya arbetssätt för att hjälpa det ideella föreningslivet att aktivera
och engagera ungdomarna.

För att budgeten bättre ska spegla redovisningen flyttas 1,7 mnkr till kulturverksamhet. Det gäller
bland  annat  Navet  och  ungdoms-  och  kulturutvecklare.  Kompensationen  för  ökade  pris-  och
lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  1,3  mnkr.
Sammanlagt minskar kommunbidraget med 0,4 mnkr.

Investeringarna avser bland annat omläggning av konstgräsplan, Orebadet, Orebackens camping
och energioptimering.
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Campingen  utgör  en  tillgång  för  kommunen,  men  innebär  också  ekonomiska  risker.  Tekniska
nämnden ska ta fram en ekonomisk kalkyl baserad på planerad drift och investeringar.

Sjöbos  anläggningar  behöver  resurstillskott,  dels  för  reinvesteringar  för  att  bibehålla
funktionalitet,  dels  för  att  utveckla anläggningarna så att  de lockar  nya och behåller  nuvarande
besökare.

Utveckling  av  det  tätortsnära  Sjöbo-Ora-området  med  camping,  friluftsbad  och  friluftsområde
bidrar till att öka dess attraktivitet.
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Biblioteken erbjuder information och media, samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek
finns i  Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö.  Alla folkbibliotek är meröppna. Det ger låntagarna
tillgång till bibliotek med självservice utanför bemannade öppettider.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett långtgående samarbete,
Bibliotek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett stort utbud av medier.

Kulturskolan  erbjuder  barn  och  unga  (6–19  år)  meningsfylld  fritid.  Det  finns  individuell
musikutbildning i sång, blås, slagverk och stränginstrument och i musikproduktion. Därutöver ger
kulturskolan kurser i dockteater och drama.

Kulturaktiviteter  arrangeras  för  barn  och  unga  i  förskolor  och  skolor.  Aktiviteterna  har  ökat  de
senaste åren och finansieras med externa medel från Skapande skola, Kulturrådet och Svenska
Filminstitutet.

I  Sjöbo finns allmän kommunal  kulturverksamhet  som museet  Elfstrands krukmakeri,  biograf  på
Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.
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Regionen har aviserat förändringar i  tjänsterna till  kommunerna. Det gör att det råder osäkerhet
om  utgifter  och  regionala  medier.  Nya  digitala  tjänster  tillkommer  i  takt  med  att  samhället
utvecklas, vilket påverkar bibliotekens kostnader.

För att förbättra kulturutbudet utökas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

För att budgeten bättre ska spegla redovisningen flyttas 1,7 mnkr från turism och fritid. Det gäller
bland  annat  Navet  och  ungdoms-  och  kulturutvecklare.  Strategiska  lönesatsningar  ökar
kommunbidraget  med  0,1  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive
kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr.

Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,7 mnkr.

Investeringarna avser kulturbyggnader, inventarier till kulturskola, bibliotek och konsthall samt ny
teknisk utrustning till Flora.

18,1
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Va-verksamheten  ansvarar  för  att  tillhandahålla  konsumtionsvatten  och  omhänderta
avloppsvatten (dag- och spillvatten) från fastigheter i kommunen. Vattenförsörjningen sker genom
egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen (hämtning av  hushållsavfall  i  kärl  och tömning av  slam från enskilda  avlopp
från hushåll  och verksamheter)  utförs av en utomstående entreprenör.  Insamlingen sker genom
fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Va-verksamhetens  investeringar  innebär  ökade  driftkostnader  och  leder  till  högre  avgifter  för
konsumenten.  Va-taxan  beräknas  höjas  med  9,0  procent  från  och  med  den  1  juli  2021  och
brukningsavgiften med 5 procent från den 1 januari  2022. Det behövs för  att  verksamheten ska
kunna  hantera  kapitalkostnader  i  samband  med  investeringarna  enligt  va-planen  och  för  att
återställa  underskott  från  tidigare  år.  För  hela  avfallstaxan  i  kärl  planeras  en  höjning  med
9,8  procent  i  juli  2021  och  med  6,6  procent  i  januari  2022.  Slamtaxan  beräknas  höjas  med
6 procent 2022 och med 5 procent 2023.

För  2022  har  den  tekniska,  avgiftsfinansierade  verksamheten  tilldelats  21,3  mnkr  för
investeringar.  Merparten avser  mindre investeringar  på sammanlagt  15,3 mnkr.  Till  det  kommer
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i  Hemmestorps Eke, projektering av kommunalt va i
Hemmestorps  Ljungbacken,  modernisering  av  Sjöbos  avloppsreningsverk,  ledningsförnyelse  i
Malenas park och modernisering av Lövestads avloppsreningsverk.

En kretsloppsplan har  antagits av kommunfullmäktige.  Tekniska nämnden ska leda arbetet  med
att införa och följa upp den. En återrapportering ska ske i samband med årsredovisningen 2022.
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Utbyggnaden  av  kommunalt  vatten  och  avlopp  i  enlighet  med  va-planen  och  fastställda
verksamhetsområden pågår ytterligare något år. Innan verksamhetsområdet utökas ytterligare bör
va-planen ses över.

Nya,  smarta  vattenmätare  till  hushållen  behöver  införas.  Tekniken  har  utvecklats  snabbt  och
fördelarna för både huvudmannen och abonnenterna är stora.

I  och  med  att  Sjöbo  växer  och  det  planeras  för  bostäder  på  Bränneriet,  behöver
huvudledningsnätet  för  spillvatten  samt  avloppsreningsverkets  och  vattenverkets  kapacitet
omdimensioneras.  Ledningsnätet  är  i  stora delar  från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för
fler  fastigheter  är  begränsad.  Tekniska  nämnden  har  gett  va-enheten  i  uppdrag  att  utreda
behoven.
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Verksamheten  ansvarar  för  drift,  underhåll,  förnyelse  och  nyttjande  av  allmän  mark  samt
utbyggnad  av  kommunens  gator,  torg,  vägar,  grönytor,  rekreationsområden  och  allmänna
parkeringsplatser.  Dessutom  finns  exploateringsverksamhet  och  allmän  markreserv  inom
ansvarsområdet.

Långsiktig  planering  av  trafiken  sker  genom  trafiksäkerhetsprogram  och  trafikledsplaner,  som
ligger till grund för framtida projektering och byggande.

Förändringen  av  antalet  kvadratmeter  gator  och  gång-  och  cykelleder  kompenseras  via
resursfördelningsmodellen  för  att  täcka  underhållskostnader  och  skötsel.  Förändringen  jämfört
med föregående år är dock inte tillräcklig för att påverka kommunbidraget.

För  att  höja  kvaliteten  utökas  kommunbidraget  med  1,3  mnkr.  Den  kommungemensamma
bilpoolen medför  ett  intäktskrav på 1,8 mnkr,  vilket  minskar  kommunbidraget.  Kompensation för
ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med
1,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Investeringarna  handlar  om  medfinansiering  av  statlig  infrastruktur  när  gång-  och  cykelvägen
Illstorp-Sjöbo  sommarby  byggs  ut.  Därtill  kommer  investeringar  i  samband  med  hållplatser  för
regionens  superbussar.  Investeringar  finns  även  i  landsbygdsutveckling,  gång-  och  cykelväg
mellan Badgatan och Sandåkravägen, bilpool  samt mindre investeringar för att  öka kommunens
attraktivitet.
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I takt med att Sjöbo växer och centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen av parkering
viktiga frågor att ta ställning till. Kommunen kan hamna i en sådan situation att parkeringsfrågan
hindrar ytterligare utbyggnad. Det råder stor efterfrågan på kommunal mark för bostadsbyggande.
Behovet av beredskap för mark, detaljplaner och tomter är därför omfattande.
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Strategiskt  miljöarbete  och  natur-  och  vattenvård  bedrivs  bland  annat  genom  klimat-  och
energirådgivning,  genom  att  medverka  i  vattenråd,  kandidera  till  biosfärområde,  utarbeta
planeringsunderlag, delta i översikts- och detaljplanering samt genom att ta fram och införa lokala
miljömål.

Tillsynsinsatserna  styrs  i  stor  utsträckning  av  lagar  och  föreskrifter.  Till  de  mest  omfattande
uppgifterna  hör  tillsyn  och  prövning  enligt  miljöbalken  för  att  minimera  riskerna  för  människors
hälsa och miljön. Verksamheten utför även tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Det syftar
till  att  konsumenterna ska kunna handla,  äta  mat,  dricka vatten och serveras livsmedel  som är
både säkra och redliga.

Den övergripande inriktningen är att  digitalisera.  Fokus ligger på fältarbete med stöd av mobila
enheter som bärbara datorer och förberedelser för automatiserade webbtjänster.

Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,1 mnkr.

Strategiskt  och operativt  hållbarhetsarbete genom tillsyn och prövning är viktigt  för  kommunens
strävan  att  nå  Vision  2034.  Omvärldens  förväntningar  på  att  kommunen  ska  arbeta  för  ett
hållbarare samhälle ökar. Hållbarhetsarbetet är dessutom viktigt för att förbättra folkhälsan.
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Verksamheten  svarar  för  fysisk  planering,  geodata,  beviljar  bygglov  och  bedriver  tillsyn  enligt
plan-  och  bygglagen.  Ett  viktigt  inslag  är  information  och  rådgivning  till  allmänheten  och
näringslivet i plan- och byggfrågor och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

För  att  styra  samhällsutvecklingen  och  byggandet  behöver  kommunen  ta  en  aktiv  roll  i
samhällsplaneringen  och  för  bostadsförsörjning  samt  vara  en  stark  part  när  det  gäller
marknadens efterfrågan på byggrätter och verksamhetsmark. En del i  det är att ha en god plan-
och markberedskap för framtida utbyggnad.

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 pekar på ett  årligt  behov av 70 nya bostäder fram till
2030, vilket innebär att antalet invånare då skulle uppgå till 21 000.

Verksamheten behöver fortsätta att ta fram detaljplaner för bostäder inom Sjöbo tätort. Det råder
stor  efterfrågan  på  fastigheter  som tillåter  byggande av  mindre  flerfamiljsbostäder.  Det  behövs
även detaljplaner  för  kommunens egna behov av specialfastigheter,  som LSS-boende, förskolor
och liknande.

Som grund för  nya  detaljplaner,  förtätning  av  tätorten  och  uppdatering  av  detaljplaner  behöver
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för  Sjöbo tätort  ses över.  En översyn görs för  att  beakta
förändringar  och  utveckling  som  behövs.  För  att  göra  om  FÖP  utökas  kommunbidraget  med
1,9 mnkr 2021. När arbetet med FÖP inte längre pågår (2023), minskas resurserna med 2,1 mnkr
inklusive satsningen 2021 om 0,2 mnkr.

För att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller kulturmiljö och byggnader görs en inventering.
För det utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.
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En satsning om 0,5 mnkr görs för att öka kvaliteten i handläggning av planer och bygglov.

Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,8 mnkr.

Sjöbo  befinner  sig  mitt  i  en  expansiv  period.  Den  positiva  utvecklingen  började  redan  före
pandemin och har  sedan kraftigt  påskyndats.  Antalet  inkomna ansökningar  om planbesked och
bygglov har ökat kraftigt och det finns inga tecken på att trycket mattas av.

1,5
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Räddningstjänsten ska bidra till en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckor, genom att räddningstjänsten bistår med råd
och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
(SÖRF). Där ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Rakel Skåne är numera i SÖRF:s regi.

Medlemsavgiften  baseras  på  invånarantalet.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader
inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr.

Förbundet planerar att investera i 2 höjdenheter och 5 släckbilar. Inköpen sker i olika etapper.

Syftet med exploateringsverksamheten är att stödja Sjöbo kommuns vision. För att skapa tillväxt
och attraktivt boende krävs att det finns bra och ändamålsenliga bostäder och att kommunen kan
tillgodose företagens behov av exploaterad mark.
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Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 1,3 mnkr.

Kommunens tomtförsäljning har  haft  en positiv  utveckling de senaste åren.  För att  fortsätta det
goda  arbetet  i  samhällsbyggandet  avsätts  7,5  mnkr  i  investeringsmedel  2022.  Bland  annat
fortsätter exploateringen med ytterligare 17 bostäder på Sjöbo Väst. Till det kommer 400 bostäder
på Bränneriet. För handel och industri satsar kommunen på Åsums företagspark och Sjöbo Västs
handelsområde. Projekteringen av nästa etapp på bostadsområdet Grimstofta 4:1 påbörjas.

Även  en  del  mindre  projekt  behöver  slutföras,  så  att  de  överensstämmer  med  kraven  i
detaljplanerna: Stampavägen Vollsjö och två mindre gator i Bäckadal och Redskapsgatan.

Exploateringen av Bränneriet är påbörjad. Under en tioårsperiod förväntas det byggas cirka 400
bostäder här. Villatomter i  Sjöbo tätort,  på Sjöbo Väst och Grimstofta 4:1 håller på att  tas fram.
Nya detaljplaner ska ge flexiblare och tätare byggande i Sjöbo och Blentarp.

Många frågor kring resecentrum i tätorten behöver lösas. Området utgör en barriär mellan södra
och norra delen av Sjöbo och behöver utvecklas till  ett nav. Det är entrén till Sjöbo för dem som
anländer med buss och området upplevs som otryggt.  Omgörningen är också nödvändig för  att
detaljplanen  för  Bränneriet  ska  kunna  genomföras  i  dess  helhet.  Om  markanvändningen  kring
resecentrum blir effektivare, skapas byggbar mark i ett attraktivt läge. För närvarande är marken
uppbunden av bussuppställning och parkeringar. Bussuppställningen flyttas inom ett par år.
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Den  kommunala  koncernen  är  den  övergripande  styrenheten  i  Sjöbo.  Med  koncernen  avses
kommunen,  bolagen och förbundet.  I  förvaltningsberättelsens organisationsöversikt  framgår  hur
koncernen är strukturerad. Styrning och uppföljning är utformade på likartade sätt, så långt det är
möjligt  med  hänsyn  till  verksamhetens  art  och  lagen,  oberoende  av  vilken  verksamhet  eller
juridisk organisationsform som berörs.

I  kommunkoncernen  finns  flera  nivåer  av  politiska  instanser:  kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelserna för de kommunala bolagen och direktionen för
förbundet. Därtill finns en tjänstemannaorganisation.

Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna. Ekonomiska ramar och mål sätts,
sedan  är  det  nämnden,  styrelsen  eller  direktionen  som  ansvarar  för  att  verksamheten  uppnår
målen. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning samt om riktlinjer och
övergripande styrdokument.

Budgeten  är  kommunens  verktyg  för  planering,  styrning,  uppföljning  och  kontroll  av
verksamheten.  Kommunfullmäktige beställer  i  budgeten årets verksamhet och anger enligt  vilka
mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget i enlighet med kommunallagen.
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Budgetprocessen inleds om hösten med en omvärlds-  och nulägesorientering,  som presenteras
för  politiker,  ledande  tjänstepersoner  och  fackliga  organisationer  i  januari.  I  mars  överlämnar
tjänstemannaledningen  en  budgetskrivelse.  Av  den  framgår  viktiga  förändringar,  hur
verksamheten  klarar  uppdrag  och  mål,  löne-  och  rekryteringsläge  samt  ekonomisk  utveckling.
Skrivelsen ska också innehålla kommentarer kring investeringsbehov.

I februari till  och med april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna efter de nya skatte- och
befolkningsprognoserna och andra förändringar sedan föregående budget fastställdes.

I  april  görs  en  genomgång  av  omvärldsförändringar,  förutsättningar  och  investeringsäskanden.
Partierna börjar därefter utforma budgetförslag. Parallellt  ses indikatorerna över och utvärderas.
Förslag utarbetas på vilka som ska tas bort och tillföras.

I maj presenterar de styrande sitt förslag till budget för representanter för nämnder, förvaltningar
och fackliga organisationer.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig samverkan.
De fackliga organisationerna får löpande information om förutsättningarna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Sedan ska respektive
nämnd  upprätta  en  internbudget,  som  beslutas  av  nämnden  senast  i  december  året  före
budgetåret.

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

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om Sjöbo kommuns vision 2034.

Visionens  målbild  med  dess  tre  fokusområden  (markerade  med  grön  färg  i  bilden  ovan)  är  de
samhällsområden,  där  en  positiv  utveckling  påverkar  alla  kommunens  invånare  och  har  stor
betydelse  för  framtidens  Sjöbo.  Fokusområdenas  syfte  är  att  bidra  till  social,  ekologisk  och
ekonomisk hållbarhet. Varje fokusområde specificeras i ett övergripande mål. Till varje sådant mål
finns en text som anger fullmäktiges inriktning. För respektive övergripande mål finns indikatorer.
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En  indikator  är  ett  nyckeltal  eller  mått  som  belyser  viktiga  aspekter  av  verksamheten  på  ett
överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Samtliga verksamheter svarar för att vidta
åtgärder  för  att  nå  de  övergripande  målen.  Vilka  verksamheter  som  ansvarar  för  att  uppnå
respektive indikator framgår av avsnittet Händelser av väsentlig betydelse.

För indikatorerna anges ett  ingångsvärde som kompletteras med utfallen föregående år och det
aktuella  året.  Graden  av  måluppfyllelse  mäts  genom  att  trenden  för  varje  indikator  redovisas.
Syftet med målstyrningen är att den ska leda till framsteg i riktning mot visionen.

Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan med budgeten som underlag. Planen är en
överenskommelse  mellan  nämnd  och  förvaltningschef  och  utgör  nämndens  uppdrag  till
förvaltningen.  Planen  anger  hur  verksamheterna  ska  fullgöra  sina  uppdrag  och  beskriver  vilka
åtgärder  som  ska  vidtas  för  att  man  ska  nå  målen.  Det  ska  också  framgå  hur  den  kortsiktiga
verksamhetsstyrningen anknyter till den långsiktiga visionen och strategin.

Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen är en stödresurs för nämnderna i arbetet
med  verksamhetsplanen.  Förvaltningschefens  åtgärder  för  att  uppnå  målen  ska  beskrivas  så
konkret som möjligt. Av beskrivningen ska framgå vilka åtgärder som vidtas, vem som är ansvarig
och hur tidplanen ser ut. Innan planen behandlas av respektive nämnd ska den stämmas av med
kommunledningsförvaltningen.  Genom att  nämndens  prioriteringar  blir  tydliga,  fungerar  de  som
stöd för medarbetarna. Nämnden kan gärna tillföra nämndmål med tillhörande indikatorer, i rimlig
omfattning. Verksamhetsplanen beslutas av nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan med utgångspunkt från nämndens
verksamhetsplan.  I  handlingsplanen redovisas  vilka  aktiviteter  enheten kommer att  vidta  för  att
fullgöra sina uppdrag.

Sista steget i  målkedjan är medarbetarens individuella plan, som anger medarbetarens åtgärder
för att bidra till att kommunens mål uppnås under året.
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God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara 
balansgången mellan att nå målen och en ekonomi i balans. Andra viktiga faktorer är god 
budgetföljsamhet och uppföljning samt förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget, där 
fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska 
tillämpas, för att det ska gå att jämföra budget och redovisning.

Nämnderna erhåller budgeten i  form av ett  kommunbidrag, som rymmer både 
avskrivningskostnader och interna poster. Det åligger sedan nämnderna att uppfylla målen inom 
de ekonomiska ramar och lagar som gäller för verksamheterna. Nämnderna budgeterar själva 
intäkter och kostnader.

Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller drift och 
investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och investeringar mellan verksamheterna, 
förutsatt att medlen används för att uppfylla kommunfullmäktiges mål enligt riktlinjerna. Tekniska 
nämnden kan inte omdisponera mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet. Den  
kan inte  heller  använda överskott  från  tomtförsäljning för  att  finansiera annan verksamhet  eller 
exploatering. Kommunstyrelsens  arbetsutskott  kan  godkänna  att överskott  från  tomtförsäljning 
kan användas  till  exploatering.  Överskott  från  försäljning  av  tomter  ska  bidra  till  att  finansiera 
exploateringsområden i investeringsbudgeten.

Förändrade kapitaltjänstkostnader till följd av beviljade investeringar hanteras enligt följande:

Kommunen  har  en  modell  för  att  räkna  ut  resurserna  till  förskola,  fritidshem,  grundskola,
äldreomsorg,  gymnasieskola  och  delar  av  den  tekniska  skattefinansierade  verksamheten.  För
äldreomsorgen,  gymnasiet,  förskole-  och  skolbarnsomsorgen  samt  grundskolan  baseras
uträkningsmodellen  på  prognostiserat  antal  invånare  i  olika  åldersgrupper.  I  teknisk
skattefinansierad verksamhet förändras resurserna efter antalet kvadratmeter gata och cykelväg
som nämnden ansvarar för vid ingången av budgetåret.

Nämnden  ansvarar  för  eventuella  avvikelser  mellan  utfall  och  prognos  i  befolkningsantalet.
Kommunbidragen påverkas inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.
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Kommunfullmäktige fastställer  en investeringsram för  respektive verksamhet.  Nämnder kan inte
utan kommunfullmäktiges  godkännande omdisponera  anslag  för  projekt  som uppgår  till  5  mnkr
eller mer till andra projekt.

Om  totalutgiften  för  ett  investeringsprojekt  uppgår  till  5  mnkr  eller  mer,  måste  nämnden  ha
kommunstyrelsens  tillstånd  för  att  få  sätta  i  gång  projektet.  När  ett  projekt  inte  startas  och
budgeten därmed inte tas i  anspråk året det finns upptaget i  budgeten, måste nämnden ansöka
om ett nytt investeringsbelopp för att genomföra investeringen. Anslag för projekt lägre än 5 mnkr
ombudgeteras endast i undantagsfall. Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår
inte.  Om investeringsprojekt  prognostiseras leda till  underskott  ska nämnden i  första  hand lösa
det genom att disponera om från investeringsanslagen för mindre projekt. När denna möjlighet är
uttömd kan nämnden ansöka om tilläggsanslag. När projekt som överstiger 5 mnkr avslutas, ska
nämnden slutredovisa dem vid nästkommande delårs- eller årsredovisning. Tekniska nämnden får
inte omdisponera investeringsmedel från exploateringsverksamheten.

Lokalbehov för  den kommunala verksamheten ska i  första hand lösas genom kommunens egna
lokaler.  Huvuddelen av lokalerna förvaltas av AB Sjöbohem. Endast när kommunala lokaler inte
finns tillgängliga får extern förhyrning ske. När nämnderna vill hyra lokaler och teckna hyresavtal
ska de biträdas av en resursperson från kommunstyrelsen vid förhandlingen av hyresavtalet. Vid
förhyrning  av  lokaler  och  tecknande  av  hyresavtal  med  AB  Sjöbohem,  där  nuvärdet  av
hyreskostnaden  överstiger  1  mnkr  eller  hyreskontrakt  som  innebär  att  den  förhyrda  golvytan
utökas,  ska  nämnden  inhämta  kommunstyrelsens  tillstånd.  Vid  extern  förhyrning  ska
kommunstyrelsens  tillstånd  alltid  inhämtas  oberoende  av  belopp.  Hyresavtal  för  bostäder  är
undantagna från dessa regler.

Leasing i kommunen jämställs med upplåning. Den prövas och beslutas av kommunstyrelsen.

De kommunalt ägda bolagen fattar själva beslut om investeringar. I ägardirektiven anges dock att
investeringar av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen lämnar inga driftbidrag till  bolagen, utan de genererar sina egna intäkter. Kommunen
lämnar  borgen  för  bolagens  lån  och  bolagen  betalar  en  ersättning  till  kommunen  för  borgen.
Ersättningen beräknas på affärsmässiga grunder.

Nämnd,  styrelse  och  direktion  ska  inge  utfallsprognos  och  delårsrapport  till  kommunstyrelsen
enligt  särskilt  upprättade  årliga  anvisningar.  Rapporterna  utgör  grund  för
kommunledningsförvaltningens  kommungemensamma  rapport.  Kommunstyrelsen  ska  behandla
uppföljningsprognosen och kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten.

Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden och för att besluta
och  genomföra  åtgärder,  så  att  verksamheten  bedrivs  inom  de  ramar,  riktlinjer  och  mål  som
kommunfullmäktige har fastställt. Avvikelser i förhållande till budgeten ska skriftligen förklaras av
berörd  förvaltning,  för  att  nämnden  ska  kunna  ta  ställning  till  uppföljningsprognos  och
delårsrapport.  När  obalans  råder  mellan  ekonomiska  krav  och  verksamhetens  krav,  är  det
ekonomiska  kravet  överordnat  i  avvaktan  på  politisk  behandling.  Nämnderna  har  såväl
befogenheter  som skyldigheter  att  vidta  åtgärder  både  för  att  hålla  budgetens  ram och  för  att
genomföra budgetens intentioner.
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När en avvikelse befaras ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i  att
antingen själv  besluta om åtgärder  eller  ge  förslag  till  kommunfullmäktige.  Utgångspunkten bör
vara  att  frågan  kan  överföras  till  kommunfullmäktige  endast  i  de  fall  där  nämnden  själv  helt
saknar möjlighet att vidta åtgärder.

Åtgärder  av  större  vikt  som  nämnden  vidtagit  ska  löpande  redovisas  i  nästkommande
utfallsprognos  eller  delårsrapport  till  kommunstyrelsen  respektive  kommunfullmäktige.  Åtgärder
som  berör  fler  nämnder  ska  ske  i  samverkan  med  berörda.  Varje  nämnd  ska  för  egen  del
regelbundet behandla ekonomisk uppföljning.

Nämnd,  styrelse  och  direktion  ska  sammanställa  och  avsluta  räkenskaperna  i  ett  bokslut
respektive årsanalys.

Redovisningen  styrs  av  lagen  om  kommunal  bokföring  och  redovisning,  övriga  lagar  och  god
redovisningssed.  Kommunstyrelsen  tolkar  och  fastställer  tillämpningen  för  Sjöbo  kommun  och
utfärdar regler och anvisningar i samband med det.

Nämnderna  ansvarar  för  att  den  flerdimensionella  kodplanen  används  konsekvent  och
genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.

Interna köp av varor och tjänster ska göras så affärsmässigt som möjligt. Det är viktigt att ta reda
på  vilka  kostnader  som  är  förenade  med  interna  tjänster,  för  att  kostnadsmedvetenheten  och
hushållningen med resurserna ska bli bättre. Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med att ge
en rättvisande bild av kostnaden för respektive verksamhet.

Relationerna ska präglas av affärsmässighet. Kommunens bästa (kommunnyttan) ska alltid sättas
före effekten hos en nämnd eller bolagsstyrelse vid eventuell intressekonflikt. Vid interna köp av
tjänster  ska det  finnas avtal  som reglerar  förhållandet mellan förvaltningarna och/eller  bolagen.
Avtalen ska reglera förhållanden som kvalitet,  leverans, prissättning, uppsägning och så vidare.
Beställaren ska kunna påverka volym och kvalitet och det ska återspeglas i prissättningen.

Kommunstyrelsen avgör tvister  där  interna parter  inte  kan enas vid förhandling,  till  exempel  på
grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.

Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att stämma av de interna
produktionsenheternas resultat och avgöra deras effektivitet.

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får  kommuninterna leverantörer maximalt  höja priser
enligt  den kompensation för priser och löner som tillämpas i  budgetprocessen. Prisjustering ska
ske efter dialog med beställaren, där även möjligheten till effektiviseringar särskilt diskuteras.

Debitering av ett internt köp ska göras om värdet av varan eller tjänsten står i rimligt förhållande
till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas
och internfakturor under 200 kr ska inte förekomma.
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Det är den part som levererat varan eller tjänsten som svarar för att en intern faktura skickas. I de
fall där interna varor eller tjänster erhålls med regelbundenhet, faktureras den interna kunden per
månad för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. När det gäller en vara eller tjänst
som inte är återkommande, ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans eller tjänst.
Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast
avse varor och tjänster som levererats innevarande år.

Kommunstyrelsen ansvarar för att  hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Där ingår
nämnder,  kommunala  bolag,  gemensam  nämnd  och  förbund.  Uppsikten  tar  sin  utgångspunkt  i
budget, flerårsplan, ägardirektiv samt verksamhets- och affärsplaner. Styrdokument som budget,
flerårsplan,  delårsrapport,  intern  kontroll,  företagspolicy,  ägardirektiv  och
ekonomistyrningsprinciper  utgör viktiga delar  i  arbetet.  Nämnderna, bolagen, den gemensamma
nämnden och förbundet kallas till  kommunstyrelsen minst en gång om året, ibland oftare om det
anses  befogat.  Utöver  delårsrapporterna  rapporterar  nämnderna,  bolagen  och  förbundet  till
kommunstyrelsen  om  hur  verksamhet  och  ekonomi  utvecklas.  Väsentliga  avvikelser  ska  lyftas
fram  av  koncernenheterna,  eftersom  syftet  är  att  kunna  sätta  in  åtgärder  tidigt.  Vid  större
avvikelser  kallas  nämnden eller  styrelsen formellt  till  en  muntlig  dialog  med kommunstyrelsens
arbetsutskott.

För att kommunen ska kunna äga ett bolag, ska det bedrivas så att verksamheten är förenlig med
det kommunala ändamålet  och utförs inom ramen för  de kommunala befogenheterna.  Bolagens
styrelserapport  och  lekmannarevisorernas  uttalande  om  verksamheten  bedrivits  i  enlighet  med
ändamål och befogenheter utgör underlag till kommunstyrelsens ställningstagande.

Kommunstyrelsen  har  ett  övergripande  ansvar  för  att  samordna  den  interna  kontrollen,  som
regleras i reglementet för intern kontroll. Styrdokumenten gäller för såväl nämnder som styrelser.
Alla  nämnder  och  styrelser  ska  varje  år  lämna  in  en  plan  för  intern  kontroll  och  en
uppföljningsrapport.  Varje  nämnd gör  en  sammanfattad  bedömning av  arbetet  med den interna
kontrollen under året.
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Kommunkoncernen  ska  ha  god  ekonomisk  hushållning  i  sin  verksamhet.  Det  omfattar  även
verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som bolag och förbund. Den kommunala
koncernens  verksamheter  ska  bedrivas  med  god  kvalitet,  kostnadseffektivt  och  med  en  rimlig
självfinansiering av investeringarna.  Varje generation ska bära kostnaderna för  den service den
konsumerar.  God ekonomisk hushållning handlar  om att  styra  ekonomi  och verksamhet  på kort
och lång sikt.

Kommunfullmäktige  fastställer  årligen  i  samband  med  budgetbeslutet  för  kommande  år
kommunens mål för god ekonomisk hushållning, medan bolagens och förbundets mål framgår av
ägardirektiven respektive förbundsordningen. Målen formuleras på koncernnivå, finansieringsnivå
samt  på  verksamhetsnivå  och  sorteras  in  under  rubrikerna  ekonomi,  medarbetare  och
verksamheterna. Strukturen och processerna för målstyrning i Sjöbo kommun beskrivs i avsnittet
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Sjöbo  kommuns  vision  med  fokusområden  pekar  ut  en  riktning  och  ger  en  bild  av  vad
kommunfullmäktige vill uppnå. Visionen omsätts i övergripande mål och indikatorer. De visar hur
kommunen ska kunna nå visionen och god ekonomisk hushållning i  både ett  finansiellt  och ett
verksamhetsmässigt perspektiv. En uthållig ekonomi och En attraktiv arbetsgivare  utgör grunden
och  skapar  förutsättningar  för  att  målen  på  fokusområdena  ska  kunna  uppnås.  Fungerar  inte
dessa delar blir det svårt att nå de övriga målen.

Visionen och målstyrningen ska även bidra till Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling.
För varje indikator redovisas med en symbol vilket av Agenda 2030:s 17 mål som indikatorn ska
bidra till att uppnå.
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Hållbar  ekonomisk  utveckling  är  en  av  de  grundläggande  förutsättningarna  för  att  välfärd  ska
kunna produceras med hög kvalitet. I en tid av utveckling och utmaningar behöver kommunen en
aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Det  innebär  att  kostnaderna  inte  överförs  på  kommande  generationer  och  inte  överstiger
intäkterna.  Varje  skattekrona  ska  användas  på  ett  ansvarsfullt  sätt.  I  en  ansvarsfull  ekonomi
skapas  utrymme  för  nödvändiga  investeringar.  Bra  vatten  samt  väl  fungerande  avlopp  och
renhållning  är  förutsättningar  för  goda  livsbetingelser.  Investeringsnivån  för  den
avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

Sammanställs  från  de  senaste  tre  årens  årsredovisningar  och  resultaträkningar  samt
balanskravsresultaten för det aktuella och det föregående budgetåret.
Resultaträkningen (balanskravsresultatet) det aktuella budgetåret.
Sammanställs från de senaste fyra årens årsredovisningar och den aktuella budgeten. Uppgifterna
hämtas från resultaträkningen (balanskravsutredning med justering) för realisationsvinster samt från
investeringsredovisningen och -planeringen.
Driftredovisningen i årsredovisningen.
Avser långfristiga skulder  och kortfristiga delar  av  långfristiga  skulder  till  kreditinstitut  och hämtas
från  den  sammanställda  redovisningen  i  balansräkningen  för  det  aktuella  året.  Avser
anläggningstillgångarnas bokförda värde.

För  att  finansiera  en  verksamhet  på  sikt  krävs  normalt  sett  mer  än  ett  nollresultat.  I  Sveriges
Kommuner  och  Landstings  skrift  Hushållning  i  lagens  namn  listas  flera  skäl  till  att  kommuner
behöver positiva resultat för  att  nå god ekonomisk hushållning. Till  skillnad från de flesta andra
kommuner har Sjöbo försäkrat pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket gör att Sjöbo
kommun  inte  behöver  ha  positiva  resultat  för  att  hantera  nuvarande  och  kommande
pensionskostnader.
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Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar används avskrivningar. De görs på historiska
anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning
ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget
Många kommuner har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det är
även svårt  att  förutse eller  styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter.  Överskott  ger en
buffert, som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga
besparingar.  Ett  alternativ  är  att  arbeta med mer långsiktiga mål,  där resultatet  enskilda år  kan
tillåtas variera.

Resurser för utveckling
En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan välskött  ekonomi och bra verksamhet.
För  att  man  ska  kunna  genomföra  offensiva  satsningar  och  verksamhetsutveckling  krävs  en
ekonomi som tillåter det. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med
ständig ekonomisk möda. Sådant arbete tar ofta stor kraft  från organisationen, som då inte kan
fokusera på den mer strategiska och långsiktiga planeringen.

Genom att  ta ställning till  ambitionerna för  ovanstående faktorer går  det  att  räkna fram ungefär
vilket överskott som krävs i resultaträkningen.

Eftersom  pensionsåtagandet  som  upparbetats  före  1998  försäkrats,  bedöms  Sjöbo  behöva  ett
resultat  på 1,4 procent  av  skatteintäkter  och generella  statsbidrag för  att  långsiktigt  uppnå god
ekonomisk  hushållning.  Det  positiva  resultatet  kan  användas  för  att  möta  svängningar  i
skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva resultatet påverkar också
utrymmet  för  investeringar.  På  ett  års  sikt  uppnås  inte  resultatmålet  om  minst  1  procent  av
skatteintäkter  och  kommunalekonomisk  utjämning,  utan  nyckeltalet  blir  0,9  procent  med  ett
budgeterat positivt resultat om 11 mnkr.

En  tumregel  för  god  ekonomisk  hushållning  är  att  investeringar  i  skattefinansierad  verksamhet
inte  ska  överstiga  summan  av  resultatet  plus  avskrivningar.  Det  innebär  att  investeringar  i
skattefinansierad  verksamhet  inte  bör  lånefinansieras,  eftersom  räntekostnader  för  lån  och
avskrivningar  minskar utrymmet för  annan verksamhet.  Investeringar  är  till  sin natur  långsiktiga
och även investeringsverksamheten bör ses över en längre period, för att man ska kunna hantera
fluktuationer  mellan  åren.  Årets  resultat  och  avskrivningar  utgör  grunden  för  finansiering  av
investeringarna.  I  det  fall  årets  resultat  och  avskrivningar  inte  räcker  för  att  finansiera
investeringar tas eget kapital i  anspråk och därefter blir  kommunen tvungen att låna pengar. På
fyra  års  sikt  klarar  inte  kommunen  att  helt  finansiera  de  skattefinansierade  investeringarna
exklusive exploatering med positiva resultat och avskrivningar.

För  att  kommunen  ska  kunna  expandera,  kan  investeringar  i  exploateringsverksamheten
lånefinansieras,  om  de  inte  kan  hanteras  av  kassalikviditet.  Det  ställer  krav  på  att  vinster  vid
försäljning  av  exploaterad  mark  inte  används  för  att  täcka  andra  kostnader,  utan  bidrar  till  att
stärka likviditeten.
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Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i  framtiden kunna behålla och rekrytera
personal.  Viljeinriktningen  för  att  fortsätta  utvecklas  åt  rätt  håll  finns  i  kommunens
personalpolitiska program.

Medarbetarenkäten. Görs vartannat år, senast 2020.
Personalavdelningen ansvarar för att uppgiften för sjukfrånvaro finns att hämta i Hypergene.

Unga  i  Sjöbo  har  stort  inflytande  och  deras  upplevelser  påverkar  kommunens  utveckling.
Skolorna  i  Sjöbo  är  trygga  och  utvecklande  lärmiljöer,  som  ger  stabilt  höga  resultat.  Goda
samarbeten finns med arbetsliv och högskola.

Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de unga
själva kan påverka utvecklingen av.

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för livet.

En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till  välstånd, hälsa och
jämlikhet.  Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att  minst nå kraven för godkända
kunskapsmål och gymnasieexamen.

I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer efter vars och ens förutsättningar.

Tillsammans  med  universitet  och  högskolor  och  i  samverkan  med  näringslivet  skapas
förutsättningar  för  en  kvalitativ  utbildning,  vilket  bidrar  till  såväl  elevernas  som  näringslivets
behov.

En  god  fysisk  och  psykisk  hälsa  är  väsentlig  för  alla  aspekter  i  livet  och  en  grundläggande
förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör starkt
bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet.  För att nå så många som möjligt ska en bredd
av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.

Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till
omskolning.
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3.6
3.7
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3.9

Syftet  med  nyckeltal  3.1–3.5  är  att  de  ska  mäta  progressionen  i  kunskapsutvecklingen.
Rapporteringen följer en årskull och presenterar resultaten för årskurs 9 i årskurs 3 och 6. Även
årets utfall kommer att rapporteras.

Kolada (N15454). Uppdateras en gång per år (november).
Kolada (N15452). Uppdateras en gång per år (november).
Skolverket, uppgiften i tabellen avser läsåret 2017/2018.
Kolada (N15428). Uppdateras en gång per år (september).
Kolada (N15533). Uppdateras en gång per år (januari året efter).
Kolada (N17461). Uppdateras en gång per år (december).
Kolada (N18409). Uppdateras en gång per år (juli året efter). Uppgiften i tabellen avser 2017.
Kolada  (U09800).  Uppdateras  en  gång  per  år  (september  året  efter).  Uppgiften  i  tabellen  avser
2018.
Uppgiften hämtas i FRI (verksamhetssystem för föreningsbidrag) av tekniska förvaltningen.

Här i  Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande.
Kommun  och  invånare  är  skickliga  på  att  skapa  goda  livsmiljöer  och  utveckla,  ta  tillvara  och
tillgängliggöra den varierande naturen.

Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen
växer och frodas.
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Naturen  och  ett  hållbart  Sjöbo  ger  förutsättningar  för  bra  livskvalitet  och  en  jämlik  och
inkluderande kommun.

Det  ska  finnas  möjligheter  för  varje  individ  att  leva  ett  gott  liv.  Servicen  utvecklas  så  att  den
svarar  mot  Sjöbobornas  behov  och  önskemål.  Vi  ställer  upp  för  varandra  och  olikheter  är  en
tillgång.

Var och en ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd från socialtjänsten
och  vid  funktionshinder  utformas  efter  individens  behov  och  förutsättningar.  Det  är  viktigt  att
tillvarata individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få
bra livskvalitet.

Invånare och besökare ges möjlighet till  meningsfull  fritid och rekreation. Det kulturella utbudet,
naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Kommunen ska
erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd.
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Kolada (U21420). Uppdateras en gång per år (februari året efter).
Kolada (U28532). Uppdateras en gång per år (december).
Kolada  (U07414).  Uppdateras  en  gång  per  år  och  avser  ett  år  tidigare  (september).  Uppgiften  i
tabellen avser 2017.
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
Kolada (N09807). Uppdateras en gång per år och avser året innan (maj).
Tekniska förvaltningen.
Upphandlingsenheten.  Antalet  upphandlingar med krav på återbruk och återvinning per totalt  antal
upphandlingar.
Miljöenheten. Ej vidtagit någon åtgärd 0 procent, vidtagit åtgärder 100 procent.
Enheterna rapporterar antalet genomförda aktiviteter.
Ekonomiavdelning. Hur mycket inköpskostnaderna har minskat jämfört med 2021.
Enheterna rapporterar antal arbetsplatser och antalet arbetsplatser med källsortering i Hypergene.

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

Sjöbo  erbjuder  attraktivt  boende  där  alla  upplever  trygghet,  frihet,  samhörighet  och
tillgänglighet.

Genom hållbar  och konkurrenskraftig  tillväxt,  där  man inte  är  rädd för  att  pröva  nya  lösningar,
planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag. Tätorternas
utbud  och  närheten  till  naturen  tas  tillvara.  Genomtänkt  planering  bidrar  till  ökad  trygghet  och
tillgång  till  naturliga  mötesplatser.  När  kommunen  planerar  och  bygger  är  det  hållbarhet  som
gäller  såväl  socialt,  miljömässigt  som ekonomiskt.  Ekosystem och miljö  utgör  grund  för  hållbar
utveckling och god livsmiljö. En bra och grön livsmiljö förutsätter god hushållning med mark och
vatten.

Klimatsmart  resande erbjuds  i  hela  kommunen och gör  det  möjligt  att  nå  bostäder,  arbete  och
aktiviteter.  Sjöbo  är  en  uppkopplad  kommun  med  god  infrastruktur  –  vi  bor  lokalt  och  verkar
globalt. Digitaliseringen skapar möjligheter till  nya lösningar, så att kommunal service och utbud
når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i kommunen.
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Bygglovsenheten, uppgifterna hämtas från Castor. Handläggningstiden beräknas från att ärendet är
komplett till att beslut fattas.
Kolada  (U07801).  Uppdateras  en  gång  per  år  och  avser  ett  år  tidigare  (september).  Uppgiften  i
tabellen avser 2017.
Kolada (U00401). Uppdateras en gång per år och avser två år tidigare (september). Ingångsvärdet i
tabellen ovan avser 2018.
Kolada (U00486). Uppdateras en gång per år (november).
Polisens trygghetsmätning. Uppdateras årligen.
Hämtas  på  https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/,  redovisas  som  fem  års
medelvärde. Uppgiften i tabellen ovan avser 2014–2018.
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Budgeten för 2021 fastställdes i november 2020 och utgör underlag för 2022 års budget och för 
bedömningen av utvecklingen, om inget annat anges. I balansräkningen för 2022 justeras 
ingående värden efter det senaste helårsutfallet (2020).

Budgetåret 2022 beräknas verksamheternas kompensation för pris- och löneökningar bli 
1,9 procent när det gäller kostnader för entreprenader, 1,4 procent för övriga kostnader, 
0,7  procent  för  hyror  och  2,2  procent  (från  och  med april)  för  löneökningar. Dessutom lämnas 
kompensation för  den helårseffekt  som uppstår 2022,  eftersom lönerna i  budgeten 2021 höjdes 
från och med april 2021.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget), som finansierar arbetsgivaravgifter, försäkringar, 
pensioner med mera, är oförändrat 40,15 procent i budget 2022.

Sammantaget beräknas pris- och lönekompensationen för 2021 till 22,2 mnkr. Av dessa fördelas 
21,8 mnkr till verksamheterna. Det finns ett centralt strukturanslag  för 2022 års lönerevision som 
beräknas till 0,4 mnkr (helår).

Vid beräkning av kommunbidragen tas hänsyn till att kapitaltjänstkostnaderna förändras till följd av 
ändrade avskrivningar och intern ränta, med undantag för verksamheter vars budget baseras på 
invånarantal samt för teknisk avgiftsfinansierad verksamhet.  För  alla  verksamheter,  utom 
teknisk skattefinansierad och exploateringsverksamhet, beräknas kapitalkostnader med 
utgångspunkt från att investeringar i  genomsnitt aktiveras den 31 juli.  För teknisk 
skattefinansierad verksamhet och exploateringsverksamhet beräknas kapitalkostnader från att de 
aktiveras den 31 december. Internräntan 2021 är sänkt till 1,0 procent. Internränta beräknas även 
på investeringsinkomster i form av anslutningsavgifter.
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Bilpoolen organiseras via teknisk skattefinansierad verksamhet och har ökat dess budgeterade 
intäkter med 1,8 mnkr. Verksamheten har därför fått kompensation för ökade kapitalkostnader. 
Verksamheter som överlämnat bilar till poolen har fått lägre kapitalkostnader, men kompenserats 
för att kunna köpa bilpoolens tjänster.

En resursfördelningsmodell  tillämpas för  äldreomsorgsverksamheten,  förskole-,  fritidshems-  och 
grundskoleverksamheten och gymnasieskolan. Resursfördelningen till verksamheterna baseras 
på befolkningsprognosen för olika åldersklasser.

För teknisk verksamhet finns en fördelningsmodell som baseras på förändringen av antalet 
kvadratmeter gata och cykelled som tekniska nämnden ansvarar för.

Efter en prognostiserad befolkningsförändring ökas kommunbidraget  för  förskole-,  fritidshems-
och grundskoleverksamheten med 12,4 mnkr. Eftersom efterfrågan på förskola för åldersklassen 
1–5 år har minskat från 93,5 till  92,9 procent,  minskar ersättningsnivåerna i 
resursfördelningsmodellen, vilket minskar kommunbidraget med 0,9 mnkr.

För äldreomsorgen utökas kommunbidraget med 0,7 mnkr enligt befolkningsförändringar.

I  gymnasieverksamheten  minskar  kommunbidraget  med  1,8  mnkr,  eftersom antalet invånare i 
åldern 16–18 år minskar. En justering av modellen görs för att bättre spegla kostnaderna för 
köpta platser. Justeringen ökar kommunbidraget med 2,3 mnkr.

Förändringen av antalet  kvadratmeter gator och gång- och cykelleder är  liten,  vilket  innebär att 
resurserna inte förändras 2022. En detaljerad sammanställning av resursfördelningsmodellen 
finns på sidan 81.

De delar av resursfördelningsmodellen som baseras på invånarantal i olika åldersgrupper 
innefattar alla kostnader, det vill säga även lokal- och kapitalkostnader. Någon särskild 
kompensation för dessa typer av kostnader tillkommer inte. Ökning eller minskning av 
kostnaderna medför inte  att resursfördelningen justeras.  Undantaget  är  delmodellen  för teknisk 
verksamhet, som inte inkluderar kapitalkostnader.

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

Kommunen budgeterar  2022  med ett  resultat  om 11,0  mnkr,  vilket  innebär  att  det  lagstadgade
balanskravet uppfylls.
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Den  tredje  delen  i  lagen  är  möjligheten  att  ha  en  resultatutjämningsreserv  (RUR).  En  sådan
medger att kommunen på ett genomtänkt sätt kan reservera en del av överskottet i goda tider för
att  kunna  täcka  upp  om  och  när  skatteintäkterna  minskar  i  en  lågkonjunktur.  Med  lagen  som
grund  har  kommunen  riktlinjer  för  RUR.  De  både  begränsar  hur  stort  årligt  belopp  som
reservationen får omfatta och hur stor den totala reserven får vara.

RUR är 99,4 mnkr och reglerna begränsar storleken till 9 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Den förväntade utvecklingen av rikets skatteunderlag gör att det bedöms vara möjligt
att  använda  RUR 2023–2024  enligt  nuvarande  regelverk.  Innan  medel  från  reserven  kan  tas  i
anspråk, krävs dock att kommunen budgeterat ett negativt resultat. Efter att RUR disponerats ska
resultatet vara positivt. En svårighet med att använda reserven är att det endast är en kortsiktig
åtgärd som inte löser långsiktiga obalanser.

56

418



Både  2016  och  2017  var  resultaten  cirka  23  mnkr,  det  vill  säga  väsentligt  bättre  än  resultatet
2018 på –2,7 mnkr. Resultaten 2019 och 2020 innebar en återgång till resultat som var högre än
det ekonomiska målet  om lägst  1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
Inför  2021  budgeterades  ett  resultat  om  1,3  procent  av  skatteintäkterna.  Höjningen  av
resultatnivån  gjordes  både  för  att  öka  marginalerna  i  kommunens  ekonomi  och  för  att  kunna
finansiera  investeringar.  Budget  2022  innebär  ett  resultat  om 0,9  procent  av  skatteintäkter  och
kommunalekonomisk  utjämning.  Det  innebär  att  nettokostnaderna  ökar  mer  än  skatteintäkterna
inklusive utjämningen jämfört med budget 2021, och att budgeten inte når målet.

Åren 2023 och 2024 beräknas kostnaderna fortsätta öka snabbare än intäkterna. Målet klaras inte
heller dessa år. Beräknat negativt resultat 2024 innebär att lagens krav på ekonomi i balans inte
nås. För att kommunen ska följa lagens krav, är effektiviseringar inlagda detta år.

Det  går  även  att  beskriva  utvecklingen  genom  att  ställa  nettokostnaderna  i  relation  till
skatteintäkter  inklusive  utjämning.  Ett  mycket  bra  resultat  2020  om  37,9  mnkr  innebar  att
nyckeltalet  understeg 98 procent.  En stor  del  av resultatet  skapades genom att  verksamhetens
resultat  (skatteintäkter  och  generella  statsbidrag  minus  nettokostnader)  var  positivt.  I  budget
2021  räknas  med  betydligt  lägre  överskott  i  verksamhetens  resultat.  En  större  del  av  det
budgeterade resultatet skapas via ett positivt finansnetto.
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En nivå över 100 procent innebär att verksamheten behöver finansieras med överskott i 
finansnettot.  År 2022 finns ett  positivt  resultat  om 11,9 mnkr.  En stor del  av överskottet  skapas 
genom att finansnettot är positivt med 9,0 mnkr. Resultatet innebär dock att nettokostnaderna 
understiger skatteintäkter och generella statsbidrag (99,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag). Planen för 2022 och 2023 innebär att resultatnivån försämras betydligt, så att 
nettokostnaderna överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.

Pris- och lönekompensation
Intäkterna används bland annat till pris- och lönekompensation till verksamheterna på totalt 
21,8 mnkr, vilket inkluderar förändrade kapitalkostnader och upplösning av investeringsbidrag. 
Därtill finns 0,4 mnkr i en central lönepott för löneökningar 2022, som även inkluderar eventuell 
ersättning  till  enskilda  skolor  och  förskolor  i  det  fall  fördelningen medför ökad skol- och 
förskolepeng.

Resursfördelningsmodellen
För de verksamheter som ingår i resursfördelningsmodellen ökas kommunbidraget med 12,7 mnkr 
(se sidan 81). En förändrad befolkning i aktuella åldersklasser ökar kommunbidragen med 
11,3 mnkr. Resursfördelningsmodellen inkluderar även en minskning  med  0,9  mnkr,  eftersom  
efterfrågan på förskoleplatser minskat. Till det kommer att gymnasieverksamheten kompenseras 
med 2,3 mnkr, eftersom priserna på köpta platser ökat.

Kommunövergripande verksamhet
Kommunbidraget ökar med 1,0 mnkr för en långsiktig lokalförsörjningsplan.

Politisk verksamhet
År 2022 är det val till riksdag, region och kommun. För att hantera valet utökas budgeten med 
1,0 mnkr.

Äldreomsorg
Verksamheten  utökas  med  0,8  mnkr,  eftersom  ett  nytt  löneavtal  medför att kostnaderna för 
nattpersonal ökar. Satsningar görs om ytterligare 4,0 mnkr för att höja kvaliteten.

Individ- och familjeomsorg
En familjecentral inrättas vid halvårsskiftet 2022. Det är en samordning med Region Skåne av 
mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att erbjuda tidigt stöd och 
förebyggande insatser. Satsningen ökar kommunbidraget med 0,7 mnkr 2022 och med ytterligare 
0,3 mnkr 2023.

För att klara större belastning i form av ökat försörjningsstöd samt fler och dyrare placeringar 
utökas kommunbidraget med 2,0 mnkr.

Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
För att hantera efterverkningar av pandemin tillförs skolan temporärt  1,8  mnkr.  Resurserna  
kvarstår inte 2023.

En satsning om 2,0 mnkr görs för att förbättra skolresultaten och öka måluppfyllelsen.

Kulturverksamhet
För att förbättra kulturutbudet utökas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Teknisk skattefinansierad verksamhet
För att höja kvaliteten utökas kommunbidraget med 1,3 mnkr.
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Plan- och byggverksamhet
Som grund för  nya  detaljplaner,  förtätning  av  tätorten  och  uppdatering  av  detaljplaner  behöver
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för  Sjöbo tätort  ses över.  En översyn görs för  att  beakta
förändringar  och  utveckling  som  behövs.  För  att  göra  om  FÖP  utökas  kommunbidraget  med
1,9 mnkr 2022. När arbetet med FÖP inte längre pågår (2023), minskas resurserna med 2,1 mnkr
inklusive satsningen 2021 om 0,2 mnkr.

För att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller kulturmiljö och byggnader görs en inventering.
För det utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.

En satsning om 0,5 mnkr görs för att öka kvaliteten i handläggningen av planer och bygglov.

Pensionskostnader
Personalomkostnadspålägget  beräknas  inte  helt  täcka  pensionskostnaderna.  Därför  utökas
finansieringsverksamheten netto med 2,0 mnkr.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande
Anslaget till  kommunstyrelsens förfogande ökas med 4,2 mnkr till  7,2 mnkr för  eventuella extra
kostnader 2022 på grund av pandemin.

I  planen  för  de  kommande  åren  förväntas  nettokostnaderna  öka  beroende  på  pris-  och
löneökningar. I planen beaktas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för de verksamheter
som  ingår  i  resursfördelningsmodellen.  Även  ökade  driftkostnader  orsakade  av  planerade
investeringar i form av avskrivningar beaktas.

Trenden  har  varit  att  investeringarna  överstiger  avskrivningarna,  vilket  bidrar  till  att
avskrivningarna ökar  år  för  år.  Särskiljandet  av  exploateringsverksamheten  från  och  med 2021
bidrar  till  att  ökningen  av  skattefinansierade  investeringar  mellan  2020  och  2021  är  lägre  än
andra år.  För 2022 beräknas de skattefinansierade avskrivningarna vara oförändrade. En högre
investeringsnivå gör att de ökar väsentligt åren därefter.

Även i  den avgiftsfinansierade verksamheten ökar  avskrivningarna.  Den höga investeringsnivån
(34,0  mnkr  exklusive  anslutningsavgifter)  2021  gör  att  va-verksamheten  har  högre
avskrivningskostnader  2022.  Till  det  kommer  nyinvesteringar  2022–2024,  vilket  framför  allt
påverkar 2023 och följande år. En del av investeringarna gäller anslutningar till kommunalt va. De
finansieras delvis av anslutningsavgifter.

Planerade  investeringar  2021  gör  att  exploateringsverksamhetens avskrivningar  ökar  2022 från
en låg nivå. Ökningen fortsätter 2023 och 2024.
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Skatteintäkterna  är  beräknade  i  enlighet  med  Sveriges  Kommuner  och  Regioners  (SKR:s)
skatteunderlagsprognos  från  april  2021.  Budgeterade  skatteintäkter  utgår  från  att  skattesatsen
minskar med 0,12 öre till 20,80 kr. Skattesänkningen minskar skatteintäkterna med 5,1 mnkr.

Inkomstutjämningen och skatteintäkterna påverkas av invånarantalet den 1 november året innan.
För  2022–2024  används  befolkningsprognosens  antal  invånare  som  underlag  för  beräkningen.
Generella  statsbidrag  och  utjämning  för  2022  baseras  på  invånarantalet  den  1  januari  2021.  I
diagrammet nedan inkluderas regelförändringar som påverkar skatteunderlaget.

Prognosen  för  taxeringsutfallet  2022  visar  en  tillväxt  av  det  kommunala skatteunderlaget med 
4,2 procent, vilket är något bättre än genomsnittet 4,0 de tio senaste åren (2013–2022). 
Skatteunderlaget beräknas öka med 3,1–3,3 procent per år 2023–2024, vi lket är något lägre än 
genomsnittet. Den höga ökningen 2022 kommer sig bland annat  av  att  antalet  arbetade 
timmar beräknas öka väsentligt 2021 och 2022 efter en nedgång 2020 under pandemin.

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regeländringar, vars effekter på 
kommunens skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 
statsbidraget. Noterbart är den lägre skatteunderlagstillväxten 2021 som påverkats av 
regeländringar, främst den ytterligare höjningen av grundavdragen för  personer  som fyllt 65 år. 
Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ.

Beräkningarna av både inkomst- och kostnadsutjämningen bygger på SKR:s prognos för 
bidragsåret 2022, vilken utgår från den senaste budgetpropositionen.

År 2020 fick Sjöbo 236,3 mnkr i inkomstutjämning och 2021 ökade bidraget till 237,4 mnkr. 
Prognosen för 2022 är att inkomstutjämningen ökar med 18,3 mnkr. Prognosen bygger på att 
medelskattekraften i Sjöbo är 87,9 procent av rikets, knappt 0,2 procent lägre än 
medelskattekraften i budget 2021.

Under många år har skattekraftsunderlaget ökat snabbare i Sjöbo än  i  riket  i  genomsnitt.  
Utvecklingen bröts inkomståret 2016 men återkom 2019. Prognosen är dock att 
skattekraftsunderlaget ökar långsammare i Sjöbo än i riket i  genomsnitt 2022–2024. Det innebär 
att ökningstakten i skatteintäkterna blir lägre och i stället blir inkomstutjämningen högre. År 2023 
prognostiseras inkomstutjämningen öka med 12,1 mnkr.  Ökningen beräknas bli  drygt  14,8 mnkr 
2024.
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Avgiften för kostnadsutjämningen beräknas 2022 minska med 2,6 mnkr i förhållande till 2021. Det
motsvarar en minskning av avgiften med 134 kr per invånare 1 januari 2021. Det är delmodellerna
barnomsorg och grundskola som framför allt  gör  att  avgiften minskar.  Andelen barn 1–5 år och
7–15  år  förändras  positivt  jämfört  med  genomsnittet  i  Sverige.  Störst  negativ  inverkan  på
kostnadsutjämningen finns i  delområdet  gymnasieverksamhet,  där  antalet  ungdomar  16–18 år  i
Sjöbo minskade mellan 1 januari 2020 och 1 januari 2021.

Sammantaget innebär det  att  Sjöbos avgift  i  kostnadsutjämningen minskar.  Utjämningssystemet
är relativt  i  förhållande till  andra kommuner. Systemet bygger bland annat på antalet  invånare i
olika åldrar, dels i kommunen, dels i riket som helhet. Ökar eller minskar kommunen procentuellt
mer  än  riket  som  helhet  påverkas  utjämningen.  I  budgeten  tas  hänsyn  till  att  långsiktigt
snabbväxande kommuner får  särskild kompensation via utjämningssystemet,  vilket  regleras mot
övriga kommuner. Avgiften för Sjöbos del beräknas till 1,0 mnkr.

Regleringsbidraget  påverkas av statens anslag för  kommunalekonomisk utjämning.  Regleringen
mellan  stat  och  kommuner  för  bland  annat  ändringar  i  skatteregler  brukar  gå  via
regleringsbidraget eller regleringsavgiften. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslog regeringen
ytterligare  10  mdkr  till  kommuner  och  regioner  2021.  Satsningen  halveras  2022.  Sjöbos  andel
beräknas vara 12,9 mnkr 2021 och 6,5 mnkr 2022.

Totalt försämras regleringsposten från +2 977 kr till +2 321 kr per invånare. Bidraget fortsätter att
sjunka  något  åren  därpå.  År  2022  beräknas  regleringsbidraget  totalt  till  45,4  mnkr,  vilket  är
12,2 mnkr sämre än budget 2021.

Utjämningsavgiften  för  LSS ökar  med 0,7  mnkr  från  2021.  Ökningen är  till  stor  del  en  följd  av
förändringar i  genomsnittliga kostnader i  riket  och antalet  insatser totalt  i  landet.  I  modellen för
utjämning  ger  det  teoretiskt  lägre  kostnader  för  Sjöbo.  De  regleras  sedan  via  utjämningen.
Utjämningen 2022 baseras på antalsuppgifter den 1 oktober 2020.

Sjöbo kommuns intäkter av fastighetsavgiften beräknas minska med 0,7 mnkr 2022 och uppgår till
50,8 mnkr. År 2022 taxeras flerbostadshus, vilket påverkar prognosen något. År 2021 ska småhus
taxeras,  vilket  starkt  påverkat  prognosen för  2021 och vidare.  Mellan  2020 och 2021 beräknas
fastighetsavgiften öka med 7,9 mnkr.

Sedan  2014  har  kommunen  inga  långfristiga  skulder  till  kreditinstitut  (eventuell  leasing  inte
inräknad).  Därför  är  de  finansiella  kostnaderna  låga  och  består  till  stor  del  av  ränta  på
pensionsskuld och bankkostnader. Någon upplåning är inte heller planerad 2022–2024. Eftersom
kommunen  behöver  säkerhetsmarginaler,  skapas  en  låneram  som  gör  det  möjligt  att  hantera
snabba skiftningar i likviditeten.
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År 2020 var finansnettot +13,6 mnkr och kommunens placeringar omsattes i samband med att en
ny förvaltare upphandlades. Uppbokningen av orealiserade vinster 2019 medförde en förlust på
1,3 mnkr 2020, trots att försäljningen totalt  gav nettovinster om 2,8 mnkr. Börsens återhämtning
gjorde att kommunen även redovisade 4,0 mnkr i orealiserade vinster.

De  stora  investeringsvolymerna  2020  finansieras  via  minskad  likviditet,  vilket  påverkar
ränteintäkterna.  Det  låga  ränteläget  medför  också  små  möjligheter  för  kommunen  att  få
avkastning på likviditeten.

Finansnettot beräknas vara 9,0 mnkr 2022, vilket är oförändrat jämfört med 2021. En stor del av
det positiva finansnettot kommer av att  utdelningen från bolagen beräknas till  4,0 mnkr, fördelat
med 1,0 mnkr på AB Sjöbohem och 3,0 mnkr på Sjöbo Elnät AB.

Kommunen har en hög investeringsnivå som ökar avskrivningarna år för år. År 2020 investerades
för drygt 59 mnkr och år 2021 beräknas investeringarna uppgå till 86,6 mnkr.

Den  lite  lägre  investeringsnivån  för  skattefinansierad  verksamhet  2020  berodde  delvis  på
försenade investeringar som i stället genomförs 2021.

År 2021 planeras investeringar för 80,8 mnkr. Det är viktigt att kommunen kan fortsätta utvecklas.
Därför finns investeringsmedel för exploateringsverksamhet uppgående till  7,5 mnkr 2022. Bland
annat  fortsätter  exploateringen  med  ytterligare  17  bostäder  på  Sjöbo  Väst.  Till  det  kommer
exploatering av 400 bostäder på Bränneriet. För handel och industri satsar kommunen på Åsums
företagspark  och  Sjöbo  Västs  handelsområde.  Nästa  etapp  på  bostadsområdet  Grimstofta  4:1
börjar projekteras.

Avgiftsfinansierad  verksamhet  planerar  för  21,3  mnkr  i  investeringar  2022.  Åren  därpå  ligger
investeringarna  på  något  högre  nivåer.  Större  projekt  2022  är  bland  annat  utbyggnaden  av
kommunalt  vatten  och  avlopp  i  Hemmestorps  Eke.  Därtill  börjar  avloppsreningsverk  och
vattenverk i  Sjöbo moderniseras.  En stor del  av de totala investeringarna finns inom nämndens
ram för mindre investeringar.

I skattefinansierad verksamhet planeras för investeringar om 52,0 mnkr, vilket är väsentligt högre
än 2020 och 2021. Kommande år planeras för något lägre investeringsnivå, dock fortfarande hög.

Större investeringar i  skattefinansierad verksamhet innefattar bland annat medfinansiering i  den
statliga investeringen i utbyggnaden av gång- och cykelvägen Illstorp-Sjöbo sommarby, utbyte av
fordon  på  Malenagymnasiet  och  i  bilpoolen  samt  omläggning  av  konstgräsplanen  på  Sjöbo
idrottsplats.
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Talen  i  diagrammet  ovan  inkluderar  tilläggsbudgeteringar  och  investeringsprojekt  som
ombudgeterats till 2021, eftersom de inte färdigställts enligt plan.

Planerade investeringar under planperioden bedöms kunna finansieras med egna medel.

Soliditeten  är  ett  mått  på  den  långsiktiga  betalningsförmågan  i  kommunen.  En  soliditet  på
100 procent anger att  kommunen endast finansieras med eget kapital.  När lånade medel tillförs
minskar soliditeten och vid 0 procent har kommunen inget eget, utan endast lånat kapital.

I balansräkningen 2021 justerades för utfallet 2020, vilket bidrar till att soliditeten ökar (2 procent)
mellan 2020 och 2021. En viss minskning finns 2021 på grund av höga investeringskostnader och
inte så högt resultat. En mindre ökning finns 2023 och 2024, då omsättningstillgångarna minskas
för  att  finansiera  investeringarna.  Det  är  svårt  att  upprätthålla  en  hög  soliditet  när
investeringsnivån  är  hög,  eftersom  det  kräver  höga  positiva  resultat  eller  att
omsättningstillgångarna minskar.

Ökade  avskrivningar  och  bankmedel  medger  egenfinansiering  av  investeringar.  Ingen
lånefinansiering planeras.

Kommunen har  enligt  budget  2022 en hög soliditet  jämfört  med de flesta andra kommuner,  om
man tar hänsyn till  hela pensionsåtagandet. Endast nio kommuner hade högre soliditet än Sjöbo
2019.  Vid  en  jämförelse  bör  dock  beaktas  att  Sjöbo  kommun  har  valt  att  ha  sina
verksamhetsfastigheter  i  AB Sjöbohem.  Hade fastigheterna kvarstått  i  kommunen skulle  en del
varit lånefinansierade, vilket hade medfört lägre soliditet.
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Investeringarna 2022 finansieras genom egna medel som skapas under året och genom minskad
likviditet. Siffrorna inkluderar om- och tilläggsbudgeterade investeringar 2020.

Nyckeltalet  mäts  som  kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  i  förhållande  till
nettoinvesteringarna.  En  stor  del  av  kassaflödet  skapas  av  positiva  resultat  och  avskrivningar.
Inget  av  åren  2021–2024  är  kassaflödet  tillräckligt  stort  för  att  helt  finansiera
nettoinvesteringarna.  Hittills  har  det  inte  inneburit  att  investeringar  lånefinansierats.  Enligt
planerna fram till  2024 kommer inte investeringarna att behöva lånefinansieras. I stället minskar
likviditeten eller kapitalplaceringarna.

Kommunen har  inga skulder  till  kreditinstitut  (exklusive eventuell  leasingfinansiering).  Budgeten
och planerna för 2023–2024 innebär inga förändringar i det avseendet. Däremot finns det skulder
i form av långfristiga, förutbetalda intäkter och delfinansiering med Trafikverket för en gång- och
cykelled. Den senare finns som lån tills leden är genomförd och regleringen med Trafikverket är
klar.

Vid  bedömning av resultatnivån är  det  viktigt  att  beakta  risker  och andra  osäkerheter  som kan
komma  att  påverka  resultatet  för  budgetåret.  Vid  bedömning  av  risker  ingår  de  eventuella
åtaganden som kommunen har för de kommunala bolagen och för borgensförbindelser.

Bolagen  har  en  god  ställning  och  verksamheten  är  i  ekonomisk  balans.  Storleken  på  den
tilldelade intäktsramen är en väsentlig risk för Sjöbo Elnät AB.

Perioden 2020–2023 får Sjöbo Elnät AB ta med sig överskott om cirka 37 mnkr från föregående
period. För tillsynsperioden 2020–2023 har bolaget fått ett betydligt mindre belopp än tidigare. Att
investera  på  ett  ekonomiskt  fördelaktigt  sätt  kan  mildra  effekten.  Osäkerheten  kring  tilldelade
ramar behöver hanteras löpande.

Vidare  kan  en  icke  förväntad  händelse,  exempelvis  en  storm,  leda  till  ett  stort,  akut
investeringsbehov  i  elnätet.  Bolaget  jobbar  med  att  eliminera  risken  genom  att  ersätta
luftledningar med nedgrävd jordkabel.

AB Sjöbohem behöver konsolidera verksamheten och öka soliditeten.

De  största  osäkerheterna  i  budgeten  utgörs  av  skatter  och  generella  statsbidrag.  Den
budgeterade  skatteintäkten  grundas på  en  prognos över  skatteunderlagsutvecklingen  under  tre
år. Även befolkningsutvecklingen är ett osäkerhetsmoment som kan behöva hanteras.
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En stor  del  av  Malenagymnasiets  elever  kommer  från  andra  kommuner.  I  Skåne  kan  eleverna
själva  välja  i  vilken  skola  de  vill  gå.  Det  gäller  för  Malenagymnasiet  att  bedriva  sådana
utbildningar  som  eleverna  söker  sig  till.  Eftersom  Malenagymnasiet  har  en  stor  fordons-  och
maskinpark är det viktigt att elevantalet hålls uppe, dels så att priserna per elev som kommunen
betalar inte ökar, dels så att verksamheten helt kan finansieras via intäkter i form av elevpengar.
Kommunens  prislista  för  gymnasieprogram  som  bedrivs  av  enskilda  eller  andra  kommuner
påverkas  av  andra  kommuners  priser.  Det  är  endast  för  kommunens  egna  elever  i
Malenagymnasiet som kommunen kan bestämma priset oberoende av andra.

I  nedanstående  tabell  redovisas  hur  olika  förändringar  kan  påverka  kommunens  finansiella
situation.

Förutom  2018  har  kommunen  kunnat  parera  eventuella  avvikelser  med  aktiv  uppföljning,  god
budgetföljsamhet  och  god  förmåga  att  anpassa  kostnadsutvecklingen  när  intäkterna  utvecklats
ogynnsamt. Viss marginal finns också, eftersom det budgeterade resultatet är 11,0 mnkr.
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Sjöbo  kommun ska vara  en  attraktiv  arbetsgivare  och ge  medarbetarna  möjlighet  att  utvecklas
och  arbeta  på  hälsosamma arbetsplatser.  Personalpolitiken ska  vara  framåtsträvande,  bidra  till
verksamhetsutveckling  och  utövas  på  ett  likvärdigt  sätt,  oberoende  av  vilken  nämnd  som  är
ansvarig.

Kommunens personalpolitiska vision grundar sig på det politiskt antagna Sjöbo – en arbetsplats
att  längta  till.  Med  programmet  som  grund  driver  kommunen  en  personalpolitik  med  höga
ambitioner. I programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska

vara en attraktiv uppdragsgivare
skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
erbjuda konkurrenskraftiga löner.
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Kommunens anställda fördelas på fem nämnder, som i sin tur organiseras i fem förvaltningar. De 
två största förvaltningarna sysselsätter 90 procent av samtliga anställda. Talen utgår från antalet 
tillsvidareanställda per förvaltning. Det totala antalet tillsvidaretjänster uppgår till 1 186 per 
2020-12-31.

Sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn har varit mycket  stark  den  senaste 
tioårsperioden,  men  går  nu  in  i  en  mer  svårbedömd  period  med  oklar utveckling. Det är dock 
fortfarande för få som utbildar sig i relation till efterfrågan och bristen på kvalificerad personal för 
flera yrken i barnomsorg, skola och vård består.

I  Sjöbo  har  konkurrensen  lett  till  högre  personalomsättning  på  senare  år.  De  utannonserade,
vakanta  tjänsterna  har  ökat  både  i  antal  och  som  andel  av  det  totala  antalet  tjänster.  Talen  i
diagrammet baseras på antalet utlysta visstids- och tillsvidaretjänster 2020.
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Personalomsättningen är nedåtgående sedan 2016, men ligger fortfarande högt.

Under  perioden  2022–2026 fyller  137  medarbetare  65  år.  Flest  pensionsavgångar  väntas  inom
vård  och  omsorg,  där  det  redan  råder  brist  på  kvalificerad  personal.  Den  genomsnittliga
pensionsåldern i kommunen är 64 år.

Den  ökande  konkurrensen  mellan  kommunerna  och  hög  personalomsättning  gör  förmågan  att
attrahera  och  behålla  kvalificerad  personal  till  en  viktig  strategisk  fråga  och  en  möjlig
framgångsfaktor.

En god arbetsmiljö och att medarbetarnas hälsa är bra är viktiga ledningsfrågor. Ett hållbart 
arbetsliv är ett mål för alla medarbetare. En god arbetsmiljö innebär att ha bra arbetsförhållanden 
och tillräckligt med resurser för att man ska kunna nå både de egna och verksamhetens mål. Ett 
bra arbetsmiljöarbete bidrar till trivsel och engagemang. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs efter en politiskt beslutad uppgiftsfördelning.

Sjöbo erbjuder friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktivitet. Kommunen arbetar för 
friskvård på arbetstid, så att de anställda får förutsättningar att behålla en god hälsa.

Tack vare sitt hälsofrämjande arbete har Sjöbo en låg andel långtidssjukskrivningar i förhållande 
till andra kommuner. Kommunen bedriver rehabilitering för att hjälpa medarbetare tillbaka vid 
sjukskrivningar och arbetar med att förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete. Genom kartläggning, analyser 
och utbildning arbetar kommunen med att förebygga arbetsskador och sjukdomar. En 
arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både 
medarbetare och arbetsgivare.

I  Sjöbo  kommun  ska  ingen  särbehandlas,  utan  alla  ska  ha  samma  rättigheter och möjligheter 
enligt sina anställningsavtal.

Kommunen verkar i enlighet med diskrimineringslagen med aktiva åtgärder i alla verksamheter. 
Vidare pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet oönskade deltider.
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Sammantaget  heltidsarbetar  männen  i  större  utsträckning  än  kvinnorna.  Kommunen  verkar  för
heltid som norm och samtliga nämnder arbetar med handlingsplaner för  hur de helt  ska få bort
oönskade deltider.

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

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda i samtliga förvaltningar utom den tekniska.

För att en arbetsplats ska anses ha jämn könsfördelning, ska det finnas minst 40 procent av det 
underrepresenterade könet. I vård- och omsorgsnämnden utgör männen 12 procent av 
personalstyrkan. På den tekniska sidan är männen överrepresenterade och utgör 57 procent av 
medarbetarna.

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

Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
Stimulera till förbättringar av verksamheten.
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Det finns fyra faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna:

centrala avtal
diskrimineringslagen
lönekartläggning
rekryteringsläget.
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När  pandemin  klingar  av  står  kommunerna  inför  många  utmaningar.  Det  kan  vara
omsorgsinsatser  som ställts in och skolverksamhet  för  barn,  unga och vuxna som haft  problem
eller  ungdomar  som  lämnat  föreningslivet.  Det  är  först  om  fyra-fem  år  vi  till  fullo  kan  se
folkhälsokonsekvenserna. Den hälsoklyfta som redan finns mellan socioekonomiska grupper kan
komma att öka ytterligare, vilket påverkar förutsättningarna för kommunen.

Förutsägbarhet är viktigt för en bra verksamhet. Pandemin utgör ett tydligt exempel på hur snabbt
situationen kan ändras, både när det gäller ekonomin och hur verksamheten ska bedrivas.

Stabil ekonomi och förutsägbarhet kan skapas när statens regelverk är tydligt och långsiktigt och
finansieringsprincipen  respekteras.  Tendensen  är  att  riksdagen  i  större  utsträckning  detaljstyr
statsbidragen,  villkorar  resurser,  skapar  administrativa  pålagor  och  återbetalningskrav  samt
diskuterar förstatligande av verksamheter. För att välfärden ska kunna utvecklas i positiv riktning
behövs  resurser  till  ny  teknik,  samverkan  mellan  sektorer,  arbetsro  och  långsiktighet.  Ständiga
reformer, organisationsförändringar och nya pålagor riskerar att hämma en effektiv utveckling av
välfärden.

Tekniska  lösningar  som staten kan bidra  med är  ett  nationellt,  offentligt  e-identifikationssystem
och system för säker digital kommunikation mellan myndigheter, kommuner, regioner och externa
anordnare.

I direktiven till utredningen om hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas, framgår att
staten  hyser  oro  för  att  kommunerna  inte  är  effektiva  och  inte  budgeterar  med  tillräckligt
överskott.  Sjöbo har  under ett  par  år  sänkt  nivån för  det  budgeterade resultatet.  Med tanke på
ambitionsnivån när det gäller befolkningsökning, exploateringsverksamhet och investeringsvolym
finns det anledning att ompröva det. Framöver behöver resultatnivån öka.
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Sjöbo  höjer  ambitionen  i  exploateringsverksamheten  för  bostäder,  handel  och  industri.  Det
förväntas  öka  befolkningstillväxten.  Det  ställer  också  andra  krav  på  ekonomin.  En  högre
investeringsnivå kräver ett ökat resultat för att skuldsättningen inte ska bli för stor. Investeringar
innebär även ökade kostnader i  form av avskrivningar och driftkostnader. Det är viktigt  att  varje
generation  bär  sina  egna  kostnader.  De  positiva  resultaten  ska  hålla  en  nivå  som  gör  att
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringarna.

På sikt reduceras statsbidragen och den besvärliga ekonomiska situation som skymtats länge blir
allt tydligare framöver. Den starka ekonomi som kommunerna upplever för tillfället, är till stor del
en effekt av tillfälliga statsbidrag och en rekyl efter den kraftiga nedgången i ekonomierna globalt
och nationellt. Sjöbo kommun bör därför vara försiktig med att öka kostnadsnivån, så att den inte
blir för hög när statsbidragen minskar. Nu finns möjligheter att genomföra åtgärder och satsningar
som effektiviserar verksamheten och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt.

Ett skäl till  att kostnaderna ökar är bristen på personal. Fler invånare innebär att det behövs fler
lärare,  undersköterskor,  ingenjörer  och  socialsekreterare.  Kommunerna  har  svårt  att  rekrytera
utbildad personal och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna.

Precis  som andra kommuner behöver Sjöbo fundera på hur välfärden ska finansieras framöver.
Den  kommunala  konsumtionen  ökar  snabbt,  eftersom  befolkningen  växer  och  kraven  höjs.  De
närmaste åren fortsätter  antalet  barn och äldre att  öka,  vilket  på sikt  kräver  utbyggd skola och
äldreomsorg.  Dessa  verksamheter  är  kostsamma.  Kommunens  skatteintäkter  hänger  inte  med
efterfrågan på och kostnaderna för kommunal service.

Kommunen  behöver  bättre  intern  styrning,  ökat  fokus  på  effektivisering  och  samverkan  med
regionen  och  andra  kommuner.  Digitalisering  är  en  viktig  möjlighet  för  att  kunna  effektivisera
verksamheten, förbättra tillgängligheten och samtidigt öka servicen.

Den ekonomiska  situationen  i  ett  flerårsperspektiv  är  alltid  osäker.  Det  är  många faktorer  som
påverkar  skatteintäkter,  statsbidrag  och  kostnadsutveckling.  Det  kan  gälla  den  globala
konjunkturutvecklingen,  som  i  sin  tur  påverkar  den  svenska  konjunkturen  och  därmed  den
ekonomiska utvecklingen för kommunen.

Investeringsbehoven är stora i flera år framöver. När bygget på kvarteret Bränneriet nu är i gång,
tillkommer  investeringar  i  verksamhetslokaler  och  utbyggd  va-infrastruktur.  Med  en  växande
befolkning kan det finnas anledning att höja resultatmålet ytterligare för att klara investeringarna.
Investeringsnivån  för  vatten  och  avlopp  är  problematisk,  eftersom  verksamheten  klarar  av  att
finansiera omkring 70 procent av investeringarna med egna medel. Om va-investeringarna även
kommande år har samma höga volym urholkas kommunens likviditet. På sikt behöver kommunen
då låna. Dessutom medför investeringsnivån att taxan måste höjas.
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avser  tillgångar  avsedda  för  stadigvarande  innehav,  såsom  fastigheter
och inventarier.

 är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden.

utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till  sin existens, men
där det råder osäkerhet om beloppets storlek eller betalningstidpunkt.

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

 visar den ekonomiska ställningen vid årets slut.

 visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster.

 är skillnaden mellan bokförda tillgångar och skulder.

är  intäkter  eller  kostnader  i  annan  verksamhet  än  kommunens  normala
verksamhet.

 är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

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

visar  hur  verksamheten finansierats,  det  vill  säga hur  pengar tillförts  och
hur de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida medel.

är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.

 avser  fordringar  och  skulder  som  förfaller  till  betalning
inom ett år efter balansdagen.

 är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar.

 avser  fordringar  och  skulder  som  förfaller  till  betalning
senare än ett år efter balansdagen.

 anger antal skattekronor per invånare i riket.

är  tillgångar  som  beräknas  innehas  kortvarigt,  exempelvis
kundfordringar.

 visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit.

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

anger antal skattekronor per invånare.

 avser totala beskattningsbara inkomster och uttrycks vanligen i skattekronor.

 redovisar  hur  stor  del  av  tillgångarna  som  finansieras  av  eget  kapital.  Soliditeten
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

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

 innebär att de anställdas beräknade arbetstid räknas om till heltidstjänster.
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Kontakta Sjöbo kommun
Telefon
0416-270 00

Besöksadress
Kommunhuset, Gamla Torget, 
Sjöbo

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  Sjöbo

E-post
kanslihuset@sjobo.se
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2021/9

Budget 2022 och flerårsplan 2023–2024

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Skattesats för kommunalskatt 2022 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 procent.
2. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga 

(s. 12–38 och s. 46–53).
3. Styrprinciper för Sjöbo kommun fastställs enligt bilaga (s. 39–45).
4. Driftbudget för 2022 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och 

nämnd enligt bilaga (s. 77–78).
5. Investeringsbudget för 2022 godkänns enligt bilaga (s. 79–80).
6. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2022 godkänns enligt bilaga 

(s. 73–75).
7. Ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 godkänns enligt bilaga (s. 73–75).
8. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2022 fastställs till 125 miljoner kr inklusive 

checkkrediten.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2022 års budget 

besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.

Reservationer 
Lars Lundberg (KD) reserverar sig mot beslutat.

Sammanfattning
Förslag till budget för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 har utarbetats inom 
ekonomiavdelningen.

Därutöver föreligger i ärendet budgetförslag från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslutsunderlag
Bilaga: Budget för Sjöbo kommun 2022 med plan 2023–204 (till KS)
Budgetskrivelse 2022 Socialdemokraterna
Budgetskrivelse 2022 SD
Budget 2022 SD
Investeringar-Beräkningsunderlag-budget 2022 SD
Drift-Beräkningsunderlag-budget 2022 SD
Budgetskrivelse 2022 KD
Förklarande text till budget från KD
Budgetskrivelse 2022 Miljöpartiet
Yrkanden budget 2022 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Yrkande budget 2022 Lärarförbundet
Yrkanden budget 2022 Flera organisationer
Budgetskrivelse 2022 Vänsterpartiet 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: 

1. Skattesats för kommunalskatt 2022 i Sjöbo kommun fastställs till 20,80 procent.
2. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt 

bilaga (s. 12–38 och s. 46–53).
3. Styrprinciper för Sjöbo kommun fastställs enligt bilaga (s. 39–45).
4. Driftbudget för 2022 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet 

och nämnd enligt bilaga (s. 77–78).
5. Investeringsbudget för 2022 godkänns enligt bilaga (s. 79–80).
6. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2022 godkänns enligt bilaga 

(s. 73–75).
7. Ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 godkänns enligt bilaga (s. 73–75).
8. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2022 fastställs till 125 miljoner kr inklusive 

checkkrediten.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2022 års budget 

besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.

Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.

André af Geijerstam (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:

1. punkt 1 skattesatsen föreslås till 20,92
2. punkt 2,4,5,6,7,8 justeras med Vänsterpartiets budgetförslag
3. punkt 3,9 bifall 

Ulrika Axelsson (C), Charlotte Ramel-Andersson (L) och Camilla Osterman (C) yrkar bifall 
till Magnus Webergs (M) yrkande.

Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Först röstar kommunstyrelsen om skattesatsen genom att första punkten i Magnus Webergs 
(M) yrkande ställs mot första punkten i Lucas Lennartssons (V) yrkande. Därefter ställs 
förslag på var och en av de framlagda budgetskrivelserna bortsett från skattesatsen.

Ordföranden ställer förslag på punkt 1 i det egna yrkandet mot punkt 1 i Lucas Lennartssons 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt eget yrkande.

Omröstning begärs och genomförs genom upprop. Den som röstar för första punkten i 
Magnus Webergs (M) yrkande röstar ja, den som röstar för första punkten i Lucas 
Lennartssons (V) yrkande röstar nej.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-06-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fem (5) ledamöter röstar ja: Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson 
(C), Camilla Osterman (C) och Charlotte Ramel-Andersson (L).
Åtta (8) ledamöter röstar nej: Magnus Hammarskjöld (M), Cecilia Olsson Carlsson (S), 
Roland Wiking (S), Lucas Lennartsson (V), André af Geijerstam (SD), Titti Swenson (SD), 
Staffan Olenskjöld (SD) och Lars Lundberg (KD).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen därigenom beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fastställa skattesats för kommunalskatt 2022 i Sjöbo kommun till 20,92 procent.
 
Magnus Weberg (M) ställer därefter förslag på förslag på var och en av de framlagda 
budgetskrivelserna bortsett från skattesatsen och finner att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt Magnus Webergs (M) beslutsförslag under punkterna 2–9.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2021/9

Budget 2022 och flerårsplan 2023–2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Förslag till budget för 2022 och flerårsplan för 2023–2024 utarbetas ännu inom 
ekonomiavdelningen.

I ärendet föreligger budgetförslag från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutsunderlag
Budgetskrivelse 2022 Socialdemokraterna
Budgetskrivelse 2022 SD
Budget 2022 SD
Drift-Beräkningsunderlag-budget 2022 SD
Investeringar-Beräkningsunderlag-budget 2022 SD

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunens  verksamhet  finansieras  till  största  delen  av  kommunalskatt.  För  varje  intjänad
hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,80 kronor i kommunalskatt.

35,98 kr till förskola och grundskola
31,27 kr till äldre och funktionshindrade
10,03 kr till gymnasie- och vuxenutbildning
5,77 kr till individ- och familjeomsorg
5,58 kr till infrastruktur/teknisk verksamhet
5,44 kr till fritid och kultur
4,57 kr till kommunövergripande administration
1,36 kr till politisk verksamhet

Den  största  delen  används  till  förskola  och  grundskola.  Tillsammans  med  gymnasie-  och
vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa verksamheter. En annan
stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och funktionshindrade.
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i  en nämnd- och förvaltningsorganisation,  i  två
helägda bolag (AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB) samt i ett delägt kommunalförbund (Sydöstra
Skånes  Räddningstjänstförbund,  SÖRF).  Därtill  finns  fyra  samverkansföretag:  Sysav,  som
hanterar  och  behandlar  hushållsavfall,  Kommuninvest  ekonomisk  förening,  genom  vilken  de
helägda  bolagen  finansierar  en  betydande  del  av  investeringarna,  Kommunassurans  Syd
Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar, och Adda (tidigare SKL Kommentus AB)
som samordnar inköp och upphandlingar.

Fastigheterna  och  elnätet  finns  i  bolag  för  att  tydliggöra  och  hålla  dem  åtskilda  från  övrig
verksamhet.  Bolagen  är  vinstdrivande,  har  snabbare  beslutsvägar  och  större  affärsmässighet.
Hanteringen av kostnader för underhåll och investeringar blir på så vis också tydligare.

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare.
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När  budgeten nu utformas pågår den tredje vågen av pandemin. Det gör att osäkerheten är stor
om  den  ekonomiska  utvecklingen.  Trots  omfattande  restriktioner  och  återkommande  hög
smittspridning utvecklas ekonomin positivt både globalt och i Sverige.

Efter nedgången i den ekonomiska aktiviteten – som saknar motstycke i modern tid –återhämtade
sig efterfrågan oerhört  snabbt  både i  Sverige och globalt.  De ekonomiskpolitiska stimulanserna
världen över spelade en avgörande roll.  Att  Kina tidigt  fick bukt  med smittan var  avgörande för
den  starka  återhämtningen  i  global  handel  och  industri.  Den  globala  BNP-tillväxten  beräknas
2021  bli  den  högsta  sedan  2010.  Utöver  pandemin  finns  det  andra  negativa  faktorer  som
kortsiktigt kan bromsa uppgången: bristen på såväl halvledare som fraktkapacitet.

Prognosen  för  den  svenska  konjunkturen  innebär  en  markant  förbättring  2021,  då  ekonomin
stärks allt  snabbare.  BNP antas stiga fortare under andra halvåret,  då restriktionerna förväntas
minska  och  smittspridningen  bli  lägre.  Prognosen  för  BNP-tillväxten  är  drygt  3  procent.  Det
innebär att nedgången 2020 återhämtats och BNP är tillbaka på samma nivå som 2019.

_______________________________
 Omvärldsuppgifter  i  förvaltningsberättelsen är  hämtade ur  Sveriges Kommuner  och Regioner,

Ekonomirapporten, maj 2021.
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Framgångsrikt  genomförda  vaccinationer,  minskad  smittspridning  och  lättade  restriktioner  ger
troligen en extra skjuts till  konjunkturen. För såväl 2021 som 2022 förutses en hög BNP-tillväxt.
Efter  en  stark  återhämtning  för  industrin  förväntas  tillväxten  i  hög  grad  drivas  av  hushållens
konsumtion. Tjänstenäringarna som drabbats hårdast av restriktionerna gynnas av att hushållens
konsumtion ökar.

Minskningen  av  BNP-tillväxten  inleddes  2019  och  förstärktes  kraftigt  2020,  när  BNP minskade
med 2,8 procent. Störst nedgång, förutom i hushållens konsumtion, gällde exporten. Utvecklingen
påverkar  såväl  kommunens  skatteintäkter  som  kostnader  negativt.  Lågkonjunkturen  förväntas
bestå till 2023.

År  2020  uppgick  Sveriges  befolkning  till  drygt  10,3  miljoner.  Befolkningsökningen  växlade  ned
jämfört med de senaste åren. SCB presenterade i april en uppdatering av befolkningsprognosen.
Den  årliga  befolkningsökningen  är  lägre  än  i  föregående  prognos,  som  angav  en  ökning  med
cirka 1 procent per år. I den uppdaterade prognosen halveras befolkningstillväxten. Det motsvarar
knappt 50 000 personer. Minskad dödlighet, fler födda och fler som invandrar än utvandrar leder
till en äldre befolkning och fler utrikes födda.

Efter att Sjöbo under 2000-talet hade en positiv befolkningsutveckling, mattades ökningstakten av
från och med 2008 och 2010 redovisades en minskning. Därefter har invånarantalet åter ökat.

Befolkningen i kommunen uppgick till  19 412, en ökning med 186 personer. Efter en något lägre
ökning 2018 och 2019, då befolkningen ökade med 0,4 procent årligen, var ökningen 1 procent.
Befolkningen har till och med april 2021 minskat med 10 personer till totalt 19 392.

Befolkningsökningen  i  Sjöbo  2021  och  2022  på  knappt  0,8  procent  årligen  förväntas  stiga  till
1  procent  2023,  för  att  öka  ytterligare  till  1,4  procent  2024.  Utvecklingen  avviker  från  den
historiska trenden och Sjöbos befolkning förväntas öka i högre takt än rikets.
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Pandemin  skapar  möjligheter  för  att  övergå  till  en  mer  hållbar  livsstil,  vilket  påverkar
samhällsplaneringen  och  den  kommunala  servicen.  Möjligheten  att  arbeta  hemifrån  gör  att  fler
vågar ta steget att  bo lite  längre från sin arbetsgivare,  för  att  i  stället  komma närmare naturen.
Det märks bland annat genom ökad efterfrågan på villatomter och ökande huspriser. Intresset för
friluftsliv  och utomhusumgänge har  också ökat.  Antalet  boende och besökare ökar  och därmed
också kraven och förväntningarna på kommunen.

Under 2022 slutförs utbyggnaden av bygg-gator  på Bränneriet,  Sjöbo Väst  etapp 3A och Sjöbo
Väst handelsområde södra delen.  Projekteringen av nästa etapp på bostadsområdet  Grimstofta
4:1 inleds.

Genom de pågående projekten och den planerade exploateringen skapas förutsättningar  för  en
högre  befolkningstillväxt  framöver.  För  perioden  2022–2024  prognostiseras  en  ökning  av
befolkningen  med  i  genomsnitt  knappt  200  personer  årligen.  Med  undantag  för  åldersgruppen
1–5  år  ökar  samtliga  åldersgrupper.  Störst  ökning  av  antalet  personer  svarar  åldersgruppen
19–64  år  för,  medan  gymnasieungdomarna  står  för  den  största  procentuella  ökningen
(+14  procent).  Åldersgruppen  80  år  eller  äldre  väntas  stå  för  10  procent  av  ökningen.
Befolkningen i Sjöbo förväntas uppgå till 19 560 personer den sista december 2021.

Pandemiåret  2020  slutade  med  rekordhögt  resultat  för  kommunsektorn.  Stora,  tillfälliga
statsbidrag  och  en  skatteunderlagstillväxt  som  inte  blev  lika  svag  som  förväntat  bidrog.
Skatteunderlagstillväxten  ser  dock  ut  att  ha  varit  den  lägsta  på  tio  år,  främst  beroende  på  att
löneökningarna bara var cirka 1 procent.

De  kommande  åren  utvecklas  kommunernas  förutsättningar  positivt.  En  bra
skatteunderlagsutveckling  uppväger  att  de  generella  statsbidragen  minskar.  Det  kommunala
skatteunderlaget återhämtas 2021 och 2022, men 2021 dämpas återhämtningen i reala termer av
stora prisökningar.

Utvecklingen  av  det  kommunala  skatteunderlaget  förstärks  när  antalet  arbetade  timmar  ökar,
framför allt 2021 och 2022. Åren därefter antas skatteunderlagets ökningstakt avta i och med att
ekonomin närmar sig ett normalläge och konjunkturåterhämtningen avtar.

Tillväxten  i  skatteunderlaget  beräknas  bli  relativt  stark  från  och  med  2021.  Det  baseras  på
antagandet att pris- och löneökningarna i den kommunala sektorn blir måttliga.
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uppgångar, något som påverkar KPI framöver. Inflationen börjar närma sig 2 procent 2023/2024.

Den negativa kostnadsutvecklingen i  individ-  och familjeomsorgen avstannade något 2019, men 
tog åter fart 2020. Stora kostnadsökningar finns i framför allt barn- och ungdomsvården för 
placeringar och utredningar. Utvecklingen syns även på riksnivå. Trots tillskott på 4 mnkr utöver 
kompensation för pris- och löneökningar bedöms verksamheten inte klara budgeten 2021.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd i riket ökade 2020 med 3,5 procent, medan riksnormen endast 
höjdes med 1,9 procent. I Sjöbo var kostnadsökningen 8 procent. Därmed befästes utvecklingen 
att Sjöbos kostnader ökar snabbare än riket. Kostnadsutvecklingen fortsätter 2021.

_______________________________
 Konsumentprisindex med fast ränta.
 Konsumentprisindex.

Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa ganska snabbt till  följd av de ökande krav som 
den snabbt  växande befolkningen ställer.  Det  är  framför  allt  i  de yngre och äldre åldrarna som 
befolkningen ökar, det vill säga de grupper som föranleder de högsta kostnaderna i kommunen för 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kostnaderna har dock även tidigare ökat utöver vad 
befolkningsstrukturen föranlett. Befolkningsökningen motsvaras inte av en lika stor tillväxt av 
skatteunderlaget. Fram till 2024 beräknas ett gap uppstå mellan intäkter och kostnader för Sjöbos 
del på cirka 30 mnkr, om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills.

Frågan är dock om en verksamhetsskuld byggts upp och i så fall vilken betydelse det kan få för 
framtida behov. Har till exempel studieresultaten påverkats av den snabba omställningen till 
hemundervisning? Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på snabb anpassning 
samt mer och bättre utbildad personal.

Det dröjer flera år innan arbetsmarknaden återhämtat sig efter pandemin. Utsikterna för en snabb 
uppgång av antalet sysselsatta begränsas när allt fler ökar sin arbetstid. Det blir effekten av färre 
korttidspermitteringar och minskad sjukfrånvaro. Krisen förväntas även att driva på en 
strukturomvandling som bidrar till  att  matchningen på arbetsmarknaden försämras. För att  möta  
utvecklingen behövs utbildning och omskolning.

Redan 2019 präglades svensk arbetsmarknad av ett minskat antal arbetade timmar och ökad 
arbetslöshet. År 2020 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent. Den förväntas fortsätta att öka och 
först i slutet av 2021 ses en minskning, då till 8,1 procent, samtidigt som antalet 
långtidsarbetslösa stiger. Lågkonjunkturen råder till och med slutet av 2023 och 2024 beräknas 
arbetslösheten uppgå till 7,5 procent.

Den svåra arbetsmarknadskonjunkturen kvarstår i flera år och talar för lägre löneökningar 
framöver.

Flera  år  med  låg  inflation  är  att  vänta.  KPIF2-  och  KPI-inflationen beräknas bli 1,5 respektive 
1,4 procent 2022. Dyrare frakter liksom stigande energi- och råvarupriser  pekar  mot  högre  
producentpriser.  Det väntas 2021 ge en kortvarig effekt  på inflationen, som faller  tillbaka 2022. 
Efter tio år av sjunkande bostadsräntor förväntas de nå botten 2021. Därefter väntas måttliga
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Ökad arbetslöshet och många som arbetar hemma innebär högre risk för beroende och missbruk
av  olika  slag.  Det  kan  påverka  kostnadsutvecklingen  i  såväl  missbruksvården  som  barn-  och
ungdomsvården. Orosanmälningarna ökar.

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

Det  finns  indikationer  på  att  pandemin  påverkat  den  psykiska  hälsan.  Distansundervisning,
hemarbete,  oro  för  ekonomin  med  mera  är  faktorer  som  spelar  in.  Effekterna  kan  komma  att
påverka personerna flera år framöver.

Som  en  följd  av  pandemin  ökade  bruttokostnaderna  i  äldreomsorgen  och
funktionshinderomsorgen  kraftigt  2020.  Trenden  har  länge  varit  att  antalet  personer  i  särskilt
boende minskar  både på riksnivå och i  kommunen. I  Sjöbo ökar  vårdtyngden i  särskilt  boende.
Andelen ansökningar  om platser  med inriktning  på  kognitiv  svikt  ökar  och  det  finns  en  risk  för
brist.  Tidigare har beslut fattats om att successivt ändra inriktningen på servicelägenheterna vid
Ängsgården för att öka kapaciteten.

I  hemtjänsten  är  bilden  mer  splittrad.  I  vissa  kommuner  minskade  antalet  brukare,  medan  det
ökade i  andra.  I  Sjöbo ökade antalet  brukare med 10 procent och antalet  timmar i  hemtjänsten
med 18 procent 2020. Även insatserna i hemsjukvården ökade. Andelen av befolkningen över 65
år med insats ökade från 14,6 procent 2019 till 15,1 procent. Utvecklingen bedöms delvis vara en
effekt av sjukvårdsavtalet.

Användningen  av  skyddsutrustning  ökade  avsevärt.  Förbrukningen  efter  pandemin  beräknas
minska,  men  inte  återgå  till  nivån  innan.  Det  medför  högre  kostnader  än  tidigare.  Det
prognostiserade  underskottet  2021  uppgår  till  10  mnkr.  Efter  pandemin  beräknas  cirka  4  mnkr
kvarstå till följd av bland annat fler timmar och fler brukare.

Det  är  nödvändigt  att  folkhälsan  förbättras,  om  kommunen  ska  klara  den  demografiska
utmaningen att fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i
tillräcklig grad. En omställning av vården och digitalisering krävs.

I  äldreomsorgen  finns  två  större  statsbidrag,  äldreomsorgslyftet  och  medel  för  att  stärka
äldreomsorgen.  Statsbidragen  är  prestationsrelaterade  och  innebär  krav  på  återbetalning  om
kraven  inte  uppfylls.  Det  finns  även  prestationsbaserad  ersättning  för  att  minska  antalet
timanställda och höja  den medicinska kompetensen.  I  vilken omfattning kommunen kommer att
kunna ta del av dessa medel är osäkert, eftersom planeringstiden är kort och det råder brist på
sjuksköterskor.  Dessutom fungerar medlen nivåhöjande och det ska hanteras av kommunen när
ersättningen upphör. År 2021 uppgår de riktade statsbidragen till cirka 13 mnkr.

Enligt internationella jämförelser är Sverige ett av de länder som spenderar mest på äldreomsorg.
Även om jämförelsen görs med antalet anställda per invånare blir resultatet detsamma. Samtidigt
får äldreomsorgen statsbidrag som ställer krav på ökad personaltäthet. Coronakommissionen har
i ett delbetänkande pekat på ett antal brister i omsorgen som behöver åtgärdas. Bland förslagen
finns krav på ökad bemanning, sjuksköterskekompetens närvarande hela dygnet och medicinskt
ansvariga  läkare  i  alla  kommuner.  Det  är  åtgärder  som  ökar  kostnaderna  och
rekryteringsproblemen  ytterligare.  Om  förslaget  genomförs,  innebär  det  för  Sjöbos  del
kostnadsökningar på drygt 10 mnkr.

Befolkningen lever  längre,  mår bättre och tidigare dödliga sjukdomar har i  stället  blivit  kroniska
tillstånd. Utvecklingen ställer nya krav på den kommunala verksamheten.
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Utgångspunkten  för  utbildningsområdet  är  en  långsiktig  lärprocess  som  avgör  etablering  i
samhället. Grundskolans och grundsärskolans elever ska efter slutförd utbildning ha möjlighet att
välja sin utbildningsväg och vara väl förberedda för fortsatta studier. Distansutbildning riskerar att
leda  till  utbildningstapp,  framför  allt  i  gymnasieskolan  bland  annat  när  det  gäller  praktiska
undervisningsmoment. För vissa elevgrupper bedöms problemen vara större, som elever i behov
av särskilt stöd och socioekonomiskt utsatta elever.

Arbetet för bättre resultat i  skolan är prioriterat. Resultaten har sedan toppnoteringen 2016 varit
högre än eller i paritet med rikets, vilket innebär att 75–80 procent av eleverna lämnat skolan med
fullständiga betyg. Nivån i de kommunala skolornas årskurs 9 försämrades jämfört med 2019.

En  stor  del  av  välfärden  byggdes  upp  under  1960-talet  och  början  av  1970-talet.  Många
anläggningar  i  form  av  vatten  och  avlopp,  vägar,  bad  och  idrottsanläggningar  från  denna  tid
behöver  renoveras  eller  ersättas.  Sjöbos  folkmängd  har  dessutom  vuxit,  vilket  kräver  ökad
kapacitet. Det återspeglas i en hög investeringsvolym de kommande sju åren.

Regeringen meddelade i  december att  en utredning ska se över hela det  kommunalekonomiska
utjämningssystemet  med  fokus  på  utveckling,  tillväxt  och  likvärdig  service  i  hela  landet.
Regeringen har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen.

En  särskild  utredare  har  fått  i  uppdrag  att  se  över  regelverket  om  ekonomisk  förvaltning  i
kommunallagens  11  kapitel.  Utredningen  ska  lämna  förslag  om  bättre  förutsättningar  för
kommunerna att möta kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling
av den kommunala verksamheten.

Frågan om skolans huvudmannaskap har debatterats länge och i december tillsattes en utredning
om en förstatligad skola.

Region Skånes visioner om framtidens hälsosystem kommer att ha stor påverkan på kommunens
ansvar för kunder i eget boende.

I  utredningen En mer  likvärdig  skola  – minskad skolsegregation och förbättrad  resurstilldelning
(SOU 2020:28) föreslås bland annat att 3 miljarder ska lyftas från det generella statsbidraget till
ett riktat stats- eller sektorsbidrag till grundskolan för att öka likvärdigheten. Det skulle resultera i
en omfördelning av resurser mellan kommuner med olika socioekonomisk status. För Sjöbos del
skulle  det  innebära  minskad  tilldelning  med  1  mnkr.  Om  förslaget  genomförs,  kommer  det  att
finnas  två  parallella  system för  utjämning  och  omfördelning  av  pengar  inom grundskolan,  dels
kostnadsutjämningens grundskolemodell, dels sektorsbidrag som innehåller likvärdighetsbidraget.

Utredningen  om  planering  och  dimensionering  av  komvux  och  gymnasieskola  (SOU  2020:33)
föreslår  tvingande  samverkan  mellan  minst  tre  kommuner,  vars  volymer  ska  bestämmas  av
Skolverket.  Eftersom kommunerna  ska  stå  för  utförandet  och  Skolverket  för  dimensioneringen,
innebär det i praktiken ett förstatligande, medan kommunerna behåller den ekonomiska risken.
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Kampen  mot  pandemin  är  inte  avslutad.  Troligen  kvarstår  mycket  av  det  globala
vaccinationsarbetet 2022, speciellt i fattigare delar av världen. Det är viktigt att ha i åtanke att det
finns stora eftersatta behov på flera områden, som kan visa sig när pandemin klingat av.

Redan  SCB:s  befolkningsprognos  2020  innebar  en  nedrevidering  av  befolkningstillväxten.  Den
uppdaterade  prognosen  från  2021  innebär  att  tillväxten  förväntas  minska  ytterligare.
Befolkningsutvecklingen  är  av  yttersta  vikt  för  kommunernas  verksamhets-  och
investeringsplanering.  Lika  viktig  ur  en  kommunal  synvinkel  är  befolkningsstrukturen,  eftersom
framför allt invånare i de äldre och yngre åldrarna efterfrågar välfärdstjänster.

Samtidigt som befolkningsprognosen för riket skrivs ned, skrivs den upp för Sjöbo.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppdateras löpande och kan förändras med flera
miljoner  kronor  mellan  prognostillfällena.  Det  kräver  handlingsberedskap,  så  att  fluktuationerna
kan mötas.

Att  trygga  personalförsörjningen  och  attrahera  kompetenta  medarbetare  kräver  aktiva  insatser.
Pensionsavgångar,  personalomsättning  och  ökande  sjukfrånvaro  i  kombination  med  växande
kommunal verksamhet och brist på utbildad personal, innebär att konkurrensen om arbetskraften
ökar.  Det  är  därför  av  största  vikt  att  behålla  redan  anställd  personal,  genom  bland  annat
arbetsmiljöåtgärder  som  främjar  närvaro,  minskar  sjukfrånvaron  och  förlänger  arbetslivet.  De
hälsofrämjande  åtgärderna  måste  fortsätta  att  stå  i  centrum  för  att  arbetsmiljön  ska  kunna
förbättras. Den är ett viktigt inslag i konkurrensen om arbetskraften. Ett betydelsefullt led i arbetet
är att identifiera hinder och framgångsfaktorer när det gäller ett hållbart arbetsliv.

Det är svårt att rekrytera till många av de kommunala yrkena. Särskilt svårt är det när det gäller
tjänster  som  kräver  legitimation  (sjuksköterskor,  fysioterapeuter,  lärare  med  flera),  men  även
rekrytering av specialister (ingenjörer och ekonomer) blir allt svårare. Eftersom antalet äldre och
yngre i kommunal tjänst ökar år för år behövs nyrekrytering. För att klara kompetensförsörjningen
på sikt måste arbetsgivaren även se över möjligheten att vidareutbilda befintlig personal.

Kvalitetsaspekten  är  viktig  när  Sjöboborna  ska  erbjudas  samhällsservice.  Det  är  viktigt  att
förbättra  resultaten  i  skolan  och  nå  målen  i  kvalitetsregistren  för  vård  och  omsorg.  Åtgärder
genomförs för att förbättra resultaten och förbättra måluppfyllelsen totalt för kommunen.

Åldrade  anläggningar  och  byggnader  medför  risk  för  att  underhåll  och  investeringar  måste
tidigareläggas  i  förhållande  till  planerna.  Det  gäller  såväl  vatten  och  avlopp  som  kultur-  och
fritidsanläggningar.  Även ändamålsenliga särskilda boenden kan behövas. Tidigarelagda utgifter
leder  till  att  likviditeten urholkas och lånebehov uppstår  på  sikt.  Investeringarna påverkar  även
resultaträkningen, som belastas med ökade räntekostnader, avskrivningar och hyror.

I den föreliggande budgeten görs en stor satsning på exploateringen. För att den ska klaras och
inte  resultera  i  behov  av  upplåning,  krävs  att  de  exploaterade  tomterna  säljs  fortlöpande.
Kommunen behöver ha förmågan att vid behov anpassa exploateringshastigheten till efterfrågan.

Riktade statsbidrag är  en utmaning.  Dels innebär de en ökad administration i  form av ansökan
och återredovisning. Dels riskerar bidragen att reduceras om kommunen inte uppfyller kraven helt
och  hållet.  Dels  innebär  de  förväntningar  på  att  kommunen  övertar  finansieringen  när
statsbidragen upphör.
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För att klara att hantera den åldrande befolkningens behov samtidigt som antalet skolbarn ökar,
krävs ekonomisk uthållighet och framförhållning. Från och med 2020 har kommunens målstyrning
beaktat Agenda 2030 för att kunna erbjuda Sjöboborna goda livsvillkor.

Kommunfullmäktiges finanspolicy, kommunstyrelsens finansiella riktlinjer och bolagens finansiella
riktlinjer innehåller anvisningar och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten
i  den kommunala koncernen och kommunen. De är framför allt  exponerade för finansiella risker
som  ränterisk,  finansieringsrisk,  motpartsrisk,  valutarisk,  kredit-  och  likviditetsrisk  samt
marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Riskmandatet är utformat för att minimera riskerna.
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Genom  aktiv  omvärldsorientering  svarar  verksamheten  för  kommunens  näringslivsutveckling,
information, marknadsföring och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun med
bestående  folkhälsa,  trygghet,  säkerhet,  lokalförsörjning,  kollektivtrafik  och  planering  av
infrastruktur.

Kontinuerlig  uppföljning  av  mål  och  måluppfyllelser  är  en  viktig  del  av  utvecklingsarbetet.
Insatserna  för  att  få  medborgarna  mer  delaktiga  i  samhället  och  de  kommunala  processerna
behöver  utvecklas,  för  att  kommunen ska komma närmare visionen Sjöbo  –  en  plats  vi  skapar
tillsammans.

För att skapa en långsiktig lokalförsörjningsplan ökas kommunbidraget med 1,0 mnkr.

Kompensationen  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Det innebär en nettoökning med 1,2 mnkr.

Det finns 2,0 mnkr i investeringsmedel för verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, som
verksamheterna kan få del av efter ansökan.

Resursfördelningsmodellen  har  länge  fungerat  väl  för  verksamheter  vars  kostnader  väsentligt
påverkas  av  befolkningsutvecklingen.  Teknisk  skattefinansierad  verksamhet  får  automatiskt
förändrad tilldelning efter antalet kvadratmeter gata och cykelväg. Uppdraget är att se över hela
resursfördelningsmodellen,  dels  med  inriktning  på  att  eventuellt  bredda  den,  dels  på  att
uppmärksamma eventuella förändringar i verksamheten.
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I samband med att Bränneriet bebyggs, behöver området kring resecentrum utvecklas.

Sjöbo har  gjort  digitala framsteg under coronakrisen,  men mycket  återstår.  Kommunen behöver
arbeta systematiskt med att minska administrationen samt öka samordning och digitalisering. Det
finns medel avsatta för utvecklingsprojekt som kan bidra.

Kommunen  behöver  bli  bättre  på  samverkan  såväl  externt  som  internt.  Tillgänglighet  och
bemötande får icke godtagbara betyg i mätningar. Alla medarbetare kommer att bli involverade på
ett eller annat sätt i utvecklingsarbetet som inletts.

År  2024  byggs  hållplatser  om,  så  de  klarar  Skånetrafikens  superbussar.  För  ändamålet  finns
3,0 mnkr i investeringsbudgeten, vilket motsvarar Sjöbos andel av utgifterna.

4,5

70,9
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I verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndare och
revision. Därutöver finns stöd till politiska partier.

År 2022 är det val till riksdag, region och kommun. För att hantera det utökas budgeten med 
1,0 mnkr. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,3 mnkr. Sammanlagt ökar 
kommunbidraget med 1,3 mnkr.

Personer  under  65  år  erbjuds  hemtjänst  och  andra  insatser  enligt  socialtjänstlagen  (SoL)  och
hälso-  och  sjukvårdslagen  (HSL).  Dessutom  erbjuds  tekniska  hjälpmedel  och
bostadsanpassningsbidrag  samt  kommunal  hälso-  och  sjukvård  för  den  som inte  kan  ta  sig  till
vårdcentralen.

Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer  som har  rätt  till  insatser  enligt  lagen om stöd och service  till  vissa  funktionshindrade
(LSS)  ska  försäkras  goda  levnadsvillkor  genom  insatser  som  personlig  assistans,
ledsagarservice,  kontaktperson,  korttidstillsyn,  korttidsvistelse,  bostad med särskild  service  och
daglig verksamhet.

Daglig  verksamhet  bedrivs  dels  individintegrerad  på  ordinarie  arbetsplatser,  dels  i  egna
verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi.

Det finns 51 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i  kommunen och genom avtal  med Ystads kommun.
Korttidstillsyn  för  ungdomar  över  12  år  köps  av  familjenämnden  och  bedrivs  i  samverkan  med
särskolan.

0,3
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Flytt av hyreskostnader minskar kommunbidraget med 0,2 mnkr. Kompensationen för ökade pris-
och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  2,1  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,9 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,2 mnkr och rör bland annat inköp av inventarier.

Nya  bostäder  enligt  LSS  behöver  planeras.  I  första  hand  gäller  det  servicelägenheter  med
inflyttning 2023. Lite senare behövs ytterligare en gruppbostad.

På senare år har en särskild kundgrupps behov identifierats.  Det gäller  människor med psykisk
funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS, men som ändå har stora svårigheter att klara sig
i ordinärt boende. Deras rätt till  bostad är reglerad i SoL, men Sjöbo har inga bostäder avsedda
för målgruppen.
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Personer som har svårt att klara personlig omvårdnad, hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds
stöd i  den egna bostaden efter  biståndsbeslut.  I  stödet  kan ingå matdistribution,  trygghetslarm,
service,  städning,  dagverksamhet  och  personlig  omvårdnad.  Dessutom  erbjuds  hemsjukvård,
rehabilitering och tekniska hjälpmedel  i  det  särskilda boendet  eller  i  det  egna hemmet,  för  den
som  inte  kan  ta  sig  till  vårdcentralen.  Det  är  också  möjligt  att  ansöka  om
bostadsanpassningsbidrag.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns 5
särskilda  boenden  i  kommunen,  varav  2  för  personer  med  demenssjukdom.  Ytterligare  två
särskilda  boenden  har  demensavdelningar.  Därutöver  finns  korttidsplatser  för  rehabilitering,
avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning
till  dagcentralerna i  Vollsjö och Lövestad.  I  kvarteret  Viljan finns bostäder anpassade för  äldres
behov.  Kommunen ansvarar  för  uthyrningen.  Eftersom behovet  av  särskilt  boende för  personer
med demens ökar, har nämnden beslutat att servicelägenheterna på Ängsgården successivt ska
övergå till boendeplatser med denna inriktning.

Förvaltningens dagcentraler har normalt ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga för folkhälsan,
bland annat för att motverka ensamhet. I en rundringning 2020 till  personer mellan 80 och 85 år
uppgav dock 75 procent att man inte kände sig ensam, utan var nöjd.

Hemtjänsten  erbjuder  valfrihet  när  det  gäller  serviceinsatser.  Det  innebär  att  den  enskilda  kan
välja utförare.

_______________________________
 Tidigare  lagen  om  assistansersättning,  numera  socialförsäkringsbalken,  över  20  timmar  per

vecka.

1
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Eftersom antalet  äldre  ökar  behövs  fler  insatser  i  hemtjänst  och  hemsjukvård.  Redan  syns  en
markant ökning av biståndsbeviljade hemtjänsttimmar. År 2020 var 15,5 procent av befolkningen
över  80  år.  I  genomsnitt  har  en  invånare  över  80  år  29,6  timmar  hemtjänst  i  månaden.  De
kommande tio åren kan antalet  timmar för  denna åldersgrupp öka med 2 000.  Belastningen på
den kommunala hemsjukvården är hög och förstärkningar krävs.

Kvarboendet  förväntas  fortsätta  öka  och  därmed  antalet  vårdtagare  med  hög  omvårdnadsnivå.
Det  ställer  krav  på  flexibilitet  både  avseende  bemanning  och  kompetens.  Organisationen  har
anpassats,  men  det  krävs  fler  i  direkt  omvårdnadsarbete  och  ledningsorganisationen  behöver
förstärkas.

Resursfördelningsmodellen  i  äldreomsorgen  baseras  på  hur  befolkningen  förändras  i  olika
åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 0,7 mnkr.

Verksamhetens  bidrag  ökar  med  0,8  mnkr,  eftersom  det  nya  löneavtalet  ökar  kostnaderna  för
nattpersonal. Ytterligare 4,0 mnkr satsas för att öka kvaliteten.

Strategiska  lönesatsningar  ökar  kommunbidraget  med  0,2  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-
och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  4,9  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 10,6 mnkr.

Verksamheten  har  fått  investeringsmedel  för  att  införa  mobil  hemtjänst  och  för  inköp  av  bland
annat inventarier.

Den äldre befolkningen fortsätter att växa. Fram till  och med 2030 beräknas gruppen över 65 år
ha ökat med cirka 580 personer. De som är 85 år och äldre förväntas att öka med drygt 250 till
770 personer.  De står för 44 procent av befolkningsökningen. I  Sjöbo är andelen äldre (+80 år)
5,7  procent,  medan rikets  genomsnitt  är  5,3  procent.  Däremot  är  andelen  invånare  över  90  år
lägre än rikets snitt.  Andelen som erhåller  hemtjänst,  korttidsvård och särskilt  boende är  också
lägre.
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Verksamheten  är  till  stor  del  lagreglerad  och  styrs  av  socialtjänstlagen  (SoL),  lag  om vård  av
unga  (LVU)  och  lag  om  vård  av  missbrukare  i  vissa  fall  (LVM).  En  central  uppgift  är
myndighetsutövning, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges
efter behov genom samverkan inom förvaltningen och externt med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen  innebär  att  bistånd  prövas  för  enskilda  efter  ansökan  eller  anmälan  och
utredning.  Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson eller  -familj,  öppenvård,  familjehem,
institutionsvård, stödboende för barn och ungdomar samt boendestöd. Försörjningsstöd söks av
enskilda och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätten.
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Råd-  och  stödenheten  är  organiserad  med  elevhälsan  och  erbjuder  stödjande  och  rådgivande
insatser  till  barn,  unga,  föräldrar  och  vuxna.  Insatser  sker  i  form  av  tidiga  och  förebyggande
insatser som erbjuds i grupper och/eller individuellt. Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt
från samarbetssamtal och föräldrastödjande insatser till behandling vid beroendeproblematik och
våld i nära relation. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga fortsätter att öka. År 2012 inkom 337, vilket kan
jämföras  med  923  år  2020.  Som  en  effekt  ökar  även  antalet  barnavårdsutredningar  (år  2020
genomfördes 321).

En familjecentral  planeras till  halvårsskiftet  2022.  Det  är  en samordning med Region Skåne av
mödravård,  barnhälsovård,  öppen förskola och socialtjänst.  Syftet  är  att  erbjuda tidigt  stöd  och
förebyggande  insatser.  Satsningen  ökar  kommunbidraget  med  0,7  mnkr  2022  och  ytterligare
0,3 mnkr 2023.

För  att  klara  högre  belastning  i  form av  ökat  försörjningsstöd  samt  fler  och  dyrare  placeringar
utökas  kommunbidraget  med  2,0  mnkr.  Strategiska  lönesatsningar  ökar  kommunbidraget  med
0,2  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 1,3 mnkr. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 4,2 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Som en följd av hårdare krav på arbetsmarknaden har vissa utsatta grupper, som nyanlända och
personer  utan  gymnasieutbildning  fått  svårare  att  få  ett  arbete  och  därmed försörja  sig  själva.
Arbetsmarknadens utmaning handlar till stor del om ett samspel mellan två områden som behöver
samordnas:  kompetensutveckling  och  kompetensförsörjning.  Det  finns  därmed  behov  av  att
stärka den enskildes förmåga till självförsörjning.

Uppdraget är att öka människors självförsörjning.
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Verksamheten  omorganiseras  för  att  klara  ökade  volymer,  skärpta  lagar  och  kravet  på  att
samverka  med  andra  myndigheter.  Handläggning  ska  automatiseras  och  beslutsvägar  kortas.
Barnrättsperspektivet  stärks  i  såväl  SoL som LVU den 1 januari  2022 och beslut  ska utgå från
barns bästa.

För  att  verksamheten ska kunna ge välfärdstjänster  efter  behov med befintliga resurser,  måste
samverkan internt, med andra kommuner, huvudmän och myndigheter struktureras och förbättras.

Effektivisering  och  ökad  tillgänglighet  kräver  att  verksamheten  utvecklar  mer  digitaliserade
arbetssätt.

Utbildning syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt livslång lust att lära. Utbildningen ska
också  förankra  respekt  för  mänskliga  rättigheter  och  de  demokratiska  värderingar  som  det
svenska samhället vilar på.

Barn  i  åldrarna  1–5  år  erbjuds  förskola.  Pedagogisk  omsorg  erbjuds  för  närvarande  i
familjedaghem.  I  Sjöbo  finns  12  kommunala  och  13  fristående förskolor.  I  centralorten  erbjuds
pedagogisk omsorg på obekväm tid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Den öppna förskolan
välkomnar alla barn i åldrarna 0–5 år.

Barn  i  åldrarna  6–12  år,  vars  föräldrar  studerar  eller  förvärvsarbetar,  erbjuds  fritidshem på  sin
skola. Kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.

Det finns 9 kommunala och 3 fristående skolor.  Två är resursskolor för elever som inte bedöms
klara lärmiljön i den ordinarie verksamheten. Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och
i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

I alla kommundelar finns kommunal förskola, fritidshem och skola från förskoleklass till  skolår 6.
Ett högstadium finns för skolår 7 till 9.

Råd-  och  stödenheten  har  till  uppdrag  att  erbjuda  förebyggande  och  tidiga  insatser  av  såväl
elevhälsan  som  individ-  och  familjeomsorgen.  Enheten  bedriver  en  samordnad  och  integrerad
verksamhet, där elevhälsan samt specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår.
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Antalet barn 1–5 år beräknas minska med 4 jämfört med budget 2021. Antalet barn i  skolåldern
beräknas öka med 99. Störst ökning finns i åldersgruppen 13–15 år med 41 barn. Förändringarna
medför att kommunbidraget ökar med 12,4 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.

Behovet av förskola för åldersgruppen 1–5 år minskar från 93,6 till  92,9 procent. Därför minskar
ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 0,9 mnkr.

För  att  hantera  efterverkningar  av  pandemin  tillförs  skolan  temporärt  1,8  mnkr.  Resurserna
kvarstår inte 2023.

En satsning görs om 2,0 mnkr för att förbättra skolresultaten och öka måluppfyllelsen.

Flytt av hyror medför att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. Kompensation för ökade pris- och
lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  7,8  mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 23,3 mnkr.

Investeringarna gäller  bland annat  it-infrastruktur  i  för-  och grundskola  samt  mindre  inventarier
och it-system.

Utgångspunkten  för  utbildningsområdet  är  en  långsiktig  lärprocess  som  avgör  etablering  i
samhället. Grundskolans och grundsärskolans elever ska efter slutförd utbildning ha möjlighet att
välja sin utbildningsväg och vara väl förberedda för fortsatta studier. För att möjliggöra det för alla
elever behövs ett målmedvetet och långsiktigt arbete enligt en tydlig strategi och riktning.

Uppdraget är  att  öka elevernas kunskapsutveckling och på det  sättet  höja betygsresultaten.  En
plan med strategiska initiativ  för  kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling av skolan tas  fram
och redovisas för kommunfullmäktige i juni 2022.
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Skolans behov av lokaler varierar, eftersom inflyttningen till  de olika orterna är ojämn. Lokalbrist
och  -överskott  kan  därför  uppstå  samtidigt.  För  att  Färsingaskolan  ska  klara  en  förväntad
elevökning,  krävs  utökade  lokaler  inför  läsåret  2022/2023.  Även  på  Vollsjö  skola  råder
kapacitetsbrist, medan det finns överskott på Storks och Lövestads skolor.

Förutsättningarna  för  barn-  och  ungdomsverksamheten  förändras  i  och  med  att  antalet  barn  i
skola  och  fritidshem  ökar.  Det  ställer  stora  krav  på  verksamheten  att  tillgodose  behoven  av
lokaler och personal.
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Alla  ungdomar  16–20  år  erbjuds  utbildning  i  gymnasieskolan.  Utbildningen  utformas  efter
elevernas individuella behov och finns som nationella program och gymnasiesärskola. Ungdomar
som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram.

Det fria skolvalet innebär att eleverna kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i
huvudsak  består  av  de  skånska  kommunerna.  Malenagymnasiet  i  Sjöbo  erbjuder  yrkes-  och
introduktionsprogram.

Antalet  ungdomar  16–18 år  minskar  med 11.  Därmed minskar  kommunbidraget  med 1,8 mnkr  i
enlighet med resursfördelningsmodellen.

Högre  gymnasiepriser  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  2,3  mnkr.  Kompensationen  för  ökade
pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför att kommunbidraget höjs med 2,0 mnkr.
Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,5 mnkr.

Investeringarna  gäller  utbyte  av  fordon  på  Malenagymnasiet  samt  inköp  av  kopiatorer  och
inventarier.

Antalet  ungdomar  16–18  år  ökar  2023–2030  med  i  genomsnitt  16  per  år,  dock  med  stora
svängningar  mellan  åren.  År  2022  beräknas  åldersgruppen  minska,  för  att  sedan  öka  igen.
Prognosen är 619 personer år 2022 och 666 i slutet av 2023.
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Grundläggande  vuxenutbildning,  gymnasial  vuxenutbildning,  svenska  för  invandrare  (sfi)  och
särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen som extern regi.

Den kommunala  vuxenutbildningen  i  samverkan med arbetsmarknadsenheten ger  medborgaren
utrymme  för  självförsörjning,  motverkar  utanförskap  och  höjer  bildningsnivån.  Friskfaktorer
identifieras och resurser fokuserar på samhällsnyttan.

Kommunen  ansvarar  för  att  ta  emot  ensamkommande  barn  och  unga  som anvisats  Sjöbo  och
tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd.

I  etableringsuppgiften  ingår  att  svara  för  boende  och  mottagande  med  bland  annat
samhällsorientering och sfi  för  dem som fått  uppehållstillstånd.  Enheten samverkar  internt  med
försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Skåne.

Eftersom  Arbetsförmedlingens  uppdrag  väsentligt  minskas,  ökar  arbetsmarknadsenhetens
arbetsbelastning.  Det  kan  få  effekter  för  den  kommunala  ekonomin,  dels  i  form  av  ökat
försörjningsstöd,  dels  ytterligare  behov  av  arbetsmarknadsåtgärder.  Samverkan  mellan
försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten behöver därför fördjupas.

För  att  kunna  återanvända  kommunens  möbler  inrättas  en  Ge  och  Få-verksamhet.  Ett
fritidsbibliotek startas, där medborgarna kan låna fritidsartiklar för att kunna pröva på en idrott. På
så  sätt  kan  folkhälsan,  inkludering  och  deltagande förbättras  och  klimatpåverkan  minskas.  Det
kan  också  ge  praktikplatser  för  personer  som  behöver  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.
Finansiering av Fritidsbiblioteket och Ge och Få ökar kommunbidraget med 0,8 mnkr.
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Kompensationen  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr. Sammanlagt ökar det med 1,2 mnkr.

Investeringarna består av mindre inventarieinköp.

Som en följd av hårdare krav på arbetsmarknaden har vissa utsatta grupper, som nyanlända och
personer  utan  gymnasieutbildning  fått  svårare  att  få  ett  arbete  och  därmed försörja  sig  själva.
Arbetsmarknadens utmaning handlar till stor del om ett samspel mellan två områden som behöver
samordnas:  kompetensutveckling  och  kompetensförsörjning.  Det  finns  därmed  behov  av  att
stärka den enskildes förmåga till självförsörjning.

Uppdraget är att öka människors självförsörjning.

Kommunens skyldighet att ta emot anvisade nyanlända för bosättning kräver även fortsättningsvis
långsiktighet. Både extern och intern samverkan behöver bli bättre.
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Kommunen har 5 idrottsplatser, 3 friluftsbad, 5 sporthallar och Sjöbo Simanläggning. De upplåts
till  skolor,  allmänhet  och  föreningar.  Verksamhet  bedrivs  alla  veckans  dagar,  både  dag-  och
kvällstid.

Friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre veckors sommarsimskola
och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för föreningar, skolor och andra aktörer
att boka simbanor.

Föreningslivet  kan  få  stöd  för  sin  verksamhet;  vanligtvis  i  form  av  lokaler.  Därutöver  kan
föreningar söka ekonomiskt bidrag.

Invånare  och  besökare  erbjuds  fritid  och  rekreation  genom  Skåneleden,  naturområden  och
motionsspår. Vintertid vid snötillgång kan man åka skidor och skridskor.

Orebackens  camping  erbjuder  turistboende.  Turistinformation  bedrivs  i  samarbete  med
näringslivet  vid  infopoints.  Destinationsarbete  och  -utveckling  sker  i  samverkan  med  övriga
kommuner i sydöstra Skåne.

Sjöbo  marknad  är  kommunens  största  evenemang  med  två  årliga  marknader,  sommarmarknad
och Mikaeli marknad.

Fritidsgårdar finns i Sjöbo tätort och i Blentarp. De främjar kreativitet, inspiration och fantasi och
erbjuder en meningsfull fritid. Gårdarna riktar sig till ungdomar 13–17 år.

Ett samarbete med grundskolorna håller på att formas, för att fritidsgårdarna ska kunna attrahera
fler unga med positiva och utvecklande aktiviteter.

Besöksnäringen och turismen väntas öka, eftersom fler hittat ut i naturen under pandemin. Sjöbo
behöver  titta  på hur  kommunen kan bli  en  självklar  aktör  vid  utomhusevenemang,  eftersom de
gynnar både förenings- och näringsliv.

Barn  och  ungdomar  deltar  alltmer  sällan  i  föreningslivets  aktiviteter.  Enligt  Riksidrottsförbundet
ligger antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Sjöbo kommun betydligt lägre än genomsnittet i
landet. Kommunen behöver hitta nya arbetssätt för att hjälpa det ideella föreningslivet att aktivera
och engagera ungdomarna.

För att budgeten bättre ska spegla redovisningen flyttas 1,7 mnkr till kulturverksamhet. Det gäller
bland  annat  Navet  och  ungdoms-  och  kulturutvecklare.  Kompensationen  för  ökade  pris-  och
lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med  1,3  mnkr.
Sammanlagt minskar kommunbidraget med 0,4 mnkr.

Investeringarna avser bland annat omläggning av konstgräsplan, Orebadet, Orebackens camping
och energioptimering.
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Campingen  utgör  en  tillgång  för  kommunen,  men  innebär  också  ekonomiska  risker.  Tekniska
nämnden ska ta fram en ekonomisk kalkyl baserad på planerad drift och investeringar.

Sjöbos  anläggningar  behöver  resurstillskott,  dels  för  reinvesteringar  för  att  bibehålla
funktionalitet,  dels  för  att  utveckla anläggningarna så att  de lockar  nya och behåller  nuvarande
besökare.

Utveckling  av  det  tätortsnära  Sjöbo-Ora-området  med  camping,  friluftsbad  och  friluftsområde
bidrar till att öka dess attraktivitet.
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Biblioteken erbjuder information och media, samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek
finns i  Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö.  Alla folkbibliotek är meröppna. Det ger låntagarna
tillgång till bibliotek med självservice utanför bemannade öppettider.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett långtgående samarbete,
Bibliotek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett stort utbud av medier.

Kulturskolan  erbjuder  barn  och  unga  (6–19  år)  meningsfylld  fritid.  Det  finns  individuell
musikutbildning i sång, blås, slagverk och stränginstrument och i musikproduktion. Därutöver ger
kulturskolan kurser i dockteater och drama.

Kulturaktiviteter  arrangeras  för  barn  och  unga  i  förskolor  och  skolor.  Aktiviteterna  har  ökat  de
senaste åren och finansieras med externa medel från Skapande skola, Kulturrådet och Svenska
Filminstitutet.

I  Sjöbo finns allmän kommunal  kulturverksamhet  som museet  Elfstrands krukmakeri,  biograf  på
Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.
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Regionen har aviserat förändringar i  tjänsterna till  kommunerna. Det gör att det råder osäkerhet
om  utgifter  och  regionala  medier.  Nya  digitala  tjänster  tillkommer  i  takt  med  att  samhället
utvecklas, vilket påverkar bibliotekens kostnader.

För att förbättra kulturutbudet utökas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

För att budgeten bättre ska spegla redovisningen flyttas 1,7 mnkr från turism och fritid. Det gäller
bland  annat  Navet  och  ungdoms-  och  kulturutvecklare.  Strategiska  lönesatsningar  ökar
kommunbidraget  med  0,1  mnkr.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive
kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr.

Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,7 mnkr.

Investeringarna avser kulturbyggnader, inventarier till kulturskola, bibliotek och konsthall samt ny
teknisk utrustning till Flora.

18,1
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Va-verksamheten  ansvarar  för  att  tillhandahålla  konsumtionsvatten  och  omhänderta
avloppsvatten (dag- och spillvatten) från fastigheter i kommunen. Vattenförsörjningen sker genom
egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen (hämtning av  hushållsavfall  i  kärl  och tömning av  slam från enskilda  avlopp
från hushåll  och verksamheter)  utförs av en utomstående entreprenör.  Insamlingen sker genom
fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Va-verksamhetens  investeringar  innebär  ökade  driftkostnader  och  leder  till  högre  avgifter  för
konsumenten.  Va-taxan  beräknas  höjas  med  9,0  procent  från  och  med  den  1  juli  2021  och
brukningsavgiften med 5 procent från den 1 januari  2022. Det behövs för  att  verksamheten ska
kunna  hantera  kapitalkostnader  i  samband  med  investeringarna  enligt  va-planen  och  för  att
återställa  underskott  från  tidigare  år.  För  hela  avfallstaxan  i  kärl  planeras  en  höjning  med
9,8  procent  i  juli  2021  och  med  6,6  procent  i  januari  2022.  Slamtaxan  beräknas  höjas  med
6 procent 2022 och med 5 procent 2023.

För  2022  har  den  tekniska,  avgiftsfinansierade  verksamheten  tilldelats  21,3  mnkr  för
investeringar.  Merparten avser  mindre investeringar  på sammanlagt  15,3 mnkr.  Till  det  kommer
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i  Hemmestorps Eke, projektering av kommunalt va i
Hemmestorps  Ljungbacken,  modernisering  av  Sjöbos  avloppsreningsverk,  ledningsförnyelse  i
Malenas park och modernisering av Lövestads avloppsreningsverk.

En kretsloppsplan har  antagits av kommunfullmäktige.  Tekniska nämnden ska leda arbetet  med
att införa och följa upp den. En återrapportering ska ske i samband med årsredovisningen 2022.
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Utbyggnaden  av  kommunalt  vatten  och  avlopp  i  enlighet  med  va-planen  och  fastställda
verksamhetsområden pågår ytterligare något år. Innan verksamhetsområdet utökas ytterligare bör
va-planen ses över.

Nya,  smarta  vattenmätare  till  hushållen  behöver  införas.  Tekniken  har  utvecklats  snabbt  och
fördelarna för både huvudmannen och abonnenterna är stora.

I  och  med  att  Sjöbo  växer  och  det  planeras  för  bostäder  på  Bränneriet,  behöver
huvudledningsnätet  för  spillvatten  samt  avloppsreningsverkets  och  vattenverkets  kapacitet
omdimensioneras.  Ledningsnätet  är  i  stora delar  från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för
fler  fastigheter  är  begränsad.  Tekniska  nämnden  har  gett  va-enheten  i  uppdrag  att  utreda
behoven.
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Verksamheten  ansvarar  för  drift,  underhåll,  förnyelse  och  nyttjande  av  allmän  mark  samt
utbyggnad  av  kommunens  gator,  torg,  vägar,  grönytor,  rekreationsområden  och  allmänna
parkeringsplatser.  Dessutom  finns  exploateringsverksamhet  och  allmän  markreserv  inom
ansvarsområdet.

Långsiktig  planering  av  trafiken  sker  genom  trafiksäkerhetsprogram  och  trafikledsplaner,  som
ligger till grund för framtida projektering och byggande.

Förändringen  av  antalet  kvadratmeter  gator  och  gång-  och  cykelleder  kompenseras  via
resursfördelningsmodellen  för  att  täcka  underhållskostnader  och  skötsel.  Förändringen  jämfört
med föregående år är dock inte tillräcklig för att påverka kommunbidraget.

För  att  höja  kvaliteten  utökas  kommunbidraget  med  1,3  mnkr.  Den  kommungemensamma
bilpoolen medför  ett  intäktskrav på 1,8 mnkr,  vilket  minskar  kommunbidraget.  Kompensation för
ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att  kommunbidraget  ökar  med
1,1 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Investeringarna  handlar  om  medfinansiering  av  statlig  infrastruktur  när  gång-  och  cykelvägen
Illstorp-Sjöbo  sommarby  byggs  ut.  Därtill  kommer  investeringar  i  samband  med  hållplatser  för
regionens  superbussar.  Investeringar  finns  även  i  landsbygdsutveckling,  gång-  och  cykelväg
mellan Badgatan och Sandåkravägen, bilpool  samt mindre investeringar för att  öka kommunens
attraktivitet.
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I takt med att Sjöbo växer och centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen av parkering
viktiga frågor att ta ställning till. Kommunen kan hamna i en sådan situation att parkeringsfrågan
hindrar ytterligare utbyggnad. Det råder stor efterfrågan på kommunal mark för bostadsbyggande.
Behovet av beredskap för mark, detaljplaner och tomter är därför omfattande.
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Strategiskt  miljöarbete  och  natur-  och  vattenvård  bedrivs  bland  annat  genom  klimat-  och
energirådgivning,  genom  att  medverka  i  vattenråd,  kandidera  till  biosfärområde,  utarbeta
planeringsunderlag, delta i översikts- och detaljplanering samt genom att ta fram och införa lokala
miljömål.

Tillsynsinsatserna  styrs  i  stor  utsträckning  av  lagar  och  föreskrifter.  Till  de  mest  omfattande
uppgifterna  hör  tillsyn  och  prövning  enligt  miljöbalken  för  att  minimera  riskerna  för  människors
hälsa och miljön. Verksamheten utför även tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Det syftar
till  att  konsumenterna ska kunna handla,  äta  mat,  dricka vatten och serveras livsmedel  som är
både säkra och redliga.

Den övergripande inriktningen är att  digitalisera.  Fokus ligger på fältarbete med stöd av mobila
enheter som bärbara datorer och förberedelser för automatiserade webbtjänster.

Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,1 mnkr.

Strategiskt  och operativt  hållbarhetsarbete genom tillsyn och prövning är viktigt  för  kommunens
strävan  att  nå  Vision  2034.  Omvärldens  förväntningar  på  att  kommunen  ska  arbeta  för  ett
hållbarare samhälle ökar. Hållbarhetsarbetet är dessutom viktigt för att förbättra folkhälsan.
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Verksamheten  svarar  för  fysisk  planering,  geodata,  beviljar  bygglov  och  bedriver  tillsyn  enligt
plan-  och  bygglagen.  Ett  viktigt  inslag  är  information  och  rådgivning  till  allmänheten  och
näringslivet i plan- och byggfrågor och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

För  att  styra  samhällsutvecklingen  och  byggandet  behöver  kommunen  ta  en  aktiv  roll  i
samhällsplaneringen  och  för  bostadsförsörjning  samt  vara  en  stark  part  när  det  gäller
marknadens efterfrågan på byggrätter och verksamhetsmark. En del i  det är att ha en god plan-
och markberedskap för framtida utbyggnad.

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2017 pekar på ett  årligt  behov av 70 nya bostäder fram till
2030, vilket innebär att antalet invånare då skulle uppgå till 21 000.

Verksamheten behöver fortsätta att ta fram detaljplaner för bostäder inom Sjöbo tätort. Det råder
stor  efterfrågan  på  fastigheter  som tillåter  byggande av  mindre  flerfamiljsbostäder.  Det  behövs
även detaljplaner  för  kommunens egna behov av specialfastigheter,  som LSS-boende, förskolor
och liknande.

Som grund för  nya  detaljplaner,  förtätning  av  tätorten  och  uppdatering  av  detaljplaner  behöver
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för  Sjöbo tätort  ses över.  En översyn görs för  att  beakta
förändringar  och  utveckling  som  behövs.  För  att  göra  om  FÖP  utökas  kommunbidraget  med
1,9 mnkr 2021. När arbetet med FÖP inte längre pågår (2023), minskas resurserna med 2,1 mnkr
inklusive satsningen 2021 om 0,2 mnkr.

För att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller kulturmiljö och byggnader görs en inventering.
För det utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.
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En satsning om 0,5 mnkr görs för att öka kvaliteten i handläggning av planer och bygglov.

Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 2,8 mnkr.

Sjöbo  befinner  sig  mitt  i  en  expansiv  period.  Den  positiva  utvecklingen  började  redan  före
pandemin och har  sedan kraftigt  påskyndats.  Antalet  inkomna ansökningar  om planbesked och
bygglov har ökat kraftigt och det finns inga tecken på att trycket mattas av.

1,5
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Räddningstjänsten ska bidra till en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckor, genom att räddningstjänsten bistår med råd
och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
(SÖRF). Där ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Rakel Skåne är numera i SÖRF:s regi.

Medlemsavgiften  baseras  på  invånarantalet.  Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader
inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr.

Förbundet planerar att investera i 2 höjdenheter och 5 släckbilar. Inköpen sker i olika etapper.

Syftet med exploateringsverksamheten är att stödja Sjöbo kommuns vision. För att skapa tillväxt
och attraktivt boende krävs att det finns bra och ändamålsenliga bostäder och att kommunen kan
tillgodose företagens behov av exploaterad mark.
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Kompensation  för  ökade  pris-  och  lönekostnader  inklusive  kapitalkostnader  gör  att
kommunbidraget ökar med 1,3 mnkr.

Kommunens tomtförsäljning har  haft  en positiv  utveckling de senaste åren.  För att  fortsätta det
goda  arbetet  i  samhällsbyggandet  avsätts  7,5  mnkr  i  investeringsmedel  2022.  Bland  annat
fortsätter exploateringen med ytterligare 17 bostäder på Sjöbo Väst. Till det kommer 400 bostäder
på Bränneriet. För handel och industri satsar kommunen på Åsums företagspark och Sjöbo Västs
handelsområde. Projekteringen av nästa etapp på bostadsområdet Grimstofta 4:1 påbörjas.

Även  en  del  mindre  projekt  behöver  slutföras,  så  att  de  överensstämmer  med  kraven  i
detaljplanerna: Stampavägen Vollsjö och två mindre gator i Bäckadal och Redskapsgatan.

Exploateringen av Bränneriet är påbörjad. Under en tioårsperiod förväntas det byggas cirka 400
bostäder här. Villatomter i  Sjöbo tätort,  på Sjöbo Väst och Grimstofta 4:1 håller på att  tas fram.
Nya detaljplaner ska ge flexiblare och tätare byggande i Sjöbo och Blentarp.

Många frågor kring resecentrum i tätorten behöver lösas. Området utgör en barriär mellan södra
och norra delen av Sjöbo och behöver utvecklas till  ett nav. Det är entrén till Sjöbo för dem som
anländer med buss och området upplevs som otryggt.  Omgörningen är också nödvändig för  att
detaljplanen  för  Bränneriet  ska  kunna  genomföras  i  dess  helhet.  Om  markanvändningen  kring
resecentrum blir effektivare, skapas byggbar mark i ett attraktivt läge. För närvarande är marken
uppbunden av bussuppställning och parkeringar. Bussuppställningen flyttas inom ett par år.
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Den  kommunala  koncernen  är  den  övergripande  styrenheten  i  Sjöbo.  Med  koncernen  avses
kommunen,  bolagen och förbundet.  I  förvaltningsberättelsens organisationsöversikt  framgår  hur
koncernen är strukturerad. Styrning och uppföljning är utformade på likartade sätt, så långt det är
möjligt  med  hänsyn  till  verksamhetens  art  och  lagen,  oberoende  av  vilken  verksamhet  eller
juridisk organisationsform som berörs.

I  kommunkoncernen  finns  flera  nivåer  av  politiska  instanser:  kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelserna för de kommunala bolagen och direktionen för
förbundet. Därtill finns en tjänstemannaorganisation.

Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna. Ekonomiska ramar och mål sätts,
sedan  är  det  nämnden,  styrelsen  eller  direktionen  som  ansvarar  för  att  verksamheten  uppnår
målen. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning samt om riktlinjer och
övergripande styrdokument.

Budgeten  är  kommunens  verktyg  för  planering,  styrning,  uppföljning  och  kontroll  av
verksamheten.  Kommunfullmäktige beställer  i  budgeten årets verksamhet och anger enligt  vilka
mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget i enlighet med kommunallagen.
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Budgetprocessen inleds om hösten med en omvärlds-  och nulägesorientering,  som presenteras
för  politiker,  ledande  tjänstepersoner  och  fackliga  organisationer  i  januari.  I  mars  överlämnar
tjänstemannaledningen  en  budgetskrivelse.  Av  den  framgår  viktiga  förändringar,  hur
verksamheten  klarar  uppdrag  och  mål,  löne-  och  rekryteringsläge  samt  ekonomisk  utveckling.
Skrivelsen ska också innehålla kommentarer kring investeringsbehov.

I februari till  och med april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna efter de nya skatte- och
befolkningsprognoserna och andra förändringar sedan föregående budget fastställdes.

I  april  görs  en  genomgång  av  omvärldsförändringar,  förutsättningar  och  investeringsäskanden.
Partierna börjar därefter utforma budgetförslag. Parallellt  ses indikatorerna över och utvärderas.
Förslag utarbetas på vilka som ska tas bort och tillföras.

I maj presenterar de styrande sitt förslag till budget för representanter för nämnder, förvaltningar
och fackliga organisationer.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig samverkan.
De fackliga organisationerna får löpande information om förutsättningarna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Sedan ska respektive
nämnd  upprätta  en  internbudget,  som  beslutas  av  nämnden  senast  i  december  året  före
budgetåret.

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

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om Sjöbo kommuns vision 2034.

Visionens  målbild  med  dess  tre  fokusområden  (markerade  med  grön  färg  i  bilden  ovan)  är  de
samhällsområden,  där  en  positiv  utveckling  påverkar  alla  kommunens  invånare  och  har  stor
betydelse  för  framtidens  Sjöbo.  Fokusområdenas  syfte  är  att  bidra  till  social,  ekologisk  och
ekonomisk hållbarhet. Varje fokusområde specificeras i ett övergripande mål. Till varje sådant mål
finns en text som anger fullmäktiges inriktning. För respektive övergripande mål finns indikatorer.
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En  indikator  är  ett  nyckeltal  eller  mått  som  belyser  viktiga  aspekter  av  verksamheten  på  ett
överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Samtliga verksamheter svarar för att vidta
åtgärder  för  att  nå  de  övergripande  målen.  Vilka  verksamheter  som  ansvarar  för  att  uppnå
respektive indikator framgår av avsnittet Händelser av väsentlig betydelse.

För indikatorerna anges ett  ingångsvärde som kompletteras med utfallen föregående år och det
aktuella  året.  Graden  av  måluppfyllelse  mäts  genom  att  trenden  för  varje  indikator  redovisas.
Syftet med målstyrningen är att den ska leda till framsteg i riktning mot visionen.

Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan med budgeten som underlag. Planen är en
överenskommelse  mellan  nämnd  och  förvaltningschef  och  utgör  nämndens  uppdrag  till
förvaltningen.  Planen  anger  hur  verksamheterna  ska  fullgöra  sina  uppdrag  och  beskriver  vilka
åtgärder  som  ska  vidtas  för  att  man  ska  nå  målen.  Det  ska  också  framgå  hur  den  kortsiktiga
verksamhetsstyrningen anknyter till den långsiktiga visionen och strategin.

Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen är en stödresurs för nämnderna i arbetet
med  verksamhetsplanen.  Förvaltningschefens  åtgärder  för  att  uppnå  målen  ska  beskrivas  så
konkret som möjligt. Av beskrivningen ska framgå vilka åtgärder som vidtas, vem som är ansvarig
och hur tidplanen ser ut. Innan planen behandlas av respektive nämnd ska den stämmas av med
kommunledningsförvaltningen.  Genom att  nämndens  prioriteringar  blir  tydliga,  fungerar  de  som
stöd för medarbetarna. Nämnden kan gärna tillföra nämndmål med tillhörande indikatorer, i rimlig
omfattning. Verksamhetsplanen beslutas av nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan med utgångspunkt från nämndens
verksamhetsplan.  I  handlingsplanen redovisas  vilka  aktiviteter  enheten kommer att  vidta  för  att
fullgöra sina uppdrag.

Sista steget i  målkedjan är medarbetarens individuella plan, som anger medarbetarens åtgärder
för att bidra till att kommunens mål uppnås under året.
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God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara 
balansgången mellan att nå målen och en ekonomi i balans. Andra viktiga faktorer är god 
budgetföljsamhet och uppföljning samt förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget, där 
fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska 
tillämpas, för att det ska gå att jämföra budget och redovisning.

Nämnderna erhåller budgeten i  form av ett  kommunbidrag, som rymmer både 
avskrivningskostnader och interna poster. Det åligger sedan nämnderna att uppfylla målen inom 
de ekonomiska ramar och lagar som gäller för verksamheterna. Nämnderna budgeterar själva 
intäkter och kostnader.

Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller drift och 
investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och investeringar mellan verksamheterna, 
förutsatt att medlen används för att uppfylla kommunfullmäktiges mål enligt riktlinjerna. Tekniska 
nämnden kan inte omdisponera mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet. Den  
kan inte  heller  använda överskott  från  tomtförsäljning för  att  finansiera annan verksamhet  eller 
exploatering. Kommunstyrelsens  arbetsutskott  kan  godkänna  att överskott  från  tomtförsäljning 
kan användas  till  exploatering.  Överskott  från  försäljning  av  tomter  ska  bidra  till  att  finansiera 
exploateringsområden i investeringsbudgeten.

Förändrade kapitaltjänstkostnader till följd av beviljade investeringar hanteras enligt följande:

Kommunen  har  en  modell  för  att  räkna  ut  resurserna  till  förskola,  fritidshem,  grundskola,
äldreomsorg,  gymnasieskola  och  delar  av  den  tekniska  skattefinansierade  verksamheten.  För
äldreomsorgen,  gymnasiet,  förskole-  och  skolbarnsomsorgen  samt  grundskolan  baseras
uträkningsmodellen  på  prognostiserat  antal  invånare  i  olika  åldersgrupper.  I  teknisk
skattefinansierad verksamhet förändras resurserna efter antalet kvadratmeter gata och cykelväg
som nämnden ansvarar för vid ingången av budgetåret.

Nämnden  ansvarar  för  eventuella  avvikelser  mellan  utfall  och  prognos  i  befolkningsantalet.
Kommunbidragen påverkas inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.

42

utifrån antal invånare i 
olika åldersgrupper

Förändrat kommunbidrag

494



Kommunfullmäktige fastställer  en investeringsram för  respektive verksamhet.  Nämnder kan inte
utan kommunfullmäktiges  godkännande omdisponera  anslag  för  projekt  som uppgår  till  5  mnkr
eller mer till andra projekt.

Om  totalutgiften  för  ett  investeringsprojekt  uppgår  till  5  mnkr  eller  mer,  måste  nämnden  ha
kommunstyrelsens  tillstånd  för  att  få  sätta  i  gång  projektet.  När  ett  projekt  inte  startas  och
budgeten därmed inte tas i  anspråk året det finns upptaget i  budgeten, måste nämnden ansöka
om ett nytt investeringsbelopp för att genomföra investeringen. Anslag för projekt lägre än 5 mnkr
ombudgeteras endast i undantagsfall. Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår
inte.  Om investeringsprojekt  prognostiseras leda till  underskott  ska nämnden i  första  hand lösa
det genom att disponera om från investeringsanslagen för mindre projekt. När denna möjlighet är
uttömd kan nämnden ansöka om tilläggsanslag. När projekt som överstiger 5 mnkr avslutas, ska
nämnden slutredovisa dem vid nästkommande delårs- eller årsredovisning. Tekniska nämnden får
inte omdisponera investeringsmedel från exploateringsverksamheten.

Lokalbehov för  den kommunala verksamheten ska i  första hand lösas genom kommunens egna
lokaler.  Huvuddelen av lokalerna förvaltas av AB Sjöbohem. Endast när kommunala lokaler inte
finns tillgängliga får extern förhyrning ske. När nämnderna vill hyra lokaler och teckna hyresavtal
ska de biträdas av en resursperson från kommunstyrelsen vid förhandlingen av hyresavtalet. Vid
förhyrning  av  lokaler  och  tecknande  av  hyresavtal  med  AB  Sjöbohem,  där  nuvärdet  av
hyreskostnaden  överstiger  1  mnkr  eller  hyreskontrakt  som  innebär  att  den  förhyrda  golvytan
utökas,  ska  nämnden  inhämta  kommunstyrelsens  tillstånd.  Vid  extern  förhyrning  ska
kommunstyrelsens  tillstånd  alltid  inhämtas  oberoende  av  belopp.  Hyresavtal  för  bostäder  är
undantagna från dessa regler.

Leasing i kommunen jämställs med upplåning. Den prövas och beslutas av kommunstyrelsen.

De kommunalt ägda bolagen fattar själva beslut om investeringar. I ägardirektiven anges dock att
investeringar av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen lämnar inga driftbidrag till  bolagen, utan de genererar sina egna intäkter. Kommunen
lämnar  borgen  för  bolagens  lån  och  bolagen  betalar  en  ersättning  till  kommunen  för  borgen.
Ersättningen beräknas på affärsmässiga grunder.

Nämnd,  styrelse  och  direktion  ska  inge  utfallsprognos  och  delårsrapport  till  kommunstyrelsen
enligt  särskilt  upprättade  årliga  anvisningar.  Rapporterna  utgör  grund  för
kommunledningsförvaltningens  kommungemensamma  rapport.  Kommunstyrelsen  ska  behandla
uppföljningsprognosen och kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten.

Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden och för att besluta
och  genomföra  åtgärder,  så  att  verksamheten  bedrivs  inom  de  ramar,  riktlinjer  och  mål  som
kommunfullmäktige har fastställt. Avvikelser i förhållande till budgeten ska skriftligen förklaras av
berörd  förvaltning,  för  att  nämnden  ska  kunna  ta  ställning  till  uppföljningsprognos  och
delårsrapport.  När  obalans  råder  mellan  ekonomiska  krav  och  verksamhetens  krav,  är  det
ekonomiska  kravet  överordnat  i  avvaktan  på  politisk  behandling.  Nämnderna  har  såväl
befogenheter  som skyldigheter  att  vidta  åtgärder  både  för  att  hålla  budgetens  ram och  för  att
genomföra budgetens intentioner.
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När en avvikelse befaras ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i  att
antingen själv  besluta om åtgärder  eller  ge  förslag  till  kommunfullmäktige.  Utgångspunkten bör
vara  att  frågan  kan  överföras  till  kommunfullmäktige  endast  i  de  fall  där  nämnden  själv  helt
saknar möjlighet att vidta åtgärder.

Åtgärder  av  större  vikt  som  nämnden  vidtagit  ska  löpande  redovisas  i  nästkommande
utfallsprognos  eller  delårsrapport  till  kommunstyrelsen  respektive  kommunfullmäktige.  Åtgärder
som  berör  fler  nämnder  ska  ske  i  samverkan  med  berörda.  Varje  nämnd  ska  för  egen  del
regelbundet behandla ekonomisk uppföljning.

Nämnd,  styrelse  och  direktion  ska  sammanställa  och  avsluta  räkenskaperna  i  ett  bokslut
respektive årsanalys.

Redovisningen  styrs  av  lagen  om  kommunal  bokföring  och  redovisning,  övriga  lagar  och  god
redovisningssed.  Kommunstyrelsen  tolkar  och  fastställer  tillämpningen  för  Sjöbo  kommun  och
utfärdar regler och anvisningar i samband med det.

Nämnderna  ansvarar  för  att  den  flerdimensionella  kodplanen  används  konsekvent  och
genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.

Interna köp av varor och tjänster ska göras så affärsmässigt som möjligt. Det är viktigt att ta reda
på  vilka  kostnader  som  är  förenade  med  interna  tjänster,  för  att  kostnadsmedvetenheten  och
hushållningen med resurserna ska bli bättre. Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med att ge
en rättvisande bild av kostnaden för respektive verksamhet.

Relationerna ska präglas av affärsmässighet. Kommunens bästa (kommunnyttan) ska alltid sättas
före effekten hos en nämnd eller bolagsstyrelse vid eventuell intressekonflikt. Vid interna köp av
tjänster  ska det  finnas avtal  som reglerar  förhållandet mellan förvaltningarna och/eller  bolagen.
Avtalen ska reglera förhållanden som kvalitet,  leverans, prissättning, uppsägning och så vidare.
Beställaren ska kunna påverka volym och kvalitet och det ska återspeglas i prissättningen.

Kommunstyrelsen avgör tvister  där  interna parter  inte  kan enas vid förhandling,  till  exempel  på
grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.

Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att stämma av de interna
produktionsenheternas resultat och avgöra deras effektivitet.

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får  kommuninterna leverantörer maximalt  höja priser
enligt  den kompensation för priser och löner som tillämpas i  budgetprocessen. Prisjustering ska
ske efter dialog med beställaren, där även möjligheten till effektiviseringar särskilt diskuteras.

Debitering av ett internt köp ska göras om värdet av varan eller tjänsten står i rimligt förhållande
till den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas
och internfakturor under 200 kr ska inte förekomma.

44

496



Det är den part som levererat varan eller tjänsten som svarar för att en intern faktura skickas. I de
fall där interna varor eller tjänster erhålls med regelbundenhet, faktureras den interna kunden per
månad för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. När det gäller en vara eller tjänst
som inte är återkommande, ska fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans eller tjänst.
Bokföring av interna mellanhavanden avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast
avse varor och tjänster som levererats innevarande år.

Kommunstyrelsen ansvarar för att  hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Där ingår
nämnder,  kommunala  bolag,  gemensam  nämnd  och  förbund.  Uppsikten  tar  sin  utgångspunkt  i
budget, flerårsplan, ägardirektiv samt verksamhets- och affärsplaner. Styrdokument som budget,
flerårsplan,  delårsrapport,  intern  kontroll,  företagspolicy,  ägardirektiv  och
ekonomistyrningsprinciper  utgör viktiga delar  i  arbetet.  Nämnderna, bolagen, den gemensamma
nämnden och förbundet kallas till  kommunstyrelsen minst en gång om året, ibland oftare om det
anses  befogat.  Utöver  delårsrapporterna  rapporterar  nämnderna,  bolagen  och  förbundet  till
kommunstyrelsen  om  hur  verksamhet  och  ekonomi  utvecklas.  Väsentliga  avvikelser  ska  lyftas
fram  av  koncernenheterna,  eftersom  syftet  är  att  kunna  sätta  in  åtgärder  tidigt.  Vid  större
avvikelser  kallas  nämnden eller  styrelsen formellt  till  en  muntlig  dialog  med kommunstyrelsens
arbetsutskott.

För att kommunen ska kunna äga ett bolag, ska det bedrivas så att verksamheten är förenlig med
det kommunala ändamålet  och utförs inom ramen för  de kommunala befogenheterna.  Bolagens
styrelserapport  och  lekmannarevisorernas  uttalande  om  verksamheten  bedrivits  i  enlighet  med
ändamål och befogenheter utgör underlag till kommunstyrelsens ställningstagande.

Kommunstyrelsen  har  ett  övergripande  ansvar  för  att  samordna  den  interna  kontrollen,  som
regleras i reglementet för intern kontroll. Styrdokumenten gäller för såväl nämnder som styrelser.
Alla  nämnder  och  styrelser  ska  varje  år  lämna  in  en  plan  för  intern  kontroll  och  en
uppföljningsrapport.  Varje  nämnd gör  en  sammanfattad  bedömning av  arbetet  med den interna
kontrollen under året.
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Kommunkoncernen  ska  ha  god  ekonomisk  hushållning  i  sin  verksamhet.  Det  omfattar  även
verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som bolag och förbund. Den kommunala
koncernens  verksamheter  ska  bedrivas  med  god  kvalitet,  kostnadseffektivt  och  med  en  rimlig
självfinansiering av investeringarna.  Varje generation ska bära kostnaderna för  den service den
konsumerar.  God ekonomisk hushållning handlar  om att  styra  ekonomi  och verksamhet  på kort
och lång sikt.

Kommunfullmäktige  fastställer  årligen  i  samband  med  budgetbeslutet  för  kommande  år
kommunens mål för god ekonomisk hushållning, medan bolagens och förbundets mål framgår av
ägardirektiven respektive förbundsordningen. Målen formuleras på koncernnivå, finansieringsnivå
samt  på  verksamhetsnivå  och  sorteras  in  under  rubrikerna  ekonomi,  medarbetare  och
verksamheterna. Strukturen och processerna för målstyrning i Sjöbo kommun beskrivs i avsnittet
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Sjöbo  kommuns  vision  med  fokusområden  pekar  ut  en  riktning  och  ger  en  bild  av  vad
kommunfullmäktige vill uppnå. Visionen omsätts i övergripande mål och indikatorer. De visar hur
kommunen ska kunna nå visionen och god ekonomisk hushållning i  både ett  finansiellt  och ett
verksamhetsmässigt perspektiv. En uthållig ekonomi och En attraktiv arbetsgivare  utgör grunden
och  skapar  förutsättningar  för  att  målen  på  fokusområdena  ska  kunna  uppnås.  Fungerar  inte
dessa delar blir det svårt att nå de övriga målen.

Visionen och målstyrningen ska även bidra till Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling.
För varje indikator redovisas med en symbol vilket av Agenda 2030:s 17 mål som indikatorn ska
bidra till att uppnå.
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Hållbar  ekonomisk  utveckling  är  en  av  de  grundläggande  förutsättningarna  för  att  välfärd  ska
kunna produceras med hög kvalitet. I en tid av utveckling och utmaningar behöver kommunen en
aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Det  innebär  att  kostnaderna  inte  överförs  på  kommande  generationer  och  inte  överstiger
intäkterna.  Varje  skattekrona  ska  användas  på  ett  ansvarsfullt  sätt.  I  en  ansvarsfull  ekonomi
skapas  utrymme  för  nödvändiga  investeringar.  Bra  vatten  samt  väl  fungerande  avlopp  och
renhållning  är  förutsättningar  för  goda  livsbetingelser.  Investeringsnivån  för  den
avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

Sammanställs  från  de  senaste  tre  årens  årsredovisningar  och  resultaträkningar  samt
balanskravsresultaten för det aktuella och det föregående budgetåret.
Resultaträkningen (balanskravsresultatet) det aktuella budgetåret.
Sammanställs från de senaste fyra årens årsredovisningar och den aktuella budgeten. Uppgifterna
hämtas från resultaträkningen (balanskravsutredning med justering) för realisationsvinster samt från
investeringsredovisningen och -planeringen.
Driftredovisningen i årsredovisningen.
Avser långfristiga skulder  och kortfristiga delar  av  långfristiga  skulder  till  kreditinstitut  och hämtas
från  den  sammanställda  redovisningen  i  balansräkningen  för  det  aktuella  året.  Avser
anläggningstillgångarnas bokförda värde.

För  att  finansiera  en  verksamhet  på  sikt  krävs  normalt  sett  mer  än  ett  nollresultat.  I  Sveriges
Kommuner  och  Landstings  skrift  Hushållning  i  lagens  namn  listas  flera  skäl  till  att  kommuner
behöver positiva resultat för  att  nå god ekonomisk hushållning. Till  skillnad från de flesta andra
kommuner har Sjöbo försäkrat pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket gör att Sjöbo
kommun  inte  behöver  ha  positiva  resultat  för  att  hantera  nuvarande  och  kommande
pensionskostnader.
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Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar används avskrivningar. De görs på historiska
anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning
ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget
Många kommuner har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det är
även svårt  att  förutse eller  styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter.  Överskott  ger en
buffert, som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga
besparingar.  Ett  alternativ  är  att  arbeta med mer långsiktiga mål,  där resultatet  enskilda år  kan
tillåtas variera.

Resurser för utveckling
En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan välskött  ekonomi och bra verksamhet.
För  att  man  ska  kunna  genomföra  offensiva  satsningar  och  verksamhetsutveckling  krävs  en
ekonomi som tillåter det. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med
ständig ekonomisk möda. Sådant arbete tar ofta stor kraft  från organisationen, som då inte kan
fokusera på den mer strategiska och långsiktiga planeringen.

Genom att  ta ställning till  ambitionerna för  ovanstående faktorer går  det  att  räkna fram ungefär
vilket överskott som krävs i resultaträkningen.

Eftersom  pensionsåtagandet  som  upparbetats  före  1998  försäkrats,  bedöms  Sjöbo  behöva  ett
resultat  på 1,4 procent  av  skatteintäkter  och generella  statsbidrag för  att  långsiktigt  uppnå god
ekonomisk  hushållning.  Det  positiva  resultatet  kan  användas  för  att  möta  svängningar  i
skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva resultatet påverkar också
utrymmet  för  investeringar.  På  ett  års  sikt  uppnås  inte  resultatmålet  om  minst  1  procent  av
skatteintäkter  och  kommunalekonomisk  utjämning,  utan  nyckeltalet  blir  0,9  procent  med  ett
budgeterat positivt resultat om 11 mnkr.

En  tumregel  för  god  ekonomisk  hushållning  är  att  investeringar  i  skattefinansierad  verksamhet
inte  ska  överstiga  summan  av  resultatet  plus  avskrivningar.  Det  innebär  att  investeringar  i
skattefinansierad  verksamhet  inte  bör  lånefinansieras,  eftersom  räntekostnader  för  lån  och
avskrivningar  minskar utrymmet för  annan verksamhet.  Investeringar  är  till  sin natur  långsiktiga
och även investeringsverksamheten bör ses över en längre period, för att man ska kunna hantera
fluktuationer  mellan  åren.  Årets  resultat  och  avskrivningar  utgör  grunden  för  finansiering  av
investeringarna.  I  det  fall  årets  resultat  och  avskrivningar  inte  räcker  för  att  finansiera
investeringar tas eget kapital i  anspråk och därefter blir  kommunen tvungen att låna pengar. På
fyra  års  sikt  klarar  inte  kommunen  att  helt  finansiera  de  skattefinansierade  investeringarna
exklusive exploatering med positiva resultat och avskrivningar.

För  att  kommunen  ska  kunna  expandera,  kan  investeringar  i  exploateringsverksamheten
lånefinansieras,  om  de  inte  kan  hanteras  av  kassalikviditet.  Det  ställer  krav  på  att  vinster  vid
försäljning  av  exploaterad  mark  inte  används  för  att  täcka  andra  kostnader,  utan  bidrar  till  att
stärka likviditeten.
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Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i  framtiden kunna behålla och rekrytera
personal.  Viljeinriktningen  för  att  fortsätta  utvecklas  åt  rätt  håll  finns  i  kommunens
personalpolitiska program.

Medarbetarenkäten. Görs vartannat år, senast 2020.
Personalavdelningen ansvarar för att uppgiften för sjukfrånvaro finns att hämta i Hypergene.

Unga  i  Sjöbo  har  stort  inflytande  och  deras  upplevelser  påverkar  kommunens  utveckling.
Skolorna  i  Sjöbo  är  trygga  och  utvecklande  lärmiljöer,  som  ger  stabilt  höga  resultat.  Goda
samarbeten finns med arbetsliv och högskola.

Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de unga
själva kan påverka utvecklingen av.

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för livet.

En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till  välstånd, hälsa och
jämlikhet.  Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att  minst nå kraven för godkända
kunskapsmål och gymnasieexamen.

I en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer efter vars och ens förutsättningar.

Tillsammans  med  universitet  och  högskolor  och  i  samverkan  med  näringslivet  skapas
förutsättningar  för  en  kvalitativ  utbildning,  vilket  bidrar  till  såväl  elevernas  som  näringslivets
behov.

En  god  fysisk  och  psykisk  hälsa  är  väsentlig  för  alla  aspekter  i  livet  och  en  grundläggande
förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör starkt
bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet.  För att nå så många som möjligt ska en bredd
av aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.

Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till
omskolning.
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3.6
3.7
3.8

3.9

Syftet  med  nyckeltal  3.1–3.5  är  att  de  ska  mäta  progressionen  i  kunskapsutvecklingen.
Rapporteringen följer en årskull och presenterar resultaten för årskurs 9 i årskurs 3 och 6. Även
årets utfall kommer att rapporteras.

Kolada (N15454). Uppdateras en gång per år (november).
Kolada (N15452). Uppdateras en gång per år (november).
Skolverket, uppgiften i tabellen avser läsåret 2017/2018.
Kolada (N15428). Uppdateras en gång per år (september).
Kolada (N15533). Uppdateras en gång per år (januari året efter).
Kolada (N17461). Uppdateras en gång per år (december).
Kolada (N18409). Uppdateras en gång per år (juli året efter). Uppgiften i tabellen avser 2017.
Kolada  (U09800).  Uppdateras  en  gång  per  år  (september  året  efter).  Uppgiften  i  tabellen  avser
2018.
Uppgiften hämtas i FRI (verksamhetssystem för föreningsbidrag) av tekniska förvaltningen.

Här i  Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande.
Kommun  och  invånare  är  skickliga  på  att  skapa  goda  livsmiljöer  och  utveckla,  ta  tillvara  och
tillgängliggöra den varierande naturen.

Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen
växer och frodas.
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Naturen  och  ett  hållbart  Sjöbo  ger  förutsättningar  för  bra  livskvalitet  och  en  jämlik  och
inkluderande kommun.

Det  ska  finnas  möjligheter  för  varje  individ  att  leva  ett  gott  liv.  Servicen  utvecklas  så  att  den
svarar  mot  Sjöbobornas  behov  och  önskemål.  Vi  ställer  upp  för  varandra  och  olikheter  är  en
tillgång.

Var och en ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd från socialtjänsten
och  vid  funktionshinder  utformas  efter  individens  behov  och  förutsättningar.  Det  är  viktigt  att
tillvarata individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få
bra livskvalitet.

Invånare och besökare ges möjlighet till  meningsfull  fritid och rekreation. Det kulturella utbudet,
naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Kommunen ska
erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd.
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Kolada (U21420). Uppdateras en gång per år (februari året efter).
Kolada (U28532). Uppdateras en gång per år (december).
Kolada  (U07414).  Uppdateras  en  gång  per  år  och  avser  ett  år  tidigare  (september).  Uppgiften  i
tabellen avser 2017.
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
SCB:s medborgarundersökning. Uppdateras en gång per år (våren).
Kolada (N09807). Uppdateras en gång per år och avser året innan (maj).
Tekniska förvaltningen.
Upphandlingsenheten.  Antalet  upphandlingar med krav på återbruk och återvinning per totalt  antal
upphandlingar.
Miljöenheten. Ej vidtagit någon åtgärd 0 procent, vidtagit åtgärder 100 procent.
Enheterna rapporterar antalet genomförda aktiviteter.
Ekonomiavdelning. Hur mycket inköpskostnaderna har minskat jämfört med 2021.
Enheterna rapporterar antal arbetsplatser och antalet arbetsplatser med källsortering i Hypergene.

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

Sjöbo  erbjuder  attraktivt  boende  där  alla  upplever  trygghet,  frihet,  samhörighet  och
tillgänglighet.

Genom hållbar  och konkurrenskraftig  tillväxt,  där  man inte  är  rädd för  att  pröva  nya  lösningar,
planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag. Tätorternas
utbud  och  närheten  till  naturen  tas  tillvara.  Genomtänkt  planering  bidrar  till  ökad  trygghet  och
tillgång  till  naturliga  mötesplatser.  När  kommunen  planerar  och  bygger  är  det  hållbarhet  som
gäller  såväl  socialt,  miljömässigt  som ekonomiskt.  Ekosystem och miljö  utgör  grund  för  hållbar
utveckling och god livsmiljö. En bra och grön livsmiljö förutsätter god hushållning med mark och
vatten.

Klimatsmart  resande erbjuds  i  hela  kommunen och gör  det  möjligt  att  nå  bostäder,  arbete  och
aktiviteter.  Sjöbo  är  en  uppkopplad  kommun  med  god  infrastruktur  –  vi  bor  lokalt  och  verkar
globalt. Digitaliseringen skapar möjligheter till  nya lösningar, så att kommunal service och utbud
når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i kommunen.
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Bygglovsenheten, uppgifterna hämtas från Castor. Handläggningstiden beräknas från att ärendet är
komplett till att beslut fattas.
Kolada  (U07801).  Uppdateras  en  gång  per  år  och  avser  ett  år  tidigare  (september).  Uppgiften  i
tabellen avser 2017.
Kolada (U00401). Uppdateras en gång per år och avser två år tidigare (september). Ingångsvärdet i
tabellen ovan avser 2018.
Kolada (U00486). Uppdateras en gång per år (november).
Polisens trygghetsmätning. Uppdateras årligen.
Hämtas  på  https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/,  redovisas  som  fem  års
medelvärde. Uppgiften i tabellen ovan avser 2014–2018.
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Budgeten för 2021 fastställdes i november 2020 och utgör underlag för 2022 års budget och för 
bedömningen av utvecklingen, om inget annat anges. I balansräkningen för 2022 justeras 
ingående värden efter det senaste helårsutfallet (2020).

Budgetåret 2022 beräknas verksamheternas kompensation för pris- och löneökningar bli 
1,9 procent när det gäller kostnader för entreprenader, 1,4 procent för övriga kostnader, 
0,7  procent  för  hyror  och  2,2  procent  (från  och  med april)  för  löneökningar. Dessutom lämnas 
kompensation för  den helårseffekt  som uppstår 2022,  eftersom lönerna i  budgeten 2021 höjdes 
från och med april 2021.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget), som finansierar arbetsgivaravgifter, försäkringar, 
pensioner med mera, är oförändrat 40,15 procent i budget 2022.

Sammantaget beräknas pris- och lönekompensationen för 2021 till 22,2 mnkr. Av dessa fördelas 
21,8 mnkr till verksamheterna. Det finns ett centralt strukturanslag  för 2022 års lönerevision som 
beräknas till 0,4 mnkr (helår).

Vid beräkning av kommunbidragen tas hänsyn till att kapitaltjänstkostnaderna förändras till följd av 
ändrade avskrivningar och intern ränta, med undantag för verksamheter vars budget baseras på 
invånarantal samt för teknisk avgiftsfinansierad verksamhet.  För  alla  verksamheter,  utom 
teknisk skattefinansierad och exploateringsverksamhet, beräknas kapitalkostnader med 
utgångspunkt från att investeringar i  genomsnitt aktiveras den 31 juli.  För teknisk 
skattefinansierad verksamhet och exploateringsverksamhet beräknas kapitalkostnader från att de 
aktiveras den 31 december. Internräntan 2021 är sänkt till 1,0 procent. Internränta beräknas även 
på investeringsinkomster i form av anslutningsavgifter.
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Bilpoolen organiseras via teknisk skattefinansierad verksamhet och har ökat dess budgeterade 
intäkter med 1,8 mnkr. Verksamheten har därför fått kompensation för ökade kapitalkostnader. 
Verksamheter som överlämnat bilar till poolen har fått lägre kapitalkostnader, men kompenserats 
för att kunna köpa bilpoolens tjänster.

En resursfördelningsmodell  tillämpas för  äldreomsorgsverksamheten,  förskole-,  fritidshems-  och 
grundskoleverksamheten och gymnasieskolan. Resursfördelningen till verksamheterna baseras 
på befolkningsprognosen för olika åldersklasser.

För teknisk verksamhet finns en fördelningsmodell som baseras på förändringen av antalet 
kvadratmeter gata och cykelled som tekniska nämnden ansvarar för.

Efter en prognostiserad befolkningsförändring ökas kommunbidraget  för  förskole-,  fritidshems-
och grundskoleverksamheten med 12,4 mnkr. Eftersom efterfrågan på förskola för åldersklassen 
1–5 år har minskat från 93,5 till  92,9 procent,  minskar ersättningsnivåerna i 
resursfördelningsmodellen, vilket minskar kommunbidraget med 0,9 mnkr.

För äldreomsorgen utökas kommunbidraget med 0,7 mnkr enligt befolkningsförändringar.

I  gymnasieverksamheten  minskar  kommunbidraget  med  1,8  mnkr,  eftersom antalet invånare i 
åldern 16–18 år minskar. En justering av modellen görs för att bättre spegla kostnaderna för 
köpta platser. Justeringen ökar kommunbidraget med 2,3 mnkr.

Förändringen av antalet  kvadratmeter gator och gång- och cykelleder är  liten,  vilket  innebär att 
resurserna inte förändras 2022. En detaljerad sammanställning av resursfördelningsmodellen 
finns på sidan 81.

De delar av resursfördelningsmodellen som baseras på invånarantal i olika åldersgrupper 
innefattar alla kostnader, det vill säga även lokal- och kapitalkostnader. Någon särskild 
kompensation för dessa typer av kostnader tillkommer inte. Ökning eller minskning av 
kostnaderna medför inte  att resursfördelningen justeras.  Undantaget  är  delmodellen  för teknisk 
verksamhet, som inte inkluderar kapitalkostnader.

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

Kommunen budgeterar  2022  med ett  resultat  om 11,0  mnkr,  vilket  innebär  att  det  lagstadgade
balanskravet uppfylls.
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Den  tredje  delen  i  lagen  är  möjligheten  att  ha  en  resultatutjämningsreserv  (RUR).  En  sådan
medger att kommunen på ett genomtänkt sätt kan reservera en del av överskottet i goda tider för
att  kunna  täcka  upp  om  och  när  skatteintäkterna  minskar  i  en  lågkonjunktur.  Med  lagen  som
grund  har  kommunen  riktlinjer  för  RUR.  De  både  begränsar  hur  stort  årligt  belopp  som
reservationen får omfatta och hur stor den totala reserven får vara.

RUR är 99,4 mnkr och reglerna begränsar storleken till 9 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Den förväntade utvecklingen av rikets skatteunderlag gör att det bedöms vara möjligt
att  använda  RUR 2023–2024  enligt  nuvarande  regelverk.  Innan  medel  från  reserven  kan  tas  i
anspråk, krävs dock att kommunen budgeterat ett negativt resultat. Efter att RUR disponerats ska
resultatet vara positivt. En svårighet med att använda reserven är att det endast är en kortsiktig
åtgärd som inte löser långsiktiga obalanser.
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Både  2016  och  2017  var  resultaten  cirka  23  mnkr,  det  vill  säga  väsentligt  bättre  än  resultatet
2018 på –2,7 mnkr. Resultaten 2019 och 2020 innebar en återgång till resultat som var högre än
det ekonomiska målet  om lägst  1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
Inför  2021  budgeterades  ett  resultat  om  1,3  procent  av  skatteintäkterna.  Höjningen  av
resultatnivån  gjordes  både  för  att  öka  marginalerna  i  kommunens  ekonomi  och  för  att  kunna
finansiera  investeringar.  Budget  2022  innebär  ett  resultat  om 0,9  procent  av  skatteintäkter  och
kommunalekonomisk  utjämning.  Det  innebär  att  nettokostnaderna  ökar  mer  än  skatteintäkterna
inklusive utjämningen jämfört med budget 2021, och att budgeten inte når målet.

Åren 2023 och 2024 beräknas kostnaderna fortsätta öka snabbare än intäkterna. Målet klaras inte
heller dessa år. Beräknat negativt resultat 2024 innebär att lagens krav på ekonomi i balans inte
nås. För att kommunen ska följa lagens krav, är effektiviseringar inlagda detta år.

Det  går  även  att  beskriva  utvecklingen  genom  att  ställa  nettokostnaderna  i  relation  till
skatteintäkter  inklusive  utjämning.  Ett  mycket  bra  resultat  2020  om  37,9  mnkr  innebar  att
nyckeltalet  understeg 98 procent.  En stor  del  av resultatet  skapades genom att  verksamhetens
resultat  (skatteintäkter  och  generella  statsbidrag  minus  nettokostnader)  var  positivt.  I  budget
2021  räknas  med  betydligt  lägre  överskott  i  verksamhetens  resultat.  En  större  del  av  det
budgeterade resultatet skapas via ett positivt finansnetto.
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En nivå över 100 procent innebär att verksamheten behöver finansieras med överskott i 
finansnettot.  År 2022 finns ett  positivt  resultat  om 11,9 mnkr.  En stor del  av överskottet  skapas 
genom att finansnettot är positivt med 9,0 mnkr. Resultatet innebär dock att nettokostnaderna 
understiger skatteintäkter och generella statsbidrag (99,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag). Planen för 2022 och 2023 innebär att resultatnivån försämras betydligt, så att 
nettokostnaderna överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.

Pris- och lönekompensation
Intäkterna används bland annat till pris- och lönekompensation till verksamheterna på totalt 
21,8 mnkr, vilket inkluderar förändrade kapitalkostnader och upplösning av investeringsbidrag. 
Därtill finns 0,4 mnkr i en central lönepott för löneökningar 2022, som även inkluderar eventuell 
ersättning  till  enskilda  skolor  och  förskolor  i  det  fall  fördelningen medför ökad skol- och 
förskolepeng.

Resursfördelningsmodellen
För de verksamheter som ingår i resursfördelningsmodellen ökas kommunbidraget med 12,7 mnkr 
(se sidan 81). En förändrad befolkning i aktuella åldersklasser ökar kommunbidragen med 
11,3 mnkr. Resursfördelningsmodellen inkluderar även en minskning  med  0,9  mnkr,  eftersom  
efterfrågan på förskoleplatser minskat. Till det kommer att gymnasieverksamheten kompenseras 
med 2,3 mnkr, eftersom priserna på köpta platser ökat.

Kommunövergripande verksamhet
Kommunbidraget ökar med 1,0 mnkr för en långsiktig lokalförsörjningsplan.

Politisk verksamhet
År 2022 är det val till riksdag, region och kommun. För att hantera valet utökas budgeten med 
1,0 mnkr.

Äldreomsorg
Verksamheten  utökas  med  0,8  mnkr,  eftersom  ett  nytt  löneavtal  medför att kostnaderna för 
nattpersonal ökar. Satsningar görs om ytterligare 4,0 mnkr för att höja kvaliteten.

Individ- och familjeomsorg
En familjecentral inrättas vid halvårsskiftet 2022. Det är en samordning med Region Skåne av 
mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att erbjuda tidigt stöd och 
förebyggande insatser. Satsningen ökar kommunbidraget med 0,7 mnkr 2022 och med ytterligare 
0,3 mnkr 2023.

För att klara större belastning i form av ökat försörjningsstöd samt fler och dyrare placeringar 
utökas kommunbidraget med 2,0 mnkr.

Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
För att hantera efterverkningar av pandemin tillförs skolan temporärt  1,8  mnkr.  Resurserna  
kvarstår inte 2023.

En satsning om 2,0 mnkr görs för att förbättra skolresultaten och öka måluppfyllelsen.

Kulturverksamhet
För att förbättra kulturutbudet utökas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Teknisk skattefinansierad verksamhet
För att höja kvaliteten utökas kommunbidraget med 1,3 mnkr.
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Plan- och byggverksamhet
Som grund för  nya  detaljplaner,  förtätning  av  tätorten  och  uppdatering  av  detaljplaner  behöver
den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för  Sjöbo tätort  ses över.  En översyn görs för  att  beakta
förändringar  och  utveckling  som  behövs.  För  att  göra  om  FÖP  utökas  kommunbidraget  med
1,9 mnkr 2022. När arbetet med FÖP inte längre pågår (2023), minskas resurserna med 2,1 mnkr
inklusive satsningen 2021 om 0,2 mnkr.

För att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller kulturmiljö och byggnader görs en inventering.
För det utökas kommunbidraget med 0,1 mnkr.

En satsning om 0,5 mnkr görs för att öka kvaliteten i handläggningen av planer och bygglov.

Pensionskostnader
Personalomkostnadspålägget  beräknas  inte  helt  täcka  pensionskostnaderna.  Därför  utökas
finansieringsverksamheten netto med 2,0 mnkr.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande
Anslaget till  kommunstyrelsens förfogande ökas med 4,2 mnkr till  7,2 mnkr för  eventuella extra
kostnader 2022 på grund av pandemin.

I  planen  för  de  kommande  åren  förväntas  nettokostnaderna  öka  beroende  på  pris-  och
löneökningar. I planen beaktas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för de verksamheter
som  ingår  i  resursfördelningsmodellen.  Även  ökade  driftkostnader  orsakade  av  planerade
investeringar i form av avskrivningar beaktas.

Trenden  har  varit  att  investeringarna  överstiger  avskrivningarna,  vilket  bidrar  till  att
avskrivningarna ökar  år  för  år.  Särskiljandet  av  exploateringsverksamheten  från  och  med 2021
bidrar  till  att  ökningen  av  skattefinansierade  investeringar  mellan  2020  och  2021  är  lägre  än
andra år.  För 2022 beräknas de skattefinansierade avskrivningarna vara oförändrade. En högre
investeringsnivå gör att de ökar väsentligt åren därefter.

Även i  den avgiftsfinansierade verksamheten ökar  avskrivningarna.  Den höga investeringsnivån
(34,0  mnkr  exklusive  anslutningsavgifter)  2021  gör  att  va-verksamheten  har  högre
avskrivningskostnader  2022.  Till  det  kommer  nyinvesteringar  2022–2024,  vilket  framför  allt
påverkar 2023 och följande år. En del av investeringarna gäller anslutningar till kommunalt va. De
finansieras delvis av anslutningsavgifter.

Planerade  investeringar  2021  gör  att  exploateringsverksamhetens avskrivningar  ökar  2022 från
en låg nivå. Ökningen fortsätter 2023 och 2024.
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Skatteintäkterna  är  beräknade  i  enlighet  med  Sveriges  Kommuner  och  Regioners  (SKR:s)
skatteunderlagsprognos  från  april  2021.  Budgeterade  skatteintäkter  utgår  från  att  skattesatsen
minskar med 0,12 öre till 20,80 kr. Skattesänkningen minskar skatteintäkterna med 5,1 mnkr.

Inkomstutjämningen och skatteintäkterna påverkas av invånarantalet den 1 november året innan.
För  2022–2024  används  befolkningsprognosens  antal  invånare  som  underlag  för  beräkningen.
Generella  statsbidrag  och  utjämning  för  2022  baseras  på  invånarantalet  den  1  januari  2021.  I
diagrammet nedan inkluderas regelförändringar som påverkar skatteunderlaget.

Prognosen  för  taxeringsutfallet  2022  visar  en  tillväxt  av  det  kommunala skatteunderlaget med 
4,2 procent, vilket är något bättre än genomsnittet 4,0 de tio senaste åren (2013–2022). 
Skatteunderlaget beräknas öka med 3,1–3,3 procent per år 2023–2024, vi lket är något lägre än 
genomsnittet. Den höga ökningen 2022 kommer sig bland annat  av  att  antalet  arbetade 
timmar beräknas öka väsentligt 2021 och 2022 efter en nedgång 2020 under pandemin.

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regeländringar, vars effekter på 
kommunens skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 
statsbidraget. Noterbart är den lägre skatteunderlagstillväxten 2021 som påverkats av 
regeländringar, främst den ytterligare höjningen av grundavdragen för  personer  som fyllt 65 år. 
Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ.

Beräkningarna av både inkomst- och kostnadsutjämningen bygger på SKR:s prognos för 
bidragsåret 2022, vilken utgår från den senaste budgetpropositionen.

År 2020 fick Sjöbo 236,3 mnkr i inkomstutjämning och 2021 ökade bidraget till 237,4 mnkr. 
Prognosen för 2022 är att inkomstutjämningen ökar med 18,3 mnkr. Prognosen bygger på att 
medelskattekraften i Sjöbo är 87,9 procent av rikets, knappt 0,2 procent lägre än 
medelskattekraften i budget 2021.

Under många år har skattekraftsunderlaget ökat snabbare i Sjöbo än  i  riket  i  genomsnitt.  
Utvecklingen bröts inkomståret 2016 men återkom 2019. Prognosen är dock att 
skattekraftsunderlaget ökar långsammare i Sjöbo än i riket i  genomsnitt 2022–2024. Det innebär 
att ökningstakten i skatteintäkterna blir lägre och i stället blir inkomstutjämningen högre. År 2023 
prognostiseras inkomstutjämningen öka med 12,1 mnkr.  Ökningen beräknas bli  drygt  14,8 mnkr 
2024.
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Avgiften för kostnadsutjämningen beräknas 2022 minska med 2,6 mnkr i förhållande till 2021. Det
motsvarar en minskning av avgiften med 134 kr per invånare 1 januari 2021. Det är delmodellerna
barnomsorg och grundskola som framför allt  gör  att  avgiften minskar.  Andelen barn 1–5 år och
7–15  år  förändras  positivt  jämfört  med  genomsnittet  i  Sverige.  Störst  negativ  inverkan  på
kostnadsutjämningen finns i  delområdet  gymnasieverksamhet,  där  antalet  ungdomar  16–18 år  i
Sjöbo minskade mellan 1 januari 2020 och 1 januari 2021.

Sammantaget innebär det  att  Sjöbos avgift  i  kostnadsutjämningen minskar.  Utjämningssystemet
är relativt  i  förhållande till  andra kommuner. Systemet bygger bland annat på antalet  invånare i
olika åldrar, dels i kommunen, dels i riket som helhet. Ökar eller minskar kommunen procentuellt
mer  än  riket  som  helhet  påverkas  utjämningen.  I  budgeten  tas  hänsyn  till  att  långsiktigt
snabbväxande kommuner får  särskild kompensation via utjämningssystemet,  vilket  regleras mot
övriga kommuner. Avgiften för Sjöbos del beräknas till 1,0 mnkr.

Regleringsbidraget  påverkas av statens anslag för  kommunalekonomisk utjämning.  Regleringen
mellan  stat  och  kommuner  för  bland  annat  ändringar  i  skatteregler  brukar  gå  via
regleringsbidraget eller regleringsavgiften. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslog regeringen
ytterligare  10  mdkr  till  kommuner  och  regioner  2021.  Satsningen  halveras  2022.  Sjöbos  andel
beräknas vara 12,9 mnkr 2021 och 6,5 mnkr 2022.

Totalt försämras regleringsposten från +2 977 kr till +2 321 kr per invånare. Bidraget fortsätter att
sjunka  något  åren  därpå.  År  2022  beräknas  regleringsbidraget  totalt  till  45,4  mnkr,  vilket  är
12,2 mnkr sämre än budget 2021.

Utjämningsavgiften  för  LSS ökar  med 0,7  mnkr  från  2021.  Ökningen är  till  stor  del  en  följd  av
förändringar i  genomsnittliga kostnader i  riket  och antalet  insatser totalt  i  landet.  I  modellen för
utjämning  ger  det  teoretiskt  lägre  kostnader  för  Sjöbo.  De  regleras  sedan  via  utjämningen.
Utjämningen 2022 baseras på antalsuppgifter den 1 oktober 2020.

Sjöbo kommuns intäkter av fastighetsavgiften beräknas minska med 0,7 mnkr 2022 och uppgår till
50,8 mnkr. År 2022 taxeras flerbostadshus, vilket påverkar prognosen något. År 2021 ska småhus
taxeras,  vilket  starkt  påverkat  prognosen för  2021 och vidare.  Mellan  2020 och 2021 beräknas
fastighetsavgiften öka med 7,9 mnkr.

Sedan  2014  har  kommunen  inga  långfristiga  skulder  till  kreditinstitut  (eventuell  leasing  inte
inräknad).  Därför  är  de  finansiella  kostnaderna  låga  och  består  till  stor  del  av  ränta  på
pensionsskuld och bankkostnader. Någon upplåning är inte heller planerad 2022–2024. Eftersom
kommunen  behöver  säkerhetsmarginaler,  skapas  en  låneram  som  gör  det  möjligt  att  hantera
snabba skiftningar i likviditeten.
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År 2020 var finansnettot +13,6 mnkr och kommunens placeringar omsattes i samband med att en
ny förvaltare upphandlades. Uppbokningen av orealiserade vinster 2019 medförde en förlust på
1,3 mnkr 2020, trots att försäljningen totalt  gav nettovinster om 2,8 mnkr. Börsens återhämtning
gjorde att kommunen även redovisade 4,0 mnkr i orealiserade vinster.

De  stora  investeringsvolymerna  2020  finansieras  via  minskad  likviditet,  vilket  påverkar
ränteintäkterna.  Det  låga  ränteläget  medför  också  små  möjligheter  för  kommunen  att  få
avkastning på likviditeten.

Finansnettot beräknas vara 9,0 mnkr 2022, vilket är oförändrat jämfört med 2021. En stor del av
det positiva finansnettot kommer av att  utdelningen från bolagen beräknas till  4,0 mnkr, fördelat
med 1,0 mnkr på AB Sjöbohem och 3,0 mnkr på Sjöbo Elnät AB.

Kommunen har en hög investeringsnivå som ökar avskrivningarna år för år. År 2020 investerades
för drygt 59 mnkr och år 2021 beräknas investeringarna uppgå till 86,6 mnkr.

Den  lite  lägre  investeringsnivån  för  skattefinansierad  verksamhet  2020  berodde  delvis  på
försenade investeringar som i stället genomförs 2021.

År 2021 planeras investeringar för 80,8 mnkr. Det är viktigt att kommunen kan fortsätta utvecklas.
Därför finns investeringsmedel för exploateringsverksamhet uppgående till  7,5 mnkr 2022. Bland
annat  fortsätter  exploateringen  med  ytterligare  17  bostäder  på  Sjöbo  Väst.  Till  det  kommer
exploatering av 400 bostäder på Bränneriet. För handel och industri satsar kommunen på Åsums
företagspark  och  Sjöbo  Västs  handelsområde.  Nästa  etapp  på  bostadsområdet  Grimstofta  4:1
börjar projekteras.

Avgiftsfinansierad  verksamhet  planerar  för  21,3  mnkr  i  investeringar  2022.  Åren  därpå  ligger
investeringarna  på  något  högre  nivåer.  Större  projekt  2022  är  bland  annat  utbyggnaden  av
kommunalt  vatten  och  avlopp  i  Hemmestorps  Eke.  Därtill  börjar  avloppsreningsverk  och
vattenverk i  Sjöbo moderniseras.  En stor del  av de totala investeringarna finns inom nämndens
ram för mindre investeringar.

I skattefinansierad verksamhet planeras för investeringar om 52,0 mnkr, vilket är väsentligt högre
än 2020 och 2021. Kommande år planeras för något lägre investeringsnivå, dock fortfarande hög.

Större investeringar i  skattefinansierad verksamhet innefattar bland annat medfinansiering i  den
statliga investeringen i utbyggnaden av gång- och cykelvägen Illstorp-Sjöbo sommarby, utbyte av
fordon  på  Malenagymnasiet  och  i  bilpoolen  samt  omläggning  av  konstgräsplanen  på  Sjöbo
idrottsplats.
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Talen  i  diagrammet  ovan  inkluderar  tilläggsbudgeteringar  och  investeringsprojekt  som
ombudgeterats till 2021, eftersom de inte färdigställts enligt plan.

Planerade investeringar under planperioden bedöms kunna finansieras med egna medel.

Soliditeten  är  ett  mått  på  den  långsiktiga  betalningsförmågan  i  kommunen.  En  soliditet  på
100 procent anger att  kommunen endast finansieras med eget kapital.  När lånade medel tillförs
minskar soliditeten och vid 0 procent har kommunen inget eget, utan endast lånat kapital.

I balansräkningen 2021 justerades för utfallet 2020, vilket bidrar till att soliditeten ökar (2 procent)
mellan 2020 och 2021. En viss minskning finns 2021 på grund av höga investeringskostnader och
inte så högt resultat. En mindre ökning finns 2023 och 2024, då omsättningstillgångarna minskas
för  att  finansiera  investeringarna.  Det  är  svårt  att  upprätthålla  en  hög  soliditet  när
investeringsnivån  är  hög,  eftersom  det  kräver  höga  positiva  resultat  eller  att
omsättningstillgångarna minskar.

Ökade  avskrivningar  och  bankmedel  medger  egenfinansiering  av  investeringar.  Ingen
lånefinansiering planeras.

Kommunen har  enligt  budget  2022 en hög soliditet  jämfört  med de flesta andra kommuner,  om
man tar hänsyn till  hela pensionsåtagandet. Endast nio kommuner hade högre soliditet än Sjöbo
2019.  Vid  en  jämförelse  bör  dock  beaktas  att  Sjöbo  kommun  har  valt  att  ha  sina
verksamhetsfastigheter  i  AB Sjöbohem.  Hade fastigheterna kvarstått  i  kommunen skulle  en del
varit lånefinansierade, vilket hade medfört lägre soliditet.
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Investeringarna 2022 finansieras genom egna medel som skapas under året och genom minskad
likviditet. Siffrorna inkluderar om- och tilläggsbudgeterade investeringar 2020.

Nyckeltalet  mäts  som  kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  i  förhållande  till
nettoinvesteringarna.  En  stor  del  av  kassaflödet  skapas  av  positiva  resultat  och  avskrivningar.
Inget  av  åren  2021–2024  är  kassaflödet  tillräckligt  stort  för  att  helt  finansiera
nettoinvesteringarna.  Hittills  har  det  inte  inneburit  att  investeringar  lånefinansierats.  Enligt
planerna fram till  2024 kommer inte investeringarna att behöva lånefinansieras. I stället minskar
likviditeten eller kapitalplaceringarna.

Kommunen har  inga skulder  till  kreditinstitut  (exklusive eventuell  leasingfinansiering).  Budgeten
och planerna för 2023–2024 innebär inga förändringar i det avseendet. Däremot finns det skulder
i form av långfristiga, förutbetalda intäkter och delfinansiering med Trafikverket för en gång- och
cykelled. Den senare finns som lån tills leden är genomförd och regleringen med Trafikverket är
klar.

Vid  bedömning av resultatnivån är  det  viktigt  att  beakta  risker  och andra  osäkerheter  som kan
komma  att  påverka  resultatet  för  budgetåret.  Vid  bedömning  av  risker  ingår  de  eventuella
åtaganden som kommunen har för de kommunala bolagen och för borgensförbindelser.

Bolagen  har  en  god  ställning  och  verksamheten  är  i  ekonomisk  balans.  Storleken  på  den
tilldelade intäktsramen är en väsentlig risk för Sjöbo Elnät AB.

Perioden 2020–2023 får Sjöbo Elnät AB ta med sig överskott om cirka 37 mnkr från föregående
period. För tillsynsperioden 2020–2023 har bolaget fått ett betydligt mindre belopp än tidigare. Att
investera  på  ett  ekonomiskt  fördelaktigt  sätt  kan  mildra  effekten.  Osäkerheten  kring  tilldelade
ramar behöver hanteras löpande.

Vidare  kan  en  icke  förväntad  händelse,  exempelvis  en  storm,  leda  till  ett  stort,  akut
investeringsbehov  i  elnätet.  Bolaget  jobbar  med  att  eliminera  risken  genom  att  ersätta
luftledningar med nedgrävd jordkabel.

AB Sjöbohem behöver konsolidera verksamheten och öka soliditeten.

De  största  osäkerheterna  i  budgeten  utgörs  av  skatter  och  generella  statsbidrag.  Den
budgeterade  skatteintäkten  grundas på  en  prognos över  skatteunderlagsutvecklingen  under  tre
år. Även befolkningsutvecklingen är ett osäkerhetsmoment som kan behöva hanteras.
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En stor  del  av  Malenagymnasiets  elever  kommer  från  andra  kommuner.  I  Skåne  kan  eleverna
själva  välja  i  vilken  skola  de  vill  gå.  Det  gäller  för  Malenagymnasiet  att  bedriva  sådana
utbildningar  som  eleverna  söker  sig  till.  Eftersom  Malenagymnasiet  har  en  stor  fordons-  och
maskinpark är det viktigt att elevantalet hålls uppe, dels så att priserna per elev som kommunen
betalar inte ökar, dels så att verksamheten helt kan finansieras via intäkter i form av elevpengar.
Kommunens  prislista  för  gymnasieprogram  som  bedrivs  av  enskilda  eller  andra  kommuner
påverkas  av  andra  kommuners  priser.  Det  är  endast  för  kommunens  egna  elever  i
Malenagymnasiet som kommunen kan bestämma priset oberoende av andra.

I  nedanstående  tabell  redovisas  hur  olika  förändringar  kan  påverka  kommunens  finansiella
situation.

Förutom  2018  har  kommunen  kunnat  parera  eventuella  avvikelser  med  aktiv  uppföljning,  god
budgetföljsamhet  och  god  förmåga  att  anpassa  kostnadsutvecklingen  när  intäkterna  utvecklats
ogynnsamt. Viss marginal finns också, eftersom det budgeterade resultatet är 11,0 mnkr.
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Sjöbo  kommun ska vara  en  attraktiv  arbetsgivare  och ge  medarbetarna  möjlighet  att  utvecklas
och  arbeta  på  hälsosamma arbetsplatser.  Personalpolitiken ska  vara  framåtsträvande,  bidra  till
verksamhetsutveckling  och  utövas  på  ett  likvärdigt  sätt,  oberoende  av  vilken  nämnd  som  är
ansvarig.

Kommunens personalpolitiska vision grundar sig på det politiskt antagna Sjöbo – en arbetsplats
att  längta  till.  Med  programmet  som  grund  driver  kommunen  en  personalpolitik  med  höga
ambitioner. I programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska

vara en attraktiv uppdragsgivare
skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
erbjuda konkurrenskraftiga löner.
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Kommunens anställda fördelas på fem nämnder, som i sin tur organiseras i fem förvaltningar. De 
två största förvaltningarna sysselsätter 90 procent av samtliga anställda. Talen utgår från antalet 
tillsvidareanställda per förvaltning. Det totala antalet tillsvidaretjänster uppgår till 1 186 per 
2020-12-31.

Sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn har varit mycket  stark  den  senaste 
tioårsperioden,  men  går  nu  in  i  en  mer  svårbedömd  period  med  oklar utveckling. Det är dock 
fortfarande för få som utbildar sig i relation till efterfrågan och bristen på kvalificerad personal för 
flera yrken i barnomsorg, skola och vård består.

I  Sjöbo  har  konkurrensen  lett  till  högre  personalomsättning  på  senare  år.  De  utannonserade,
vakanta  tjänsterna  har  ökat  både  i  antal  och  som  andel  av  det  totala  antalet  tjänster.  Talen  i
diagrammet baseras på antalet utlysta visstids- och tillsvidaretjänster 2020.
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Personalomsättningen är nedåtgående sedan 2016, men ligger fortfarande högt.

Under  perioden  2022–2026 fyller  137  medarbetare  65  år.  Flest  pensionsavgångar  väntas  inom
vård  och  omsorg,  där  det  redan  råder  brist  på  kvalificerad  personal.  Den  genomsnittliga
pensionsåldern i kommunen är 64 år.

Den  ökande  konkurrensen  mellan  kommunerna  och  hög  personalomsättning  gör  förmågan  att
attrahera  och  behålla  kvalificerad  personal  till  en  viktig  strategisk  fråga  och  en  möjlig
framgångsfaktor.

En god arbetsmiljö och att medarbetarnas hälsa är bra är viktiga ledningsfrågor. Ett hållbart 
arbetsliv är ett mål för alla medarbetare. En god arbetsmiljö innebär att ha bra arbetsförhållanden 
och tillräckligt med resurser för att man ska kunna nå både de egna och verksamhetens mål. Ett 
bra arbetsmiljöarbete bidrar till trivsel och engagemang. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs efter en politiskt beslutad uppgiftsfördelning.

Sjöbo erbjuder friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktivitet. Kommunen arbetar för 
friskvård på arbetstid, så att de anställda får förutsättningar att behålla en god hälsa.

Tack vare sitt hälsofrämjande arbete har Sjöbo en låg andel långtidssjukskrivningar i förhållande 
till andra kommuner. Kommunen bedriver rehabilitering för att hjälpa medarbetare tillbaka vid 
sjukskrivningar och arbetar med att förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete. Genom kartläggning, analyser 
och utbildning arbetar kommunen med att förebygga arbetsskador och sjukdomar. En 
arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både 
medarbetare och arbetsgivare.

I  Sjöbo  kommun  ska  ingen  särbehandlas,  utan  alla  ska  ha  samma  rättigheter och möjligheter 
enligt sina anställningsavtal.

Kommunen verkar i enlighet med diskrimineringslagen med aktiva åtgärder i alla verksamheter. 
Vidare pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet oönskade deltider.
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Sammantaget  heltidsarbetar  männen  i  större  utsträckning  än  kvinnorna.  Kommunen  verkar  för
heltid som norm och samtliga nämnder arbetar med handlingsplaner för  hur de helt  ska få bort
oönskade deltider.

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

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda i samtliga förvaltningar utom den tekniska.

För att en arbetsplats ska anses ha jämn könsfördelning, ska det finnas minst 40 procent av det 
underrepresenterade könet. I vård- och omsorgsnämnden utgör männen 12 procent av 
personalstyrkan. På den tekniska sidan är männen överrepresenterade och utgör 57 procent av 
medarbetarna.

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

Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
Stimulera till förbättringar av verksamheten.
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Det finns fyra faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna:

centrala avtal
diskrimineringslagen
lönekartläggning
rekryteringsläget.
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När  pandemin  klingar  av  står  kommunerna  inför  många  utmaningar.  Det  kan  vara
omsorgsinsatser  som ställts in och skolverksamhet  för  barn,  unga och vuxna som haft  problem
eller  ungdomar  som  lämnat  föreningslivet.  Det  är  först  om  fyra-fem  år  vi  till  fullo  kan  se
folkhälsokonsekvenserna. Den hälsoklyfta som redan finns mellan socioekonomiska grupper kan
komma att öka ytterligare, vilket påverkar förutsättningarna för kommunen.

Förutsägbarhet är viktigt för en bra verksamhet. Pandemin utgör ett tydligt exempel på hur snabbt
situationen kan ändras, både när det gäller ekonomin och hur verksamheten ska bedrivas.

Stabil ekonomi och förutsägbarhet kan skapas när statens regelverk är tydligt och långsiktigt och
finansieringsprincipen  respekteras.  Tendensen  är  att  riksdagen  i  större  utsträckning  detaljstyr
statsbidragen,  villkorar  resurser,  skapar  administrativa  pålagor  och  återbetalningskrav  samt
diskuterar förstatligande av verksamheter. För att välfärden ska kunna utvecklas i positiv riktning
behövs  resurser  till  ny  teknik,  samverkan  mellan  sektorer,  arbetsro  och  långsiktighet.  Ständiga
reformer, organisationsförändringar och nya pålagor riskerar att hämma en effektiv utveckling av
välfärden.

Tekniska  lösningar  som staten kan bidra  med är  ett  nationellt,  offentligt  e-identifikationssystem
och system för säker digital kommunikation mellan myndigheter, kommuner, regioner och externa
anordnare.

I direktiven till utredningen om hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas, framgår att
staten  hyser  oro  för  att  kommunerna  inte  är  effektiva  och  inte  budgeterar  med  tillräckligt
överskott.  Sjöbo har  under ett  par  år  sänkt  nivån för  det  budgeterade resultatet.  Med tanke på
ambitionsnivån när det gäller befolkningsökning, exploateringsverksamhet och investeringsvolym
finns det anledning att ompröva det. Framöver behöver resultatnivån öka.
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Sjöbo  höjer  ambitionen  i  exploateringsverksamheten  för  bostäder,  handel  och  industri.  Det
förväntas  öka  befolkningstillväxten.  Det  ställer  också  andra  krav  på  ekonomin.  En  högre
investeringsnivå kräver ett ökat resultat för att skuldsättningen inte ska bli för stor. Investeringar
innebär även ökade kostnader i  form av avskrivningar och driftkostnader. Det är viktigt  att  varje
generation  bär  sina  egna  kostnader.  De  positiva  resultaten  ska  hålla  en  nivå  som  gör  att
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringarna.

På sikt reduceras statsbidragen och den besvärliga ekonomiska situation som skymtats länge blir
allt tydligare framöver. Den starka ekonomi som kommunerna upplever för tillfället, är till stor del
en effekt av tillfälliga statsbidrag och en rekyl efter den kraftiga nedgången i ekonomierna globalt
och nationellt. Sjöbo kommun bör därför vara försiktig med att öka kostnadsnivån, så att den inte
blir för hög när statsbidragen minskar. Nu finns möjligheter att genomföra åtgärder och satsningar
som effektiviserar verksamheten och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt.

Ett skäl till  att kostnaderna ökar är bristen på personal. Fler invånare innebär att det behövs fler
lärare,  undersköterskor,  ingenjörer  och  socialsekreterare.  Kommunerna  har  svårt  att  rekrytera
utbildad personal och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna.

Precis  som andra kommuner behöver Sjöbo fundera på hur välfärden ska finansieras framöver.
Den  kommunala  konsumtionen  ökar  snabbt,  eftersom  befolkningen  växer  och  kraven  höjs.  De
närmaste åren fortsätter  antalet  barn och äldre att  öka,  vilket  på sikt  kräver  utbyggd skola och
äldreomsorg.  Dessa  verksamheter  är  kostsamma.  Kommunens  skatteintäkter  hänger  inte  med
efterfrågan på och kostnaderna för kommunal service.

Kommunen  behöver  bättre  intern  styrning,  ökat  fokus  på  effektivisering  och  samverkan  med
regionen  och  andra  kommuner.  Digitalisering  är  en  viktig  möjlighet  för  att  kunna  effektivisera
verksamheten, förbättra tillgängligheten och samtidigt öka servicen.

Den ekonomiska  situationen  i  ett  flerårsperspektiv  är  alltid  osäker.  Det  är  många faktorer  som
påverkar  skatteintäkter,  statsbidrag  och  kostnadsutveckling.  Det  kan  gälla  den  globala
konjunkturutvecklingen,  som  i  sin  tur  påverkar  den  svenska  konjunkturen  och  därmed  den
ekonomiska utvecklingen för kommunen.

Investeringsbehoven är stora i flera år framöver. När bygget på kvarteret Bränneriet nu är i gång,
tillkommer  investeringar  i  verksamhetslokaler  och  utbyggd  va-infrastruktur.  Med  en  växande
befolkning kan det finnas anledning att höja resultatmålet ytterligare för att klara investeringarna.
Investeringsnivån  för  vatten  och  avlopp  är  problematisk,  eftersom  verksamheten  klarar  av  att
finansiera omkring 70 procent av investeringarna med egna medel. Om va-investeringarna även
kommande år har samma höga volym urholkas kommunens likviditet. På sikt behöver kommunen
då låna. Dessutom medför investeringsnivån att taxan måste höjas.
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avser  tillgångar  avsedda  för  stadigvarande  innehav,  såsom  fastigheter
och inventarier.

 är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden.

utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till  sin existens, men
där det råder osäkerhet om beloppets storlek eller betalningstidpunkt.

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

 visar den ekonomiska ställningen vid årets slut.

 visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster.

 är skillnaden mellan bokförda tillgångar och skulder.

är  intäkter  eller  kostnader  i  annan  verksamhet  än  kommunens  normala
verksamhet.

 är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

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

visar  hur  verksamheten finansierats,  det  vill  säga hur  pengar tillförts  och
hur de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida medel.

är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.

 avser  fordringar  och  skulder  som  förfaller  till  betalning
inom ett år efter balansdagen.

 är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar.

 avser  fordringar  och  skulder  som  förfaller  till  betalning
senare än ett år efter balansdagen.

 anger antal skattekronor per invånare i riket.

är  tillgångar  som  beräknas  innehas  kortvarigt,  exempelvis
kundfordringar.

 visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit.

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

anger antal skattekronor per invånare.

 avser totala beskattningsbara inkomster och uttrycks vanligen i skattekronor.

 redovisar  hur  stor  del  av  tillgångarna  som  finansieras  av  eget  kapital.  Soliditeten
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

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

 innebär att de anställdas beräknade arbetstid räknas om till heltidstjänster.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Skattesats för kommunalskatt 2022 i Sjöbo kommun fastställs till 20,80 procent.
Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga 
(s. 12–38 och s. 46–53).
Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga (s. 39–45).
Driftbudget för 2022 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och nämnd 
enligt bilaga (s. 77–78).
Investeringsbudget för 2022 godkänns enligt bilaga (s. 79–80).
Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2022 godkänns enligt bilaga 
(s. 73–75).
Ekonomisk plan för åren 2023 och 2024 godkänns enligt bilaga (s. 73–75).
Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2022 fastställs till 125 mnkr inklusive checkkrediten. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2022 års budget besluta 
om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.
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Kontakta Sjöbo kommun
Telefon
0416-270 00

Besöksadress
Kommunhuset, Gamla Torget, 
Sjöbo

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  Sjöbo

E-post
kanslihuset@sjobo.se
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Budget 2022

För en bättre välfärd.
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Vi står för en vision där tillväxt i sina olika dimensioner alltid ska grundas på social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet vilket innebär att våra folkhälsomål ska stå i fokus för att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi prioriterar vikten av att arbeta 
utifrån aspekter som jämlikhet och folkhälsa i alla våra verksamheter. 

Vi socialdemokrater vill arbeta för allas rätt till god hälsa, arbete och utbildning vilket i sin tur gynnar 
alla medborgare i vårt samhälle där ordning och reda på arbetsmarknaden alltid står på agendan.
Vi vill förbättra kommunens ohälsotal genom att satsa och fokusera på förebyggande arbete och tidiga 
insatser för att stärka goda levnadsvanor för så väl barn och unga som vuxna. Hälsobefrämjande 
insatser som kan leda till goda vanor som ung följer dig upp i vuxen ålder och bidrar till positiva 
långtgående konsekvenser.

Våra äldre
Har man arbetat och deltagit i uppbyggnaden av välfärden i Sverige ett helt arbetsliv ska man som 
äldre kunna känna sig trygg med att det finns en bra äldrevård som möter upp mot de behov som du 
kan behöva. Du ska inte när du börjar närma dig ålderdomen behöva känna en oro för framtiden. 
Kvalitén på omvårdnaden ska inte heller bero på hur mycket du har råd att betala  Alla studier visar att 
andelen äldre kommer att öka kraftigt framöver. Det vi ser de närmaste åren är endast en liten början. 
För att både nu och framöver kunna erbjuda de äldre en trygg omvårdnad med hög kvalitet så måste en 
planering påbörjas redan nu. Att enbart titta på en ökning av de äldre på ett eller två års sikt gör att vi 
kommer att tappa fart i denna planering.
Coronakommissionens utredning visar att det är en utmaning när det gäller att hitta personal inom vård 
och omsorg. För att säkra en god och säker omvårdnad av hög kvalitet krävs utbildad personal och 
tillräckligt med personal. Det är därför av största vikt att Sjöbo kommun arbetar långsiktigt och 
strategiskt med att vara en god arbetsgivare och därigenom behålla den personal man har, men också 
se över vad Sjöbo kommun kan göra för att det ska vara attraktivt att söka sig till Sjöbo.
Hälso- och sjukvårdsavtalet som kommunen tecknat med region Skåne, samt betalningsansvarslagen 
innebär förändrade arbetsmetoder och förändrade arbetstider för personalen. Det behövs 
kompetenshöjning av personal, både av legitimerad personal och av omvårdnadspersonal. 

Uppdrag: Att planera för nya former av äldreboenden där man på ett bra sätt kan möta upp de äldres 
behov och efterfrågan. 

Satsningar:
* Fortsatt erbjuda för omvårdnadspersonal att gå undersköterskeutbildning.
* Säkerställa att vi har specialutbildade sjuksköterskor genom att erbjuda specialistutbildning till 
någon/några sjuksköterskor. 
* Öka antalet undersköterskor och legitimerad personal ( fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor)

Totalt:  2 mkr 
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Våra barn och unga
Enligt forskning kring risk- och skyddsfaktorer för barn och ungdomar så är en regelbunden 
organiserad fritidssysselsättning en viktig friskfaktor och att ha relation till andra vuxna (t ex 
föreningsledare) och det gynnar även elevernas skolresultat.
Våra idrotts- och fritidsanläggningar i vår kommun har ett stort renoveringsbehov och därför avsätter 
vi medel för att genomföra upprustningen.  Baden har en stor betydelse för våra kommuninvånare, 
både för stora som små, för en meningsfull och fysiskt aktiv fritid som gynnar folkhälsan.
Mariamottagningen är en öppenvårdsmottagning för alla som är upp till 25 år och som upplever 
bekymmer eller problem kopplade till alkohol eller droger. Verksamheten har finansierats under 
uppstarten av Finsam som är ett samordningsförbund och ska nu överlåtas till kommuner och Region 
Skåne. Folkhälsomyndighetens statistik visar att fler och fler ungdomar vänder sig till mottagningen 
för att få hjälp och därför menar vi att verksamheten är viktig att bibehålla.
Idag finns det endast en halv fältsekreterartjänst i kommunen som arbetar sporadiskt ute bland våra 
unga. Behovet av att utöka kontakten med ungdomar ute på fältet för att följa upp och ge stöd, behövs 
och därför vill vi anställa fler fältsekreterare.

Uppdrag: Undersöka vilka aktiviteter som kan vara aktuella för att kunna skapa mötesplatser för alla 
ungdomar i hela vår kommun.

Satsningar:
*Gratis inträde på våra friluftsbad
*Förbättra skolresultaten
*Finansiering av Mariamottagningen (500.000 kr)
*Fältsekreterare 

*Totalt: 3 mkr

Vår Miljö 
De nationella miljömålen är utgångspunkt för formuleringen av lokala miljömål där kommunen är en 
av de viktigaste aktörerna och ska vara en aktiv medskapare för en hållbar samhällsutveckling.
100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få 
kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet. Vi 
kommer genom detta visa att Sjöbo ligger steget före genom att vi anslutit oss till uppropet.

Uppdrag: Arbetet med att nå målet om ett 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020 (Sjöbo) ska 
intensifieras. 

Bostäder
Sjöbo kommuns bostadsförsörjningsprogram anger riktningen för hur kommunen vill att boendet i
Kommunen ska utvecklas. Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den enskilde som är i
behov av ny bostad och för samhället i stort. Genom att samla bostadsfrågorna i kommunen i ett
strategiskt dokument, är tanken att uppfylla bostadsbehov som annars inte blir tillgodosedda.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram ska antas för en ny period som ska ligga till grund för att Sjöbo 
kommun fortsatt ska vara en attraktiv inflyttningskommun där byggandet av bostäder som är 
anpassade för alla ska ligga i fokus.
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Förenings- och kulturlivet

Kulturen kan vi inte ta för given. Vi behöver gemensamma kulturupplevelser och mötesplatser av 
många anledningar så som välbefinnande och avkoppling. Den behöver vårt stöd nu i allra högsta 
grad. Konst och musik som upplevelser där konstnärerna skapar ett kvalitativt relevant kulturliv 
behöver stöttning och hjälp då det är ett extremt tufft läge för kulturlivet i pandemins spår. 
Föreningslivet är också i behov av utökade medel då deras aktiviteter har stor betydelse för både 
folkhälsan och för medskapande till en aktiv kommun. Utan tvekan behövs här stöd för att sektorerna 
ska överleva och kunna utvecklas.

Det finns fortfarande behov av renoveringar av våra kulturbyggnader då de har ett kulturvärde för både 
invånare och turister som vi ska åtgärda enligt framtagen underhållsplan.

Satsning:
*Öka kulturbidragen/föreningsbidragen 
*Gratis Kulturskola
*Utveckling av Allmänkulturen, biograf, konsthall, museum..

Totalt: 3 mkr 

Personalpolitik/Heltidsresan

Att få en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som gör att fler vill, kan och orkar arbeta heltid är 
nödvändigt för att klara av att ge vård av hög kvalitet till invånarna i Sjöbo kommun. Fler 
heltidsarbetande bidrar även till ökad jämställdhet och attraktiva jobb. 
Vi vill skapa möjligheter att få fler att vilja, orka och kunna arbeta heltid och det menar vi måste 
prioriteras. 
I årsbokslutet för 2020 visade det sig att nya tjänster annonserats ut som deltidstjänster när vi i vår 
handlingsplan Heltid som norm tydligt uttalar att alla nya tjänster som läggs ut ska vara på heltid. 
Planen gäller från 2018-2021 men antogs först 2020 därför vill vi att det genomförs en utvärdering 
med analys kring handlingsplanens måluppfyllelse.
Vi ser att andelen som tar ut friskvårdsbidraget har ökat för varje år, men ökningen har
planat ut.  När det gäller friskvårdstimmen är det idag verksamheten som ska tillåta om medarbetaren 
har möjlighet att ta ut friskvårdstimmen. Vi menar att friskvårdstimmen ska gälla alla medarbetare 
oavsett verksamhet.

Uppdrag: Utvärdera Handlingsplan heltid som norm

Satsning:
*Ge förutsättningar så att alla anställda ska få möjlighet att ta del av friskvårdstimmen. 

Totalt:1 mkr
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Investeringar
1,5 mkr Orebackens Camping upprustning

1,5 mkr fler parkeringsplatser runt Kärnan.

1 mkr årligen under en 3-års period upprustning av kulturbyggnader i enlighet av framtagen 
underhållsplan.

1 mkr årligen under en 3-årsperiod upprustning av fritids/föreningsanläggningar med start 
utomhusbaden.

543



 

Budgetförslag 2022 – Sverigedemokraterna i Sjöbo Kommun 

Sverigedemokraternas budgetförslag grundar sig i den handlingsplan Sverigedemokraterna i Sjöbo 
har upprättat för nästa mandatperiod. Handlingsplanen, som består av över 100 punkter, prioriterar 
Sverigedemokraterna i Sjöbo våra barn & ungdomar, våra äldre och medborgarnas trygghet. Sjöbo 
kommun skall helt enkelt vara en ”plats att komma hem till”. 

Sverigedemokraterna ser i dagsläget att skattesatsen inför 2022 bör vara oförändrad då många 
kommunala ekonomier kan ses som ”dopade” med allehanda statsanslag. Detta är en av de främsta 
anledningarna till att vi inom Sverigedemokraterna ser en sänkning av skattesatsen på dessa grunder 
som osäker. Det bör även understrykas att för mindre än ett år sen ville minoritetsstyret i Sjöbo 
kommun höja skattesatsen. Nu presenterar minoritetsstyret en sänkning skattesatsen som är grundad 
i ökade statsanslag. Detta tyder på kortsiktigt tänkande och saknar förankring i en ansvarsfull 
ekonomisk hushållning då statsanslag snabbt kan dras tillbaka. Sänkning av den kommunala 
skattesatsen skall grundas i en stabil kommunal utveckling genom exempelvis planerade 
investeringar och inflyttning av skattekraft. 

Sverigedemokraternas budgetförslag vill stärka Sjöbo kommuns framtidsutsikter genom att 
exempelvis:

 Kvalitetsteam – inom äldreomsorgen avsätter Sverigedemokraterna medel till ett projekt 
som vi kallar kvalitetsteam. Ett kvalitetsteam innebär att personer inom omsorgen får till 
arbetsuppgift att fika promenera eller bara sitta och prata de äldre. Syftet med 
kvalitetsteamet är främst att motverka psykisk ohälsa som i många fall kan kopplas till 
ensamhet. Sveriges äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg.

 Vård- och omsorg – vi vill ge i uppdrag till förvaltningen att kartlägga behov av vårdplatser 
5 år fram i tiden.

 60+ boende – vi vill ge i uppdrag till berörda förvaltningar att kartlägga behov samt ta fram 
förslag till 60+ boende. 

 Nattvandrarna – dessa fyller en viktig funktion i samhället som Sverigedemokraterna vill 
satsa mer på. 

 Arbetsmarknadsenhet – många har förlorat både jobb och egna företag som en direkt 
konsekvens av den pågående pandemin. För att stödja medborgare och företagare att 
snabbare komma tillbaka till sysselsättning avsätter vi medel till en heltidstjänst vid den 
lokala arbetsmarknadsenheten i Sjöbo.

 Vi avsätter även medel för två heltidstjänster inom socialtjänsten som idag är 
underbemannade. 

 Sverigedemokraterna vill även öka anslagen till våra idrottsföreningar i Sjöbo kommun. 
Satsningarna skall ska gå till tidsbegränsade projekt för att få barn/unga att börja idrotta. 
Syftet är att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland de yngre medborgarna. Detta är något 
vi ofta pratar om inom politiken, men som ofta prioriteras bort. 

 Sverigedemokraterna har även avsatt medel för att möjliggöra en flytt av fotbolls- och 
friidrottsplatsen att ansluta till den befintliga utmed väg 11. 
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 Skolan är vår största utmaning - Sjöbo kommun behöver upprätta tydliga mål och 
ambitioner för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner! 

 Sjöbo kommun har många duktiga pedagoger och medarbetare i skolan som vill framåt. 
Tyvärr har det under lång tid saknats politiska visioner och tydliga mål. Detta är ett stort 
svek gentemot våra barn och unga i kommunen. Konsekvenserna blir förutom dålig 
måluppfyllelse, att våra ungdomars framtidsutsikter försämras. 

 Sverigedemokraterna vill göra en extra satsning för att öka antalet elever som går ut åk 9 
med godkända betyg. Vi ser detta som ett 2 års projekt som skall rikta sig till årskurs 8 och 9 
med ett mål att öka både kunskapsnivå och betyg. 

 Sverigedemokraterna vill även se ökat fokus på Skolhälsan då mycket tyder på ungdomar 
som lider av psykisk ohälsa ökar.  

 Sverigedemokraterna avser även att införa/utöka läxhjälp. Detta för att skapa förutsättningar 
för elever att få hjälp oavsett bakgrund. 

Utöver dessa prioriterade satsningar har Sverigedemokraterna räknat med 2 miljoner till oförutsedda 
händelser som tillfaller kommunstyrelsen.  

Sverigedemokraternas budgetförslag är en budget för en bättre skola, en aktivare kommun för våra 
unga, en värdigare ålderdom och ett tryggare samhälle för alla. 

Sverigedemokraterna budgetförslag uppnår även 1%-målet för god kommunalekonomisk hushållning. 

Sverigedemokraterna satsningar i korthet
Mkr = Miljoner kronor

Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader 2,0 Mkr
Arbetsmarknadsenheten 0,6 Mkr
Ökat stöd till Nattvandrarna 0,3 Mkr
Socialenheten 1,2 Mkr
Ökad satsning skolhälsa 0,6 Mkr
Ökad satsning läxhjälp 0,6 Mkr
Projektsatsning åk 8 & 9 1,9 Mkr
Kvalitetsteam äldreomsorgen 1,2 Mkr
Satsning för barn- och ungdomsidrott 0,6 Mkr
Flytt av fotbolls- och friidrottsverksamhet 3,0 Mkr
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DRIFTBUDGET PER NÄMND
Budget Budget

2021 2022

Kommunstyrelse

Kommunövergripande verksamhet 62,4 63,9

Politisk verksamhet 7,6 7,8

Turism- och fritidsverksamhet 0,4 0,4

Teknisk verksamhet - skattefinansierad 0,4 0,5

Exploateringsverksamhet 1,0 1,0

Räddningstjänst 15,5 15,8
Summa 87,3 89,400

Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,2 1,2
Individ- och familjeomsorg 64,4 67,8
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 404,2 428,6
Gymnasieskola 101,9 104,0

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 13,6 14,6

Fritidsverksamhet 5,6 4,1
Kulturverksamhet 15,8 18,0
Summa 606,7 638,300

Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 0,0 0,0
Politisk verksamhet 1,0 1,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 116,7 118,8
Äldreomsorg 236,3 243,1
Summa 354,0 362,900

Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,2 0,2
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 27,5 26,8
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 39,0 40,5
Kulturverksamhet 1,5 1,6
Exploateringsverksamhet 1,9 3,1
Summa 70,1 72,200

Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,6 0,6
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6,6 8,7
Plan- och byggverksamhet 4,9 5,3
Summa 12,1 14,600

Valnämnd
Politisk verksamhet 0,0 1,00

Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,8 2,900

Revision
Politisk verksamhet 1,3 1,300

Finansiering
Lönekompensation centralt 0,5 0,0
Lokalbank 0,5 0,5
Till kommunstyrelsens disposition 3,0 12,0
Kommunövergripande verksamhet 1,6 3,6
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Summa 5,6 16,1

Pensioner, politisk verksamhet 0,2 0,2
Pensioner, övrig verksamhet 3,4 3,4
Summa drift 1 143,5 1 202,3

Andra ej resultatpåverkande förändringar
Intern ränta kostnad -6,7 -5,7
Intern ränta intäkt 0,9 0,6
Verksamhetens nettokostnad 1 137,7 1 197,2
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INVESTERINGSBUDGET

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)
Ledningsgrup
pens förslag

Tillägg
/avdrag

investeringa
r

Ny budget
2022

Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet
Investeringsram 4,5 4,5
Teknisk vht - skattefin
Utbyggnad av gc-väg (statlig medfinansiering) Illstorp-Sjöbo
sommarby

6,0 6,0

Summa 10,5 10,5

Familjenämnd
Individ- och familjeomsorg
Investeringsram 0,6 0,6
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
Investeringsram 2,0 2,0
Gymnasieverksamhet
Investeringsram 5,8 5,8
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet
Investeringsram 0,1 0,1
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 0,1 0,1
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,5 0,5
Summa 9,1 9,1

Vård och omsorgsnämnd
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Investeringsram 0,2 0,2
Äldreomsorg
Investeringsram 2,3 2,3
Summa 2,5 2,5

Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Investeringsram
Plan- och byggverksamhet
Investeringsram 1,5 1,5
Summa 1,5 1,5

Teknisk nämnd
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 4,3 3,0 7,3 Flytt av fotboll och friidrott
Omläggning konstgräsplan + ny belysningsanläggning 6,0 6,0
Summa turism- och fritidsverksamhet 10,3 13,3
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,3 0,3
Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Investeringsram 16,5 16,5
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) 0,8 0,8
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och
Sandåkravägen (G12)

1,0 1,0

Summa teknisk skattefinansierad verksamhet 18,3 18,3

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering 52,5 55,5
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Exploateringsverksamhet
Investeringsram 3,3 3,3
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3A 2,2 2,2
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande 2,0 2,0
Summa teknisk skattefinansierad verksamhet 7,5 7,5

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering 60,0 63,0

INVESTERINGSBUDGET

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)
Ledningsgrup
pens förslag

Tillägg
/avdrag

investeringa
r

Ny budget
2022
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Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad
Investeringsram utgifter 15,3 15,3
Investeringsram anslutningsavgifter -1,5 -1,5
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke 14,0 14,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavgifter -9,0 -9,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken 0,5 0,5
Sjöbo ARV 1,0 1,0
Ledningsförnyelse Malenas park-Sjöbo ARV 1,0 1,0

Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet 21,3 21,3

Totala nettoinvesteringar 81,3 84,3

INVESTERINGSBUDGET

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)
Ledningsgrup
pens förslag

Tillägg
/avdrag

investeringa
r

Ny budget
2022
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INVESTERINGSBUDGET

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)
Ledningsgrupp

ens förslag

Tillägg 

/avdrag 

investeringa

r

Ny budget 

2022

Kommunstyrelse

Kommunövergripande verksamhet

Investeringsram 4,5 4,5

Teknisk vht ‐ skattefin

Utbyggnad av gc‐väg (statlig medfinansiering) Illstorp‐Sjöbo 

sommarby
6,0 6,0

Summa 10,5 10,5

Familjenämnd

Individ‐ och familjeomsorg

Investeringsram 0,6 0,6

Förskole‐, fritidshems‐ och grundskoleverksamhet

Investeringsram 2,0 2,0

Gymnasieverksamhet

Investeringsram 5,8 5,8

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Investeringsram 0,1 0,1

Turism‐ och fritidsverksamhet

Investeringsram 0,1 0,1

Kulturverksamhet

Investeringsram 0,5 0,5

Summa 9,1 9,1

Vård och omsorgsnämnd

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Investeringsram 0,2 0,2

Äldreomsorg

Investeringsram 2,3 2,3

Summa 2,5 2,5

Samhällsbyggnadsnämnd

Miljö‐ och hälsoskyddsverksamhet

Investeringsram

Plan‐ och byggverksamhet

Investeringsram 1,5 1,5

Summa 1,5 1,5

Teknisk nämnd

Turism‐ och fritidsverksamhet

Investeringsram 4,3 3,0 7,3

Omläggning konstgräsplan + ny belysningsanläggning 6,0 6,0

Summa turism‐ och fritidsverksamhet 10,3 13,3

Kulturverksamhet

Investeringsram 0,3 0,3

Teknisk verksamhet ‐ skattefinansierad

Investeringsram 16,5 16,5

Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) 0,8 0,8

Utbyggnad av gc‐väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och 

Sandåkravägen (G12)
1,0 1,0

Summa teknisk skattefinansierad verksamhet 18,3 18,3

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive ex 52,5 55,5
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INVESTERINGSBUDGET

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr)
Ledningsgrupp

ens förslag

Tillägg 

/avdrag 

investeringa

r

Ny budget 

2022

Exploateringsverksamhet

Investeringsram 3,3 3,3
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3A 2,2 2,2
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande 2,0 2,0

Summa teknisk skattefinansierad verksamhet 7,5 7,5

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive ex 60,0 63,0

Teknisk verksamhet ‐ avgiftsfinansierad

Investeringsram utgifter 15,3 15,3

Investeringsram anslutningsavgifter ‐1,5 ‐1,5

Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke 14,0 14,0

Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavg ‐9,0 ‐9,0

Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken 0,5 0,5

Sjöbo ARV 1,0 1,0

Ledningsförnyelse Malenas park‐Sjöbo ARV 1,0 1,0

Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet 21,3 21,3

Totala nettoinvesteringar 81,3 84,3
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DRIFTBUDGET PER NÄMND
Budget Budget

2021 2022

Kommunstyrelse

Kommunövergripande verksamhet 62,4 63,9

Politisk verksamhet 7,6 7,8

Turism‐ och fritidsverksamhet 0,4 0,4

Teknisk verksamhet ‐ skattefinansierad 0,4 0,5

Exploateringsverksamhet 1,0 1,0

Räddningstjänst 15,5 15,8

Summa 87,3 89,400

Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,2 1,2
Individ‐ och familjeomsorg 64,4 67,8

Förskole‐, fritidshems‐ och grundskoleverksamhet 404,2 428,6

Gymnasieskola 101,9 104,0

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 13,6 14,6

Fritidsverksamhet 5,6 4,1
Kulturverksamhet 15,8 18,0
Summa 606,7 638,300

Vård‐ och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 0,0 0,0
Politisk verksamhet 1,0 1,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 116,7 118,8
Äldreomsorg 236,3 243,1
Summa 354,0 362,900

Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,2 0,2
Teknisk verksamhet ‐ skattefinansierad 27,5 26,8
Teknisk verksamhet ‐ avgiftsfinansierad 0,0 0,0
Turism‐ och fritidsverksamhet 39,0 40,5
Kulturverksamhet 1,5 1,6
Exploateringsverksamhet 1,9 3,1
Summa 70,1 72,200

Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,6 0,6
Miljö‐ och hälsoskyddsverksamhet 6,6 8,7
Plan‐ och byggverksamhet 4,9 5,3
Summa 12,1 14,600

Valnämnd
Politisk verksamhet 0,0 1,00

Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,8 2,900

Revision
Politisk verksamhet 1,3 1,300

Finansiering
Lönekompensation centralt 0,5 0,0
Lokalbank 0,5 0,5
Till kommunstyrelsens disposition 3,0 12,0
Kommunövergripande verksamhet 1,6 3,6
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Summa 5,6 16,1

Pensioner, politisk verksamhet 0,2 0,2
Pensioner, övrig verksamhet 3,4 3,4

Summa drift 1 143,5 1 202,3

Andra ej resultatpåverkande förändringar
Intern ränta kostnad ‐6,7 ‐5,7
Intern ränta intäkt 0,9 0,6

Verksamhetens nettokostnad 1 137,7 1 197,2
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RESULTATBUDGET

Not Bokslut Budget Budget
mnkr 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 1 270,6 279,0 296,7
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -1 329,0 -1 385,4 -1 468,6
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -27,8 -31,3 -32,4

Verksamhetens  nettokostnader -1 086,2 -1 137,7 -1 204,3

Skatteintäkter 3 805,1 827,2 882,3
Generella statsbidrag och utjämning 4 305,4 315,8 323,0

Verksamhetens  resultat 24,3 5,3 1,0

Finansiella intäkter 5 18,9 9,6 9,7
Finansiella kostnader 6 -5,3 -0,6 -0,7

Resultat före extraordinära poster 37,9 14,3 10,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 37,9 14,3 10,0
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DRIFTBUDGET PER NÄMND
Budget

mnkr 2022
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 61,6
Politisk verksamhet 7,8
Turism- och fritidsverksamhet 0,4
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 0,5
Exploateringsverksamhet 1,0
Räddningstjänst 16,1
Summa 87,4

Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,2
Individ- och familjeomsorg 68,6
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 428,5
Gymnasieskola 104,4
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och 
integrationsverksamhet

14,8

Fritidsverksamhet 4,1
Kulturverksamhet 18,4
Summa 640,0

Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 0,0
Politisk verksamhet 1,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 118,6
Äldreomsorg 247,9
Summa 367,5

Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,2
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 28,0
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 39,8
Kulturverksamhet 1,6
Exploateringsverksamhet 3,2
Summa 72,8

Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,6
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6,7
Plan- och byggverksamhet 7,7
Summa 15,0

Valnämnd
Politisk verksamhet 1,0

Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,9

Revision
Politisk verksamhet 1,3

Finansiering
Lönekompensation centralt 0,4
Coronabonus 6,0
Lokalbank 0,5
Till kommunstyrelsens disposition 7,2
Kommunövergripande verksamhet 3,6
Summa 17,7

Pensioner, politisk verksamhet 0,20
Pensioner, övrig verksamhet 3,4
Intern ränta kostnad -5,8
Intern ränta intäkt 0,6
Verksamhetens nettokostnad 1 204,0
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From:                                 Lars Lundberg
Sent:                                  Fri, 28 May 2021 14:52:31 +0200
To:                                      Jesper Bryngemark;Kansliavdelningen
Subject:                             Verbala delen budget (rätt version )

Ni fick en text som hade en bit som var till tidningen och hoppas ni lägger in denna istället.
Tack på förhand

Med vänlig hälsning, Lars Lundberg, Lövestad 
_________________________________________________________’

Hej 

Här är den verbala delen av vår budget och den är balanserad utifrån styrelse budget då vi stryker 
skattesänkningen. Vi ser möjligheter istället för problem.
///////

Vi vill lägga en budget som utgår från styrets presenterade budget. Vi anser att det är oansvarigt att i 
rådande dopade läge sänka skatten. Vi vill premiera de som jobbat och utsatt sig själv, nära och kära 
genom att jobba med våra sjuka, handikappade och äldre under denna pandemi. Det gäller all personal 
som jobbat covid nära och ej haft möjlighet att jobba på distans. Se vårt förslag nedan. 

1. Ingen skattesänkning.

2. 300 000:- extra till våra brandvärn, dvs 100 000:- vars till Bjärsölagård, Äsperöd och Klasaröds 
brandvärn. Denna summa skall plussas på den befintliga och följa med kommande år. De har inte haft 
någon uppräkning på mer än 10 år och är mycket viktiga för tryggheten på landsbygden.

3. En Corona bonus till samtlig personal som jobbat Covid nära. Ex vårdpersonal, hemtjänst, personal 
inom LSS, personal inom mat, lokalvård , skola och förskola och dagispersonal. (Gäller även personal i 
våra dotterbolag som ingår i dessa uppräknade kategorier ) Grundregeln skall vara att det skall utgå en 
Corona bonus på 5000:- till alla som jobbat Covid nära och inte haft möjlighet att jobba på distans. 
Samma ersättning till deltids personal, och skall även utgå till timanställda med mer än 15 timmar per 
månad.
HR får i uppdrag att göra ett regelverk som hellre inkluderar  än exkluderar  personal. Räknar med att 
detta kostar 6 miljoner.

4. Alla tre friluftsbaden säljs för en symbolisk summa till AB Sjöbohem som sedan gör en ordentlig 
underhållsplan och hyr ut dem årligen till tekniska som sedan driftar baden som vanligt. På detta räknar vi 
en effektivisering/ besparing på 300 000:- årligen. Dvs tekniska förvaltningen får minskat anslag med 300 
000:-. 

5. Ett effektiviseringskrav på 2 miljoner på kommunledningsförvaltningen som skall ske genom minskad 
personalstyrka och minskad användning av konsulter.

6. Vård & omsorgsförvaltningen och familjeförvaltningen får dela på effektiviseringsvinsten på 2 miljoner 
från kommunledningsförvaltningen dvs 1 miljon var extra i budget 2022.
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Med vänlig hälsning, Lars Lundberg, Gruppledare Kristdemokraterna 

Skickat från min iPad
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Miljöpartiet de grönas skuggbudget 2022

för Sjöbo kommun

Komplettering till Fyrklöverns budget

MP vill att istället för skattesänkning satsa motsvarande summa där resurser behövs!

➔ Fri kulturskola.
➔ Mera trygghet och arbetsro i skolan.
➔ Psykisk ohälsa för unga.
➔ Mer kollektivt åkande.
➔ Grön omställning.
➔ Ungdomsaktiviteter i ett Sjöbo vi skapar tillsammans.

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande verksamhet

● Fler bostäder i form av hyresrätter
● El-cyklar inom hemtjänsten
● Satsa på folkhälsoarbetet för att långsiktigt skapa bättre liv för alla
● Gratis kollektivtrafik för 70 plus inom kommunen och till Lund och Malmö
● Bevara område för Simrishamnsbanan
● Ge infrastrukturstrategen i uppdrag att se över möjligheterna för att bättre samordna

kollektivtrafiken för unga att kunna utnyttja förenings- och kulturaktiviteter på
fritiden.

● Skapa en skola där ingen elev lämnas i sticket.

Familjenämnden

Individ- och familjeomsorg

● Fortsatt stöd till förebyggande insatser mot psykisk ohälsa inte minst för
ungdomar i Corona-tider.

● Familjecentralen bör även ha aktiviteter ute i byarna.
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Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration

● Satsa på de gröna näringarna genom utbildning t.ex. inom djurhållningen.
● Ökad kontakt mellan näringsliv och skola.

Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet

● Skolmisslyckande är ett stort samhällsproblem på lång sikt, satsa på trygghet
och stöd i tidig ålder istället för fixering på betyg.

● Resurser skapas genom för tillsättning av stödpersonal för få bättre trygghet i
skolan.

Kulturverksamhet

● Anställ fler skolbibliotekarier på skolorna.
● Utveckla kulturskolan och gör den avgiftsfri.
● Stöd utvecklingen av ett kultur- och fritidsstråk med Möllers

mosse-Färsingahallen-Simanläggningen-Aktivitetsparken-Malenas
park-Flora-Möllan-Bibliotek-Konsthall.

● Stöd och stimulera kulturverksamheter i Vollsjö, Lövestad och Blentarp genom att ge
möjligheter att söka bidrag.

Vård och omsorgsnämnden

Äldreomsorg

● Ge fler resurser till hemsjukvård eftersom det blir kortare perioder innan
hemskrivning från sjukhus,

● Anställ fler vårdbiträden, serviceassistenter och aktivitetssamordnare
● Kompetensutveckling av personal
● Utnyttja ny teknik

Tekniska nämnden

Kulturverksamhet

● Ökad vård av kulturarvets byggnader

Skattefinansierad

● Planering och färdigställande av fler cykel-och ridvägar bör genomföras
● Upprustning av utomhusbaden i Fränninge Lövestad och Sjöbo
● Upprustning av gamla idrottsplatser och anläggande av nya

Avgiftsfinansierad

● Ta fram fler vattentäktsområden
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Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

● Öka kunskapen i kommunens olika områden när det gäller ekologisk hållbarhet
● Utveckla Vombsänkans biosfärområde
● Ökade resurser för inspektering

Plan- och byggverksamhet

● Snabbare  behandling av ansökningsärenden
● Inför mer digital teknik vid inspektion och kommunikation med kunder
● Ökade resurser för planarbete på detaljnivå
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Sjöbo lokalavdelning M19

Yrkande angående budget 2022 i Sjöbo kommun

Lärarförbundet i Sjöbo kräver åtgärder för bättre arbetsmiljö och löneuppvärdering
för hela professionen i alla skolformer. Viktiga områden att arbeta aktivt med är
arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönenivå. Lärarförbundet i Sjöbo har
höga förväntningar på den nödvändiga uppvärderingen av läraryrket vad gäller högre
lön och minskad arbetsbelastning, detta gäller även våra rektorer. Den kommun som
inte värderar sina lärare och rektorer kan få svårt att klara rekryteringsbehovet
framöver. Vi kräver högre löner än märket - märket är ingen lag, utan just ett
riktmärke. Arbetskläder till lärare i förskola och fritidshem är också något vi kräver
och förväntar oss att arbetsgivaren skjuter till medel för. Begreppet “skola” avser
förskola, skola och fritidshem. Lärare avser lärare i förskola, skola och fritidshem.

Arbetstid

Arbetsgivaren måste säkerställa att varje medarbetare har tillräckligt med tid för att
fullfölja sitt uppdrag. Lärarförbundet anser att det är viktigt att man inom alla
yrkesgrupper har tillräckligt med planeringstid och reflektionstid för att man ska
kunna klara sitt uppdrag.

Arbetsmiljö

Lärarförbundet kräver att barngrupps- och klasstorlekarna anpassas efter barnens
och elevernas behov samt efter lokalerna. Ökat elevunderlag får inte medföra att för
många elever placeras i befintliga lokaler. Att minska undervisningsgrupperna leder
till minskad arbetsbörda för lärarna och till positiva resultat hos barnen och eleverna.
Storleken på barngruppen i förskolan har betydelse för barnens trygghet, omsorg och
anknytning. Många barn, särskilt de yngre, har stort omsorgsbehov och lång
vistelsetid. Därför krävs bemanning utifrån den faktiska närvaron. I skolan medför
mindre undervisningsgrupper att varje elev får mer tid med lärare och att
måluppfyllelsen kan öka.

Arbetsorganisation

Rektorerna måste ges möjlighet till en bra balans mellan krav och resurser.
Rektorerna måste tilldelas tillräckliga resurser och förutsättningar för att klara sitt
uppdrag. I dagsläget har varje rektor alldeles för många medarbetare. Man måste
skjuta till mer pengar för att kunna fördela arbetet på fler.
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Sjöbo lokalavdelning M19

Löner

Om Sjöbo ska öka andelen behöriga lärare så behöver lönerna höjas. Många
obehöriga lärare ökar risken av minskad måluppfyllelsen hos eleverna. Att endast ge
2,1% i löneökning lockar inte behöriga lärare. Att ge högre lön än märket gör att
Sjöbo blir en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda. Dålig
löneutveckling bidrar till ökad omsättning av lärare vilket vilket är negativt för
eleverna och deras måluppfyllelse.

Arbetskläder

Arbetskläder till lärare i förskola och fritidshem är något vi kräver. Vi arbetar i en
verksamhet med mycket utevistelse och som lärare ska man ska inte behöva slita på
dyra privata kläder utan detta är något arbetsgivaren ska stå för. Ingen annan
verksamhet som t ex teknisk förvaltning och vård har inte privata kläder på arbetet!!!

Lärarförbundet yrkar därmed på

● säkerställ att varje medarbetare har tillräckligt med tid för att
fullfölja sitt uppdrag

● avsätt tillräckligt med planeringstid och reflektionstid

● anpassa barngrupps- och klasstorlekarna efter barnens och
elevernas behov och efter lokalerna

● minska storleken på undervisningsgrupperna

● arbetskläder för lärare i förskola och fritidshem

● ge rektorerna utökade resurser och förutsättningar att klara sitt
uppdrag

● minska antal medarbetare per rektor

● betydligt högre % i löneökning än “märket”

● behåll nuvarande kommunal skattesats
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Sjöbo lokalavdelning M19

Ett sifferlöst avtal gynnar kommuner som tar ansvar för skolan!

Det är dags att sätta Sjöbo kommun på kartan som en attraktiv
skolkommun som arbetar med strategisk kompetensförsörjning
som värdesätter och betalar sina lärare!

Skolan, fritidshemmet och förskolan har varit i full gång under hela
covidpandemin. Lärare har gjort storartade insatser och bedrivit
undervisning i en mycket pressad situation. Det har varit en mycket hög
arbetsbelastning. Utan förskolor och skolor hade inte vårdpersonalen
haft möjligheter att göra sitt fantastiska arbete. Samhället hade stannat
utan öppna förskolor och skolor. Det är en slutkörd lärarkår som snart
går på en välbehövlig sommarledighet. Vi önskar att arbetsgivaren på
något sätt visar sin uppskattning för detta fantastiska arbete som alla
våra lärare har gjort för att möjliggöra att samhället har kunnat
fortsätta fungera!

Styrelsen för Lärarförbundet Sjöbo 2022-05-21
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28/5 2021 

Yrkande till Budget 2022 

Fackförbunden som var med på den sista budgetdragningen 27/5 tycker att en skattesänkning 
på 0,12 % är till stor nackdel för Sjöbo kommun. Vi ifrågasätter nyttan av denna sänkning 
som endast ger 10 kr extra i månaden per 100 tkr intjänade kronor för individen, men som 
trots allt kostar Sjöbo kommun totalt 5 mkr som ska tas från kommunens verksamheter. Vi 
ställer oss frågan, är det ett signalvärde för att hamna på en lista som skattesänkande kommun 
i ett försök att locka till större inflyttning?  

Vi tror inte att det kommer att locka till en större inflyttning med färre resurser, vi tror 
däremot att bra fungerande verksamheter inom t.ex. skola, vård och omsorg kryddat med ett 
rikt kultur- och fritidsliv gör det. Vägen till detta får vi inte genom nedskärningar i budgeten 
utan enligt oss genom en bra arbetsmiljö, kompetenta och glada medarbetare. När vi pratar 
med befintliga kommuninvånare visar det sig direkt att de väljer bra fungerande kommunala 
verksamheter före 40 kr extra i plånboken varje månad. 

Tillsammans kan vi göra Sjöbo kommuns verksamheter ännu bättre, men det krävs bl.a. att vi 
tar ett helhetsgrepp på lönepolitiken för att behålla och locka till oss kompetent personal som 
kan förbättra verksamheterna.  

I årets lönerevision fattas det t.ex. en central pott på grund av att löneutrymmet i budgeten är 
så lågt. Det betyder att osakliga löneskillnader antingen inte kan hanteras eller att cheferna får 
ta dessa pengar från den prestationsbaserade lönerevisionen. Detta går stick i stäv med vad 
alla våra centrala organisationer säger. Svaret vi får är att ni följer SKR:s prognoser och 
rekommendationer.  

Det är inte så vi vill ha det. I år blev det fel när det var budgeterat 2,1 % för löner i Budget 
2021 och nu SKR:s prognos visar på ett utfall på 2,6 % för 2021. Alla kan göra fel och det är 
tillåtet, men det måste finnas en plan för lönepolitiken för alla våra verksamheters bästa. 

Yrkande: Vi yrkar på att inte sänka kommunalskatten utan att använda dessa pengar 
till våra kommunala verksamheter, konkurrenskraftiga löner och mer personal. 

Yrkande: Vi yrkar gemensamt på att ni arbetar fram en långsiktig plan för Sjöbo 
kommuns lönepolitik i samråd med fackförbunden för en förbättrad 
kompetensförsörjning och bästa möjliga verksamheter. 

                                  

    

 

Våra fackförbund organiserar tillsammans c:a 1100 anställda i Sjöbo kommun.  
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Budgetförslag för Sjöbo Kommun 2022 

En rödare budget för ett
mänskligare Sjöbo 

Det socialistiska budgetförslaget 
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Sjöbo blir kallare och kallare, äldre vägras plats på boende, funktionsnedsatta säljs ut till 
riskkapitalister, skillnaderna mellan fattig och rik växer. Med högerns politik finns risk att skolorna 
börjar segregeras, klimatinsatser negligeras och mer av de gemensamt ägda tillgångarna säljs ut.
Vi kallar barn i kris för kunder och behandlar dem därefter, missbrukare och psykiskt sjuka får inte 
den hjälp de behöver. Sjuktalen bland personal stiger sakta med säkert och en kvinna jobbar för 
2600 kr lägre lön i månaden än en man.

Men det går att skapa ett varmare och vänligare Sjöbo. Med en röd socialistisk politik kan vi 
motverka de skador den borgerliga politiken skapat.

Vi vill också hålla investeringarna uppe på en högre nivå, både eftersom det finns utrymme för det 
men också för att vi dels kommer att behöva en offensiv politik för att möta en post-covid kris. En 
tredje aspekt är att avskrivningar och överskott är framtida generationers inversteringsutrymme, och
minskar vi investeringarn nu, minskar vi utrymmet för de behov som kommer i framtiden. 

I år kommer vårt budgetförslag satsa på följande område:

Jämlikhet 
– sänk taxorna i kommunal verksamhet och ge vanligt folk mer pengar över
– jämlika löner mellan kvinnodominerade yrken och manligt dominerade
– gratis bad och kulturskola

Vi vill med avsättning i våra fonder för de klimatinsatser som vi gjort sänka VA- och avfallstaxorna.
Genom att ta bort vinstravet för Sjöbo Elnät kommer inte elnätskunderna längre subventionera 
övriga kommuninvånares service.  Klimatbidraget vill vi ta från det stora överskottet som 
prognostiseras 2021. Baden är till 90% redan subventionerade och med tanke på den allt tuffare 
situationen för många i vår kommun vill vi avgiftsbefria baden och kulturskolan. Det ger fler 
familjer möjlighet att utnyttja badet än med skattesänkning. Vi behöver också göra riktade 
lönesatsningar på de kvinnodominerade yrkesgrupper som ligger längst under motsvarande manligt 
dominerade.

Framtid 
– inför klimatmål och indikatorer i budgeten
– satsa på civilsamhället, rusta föreningsliv idrott 

Vi mäter redan idag utsläppen i exempelvis våra fastigheter och koldioxidusläppen vår kostenhet 
skapar. Genom att sätta upp tydliga mål och indikatorer kan vi följa och minska våra utsläpp i 
enlighet med de globala målen. Det handlar om en vilja och att våga sätta målsättningar för våra 
utsläpp. Vi behöver hjälpa våra föreningar att komma igång med ett starkare ekonomiskt stöd från 
samhället, inte minst nu efter covid.

Idrott och fritid
– förstudie ny idrottsplats sjöbo
– upprustning fritidsanläggningar
– nya träningsanläggningar
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Vi vill genomföra en förstudie om en ny idrottsplats i Gumparp under 2022 för att se möjligheterna 
till en ny och modernare idrottsanläggning för flera sporter där. Det finns en plan för upprustning av
våra friluftsbad och alla idrottsplatser samt fritidsanläggningar, den vill vi baka in i 
investeringsbudgeten och genomföra inom planperioden. Vi behöver också se över möjligheten till 
nya träningsmöjligheter i lokaler och anläggningar som inte används, tennisbanorna, gamla 
simhallen etc. 

Utbildning
– minska utbetalningarna till de privata skolorna och förskolorna. 
– Öka IFOs budget 
– Utveckla möjligheten att skapa en efterskola enligt dansk modell tex tillsammans med 

Folkhögskolan

Idag läcker pengar ut ur kommunen till de privata aktörerna som inte bedriver all verksamhet som 
de kommunala skolorna gör. De behöver inte ta emot nyinflyttade eller nyanlända, de har inte 
samma elevunderlag, utbildningsbakgrund med flera av de faktorerna som Skolverket visar är de 
viktigaste för skolresultaten. Genom att starkt differentiera skol- och förskolepeng och genom att ta 
bort Sjöbohems vinskrav (bara förflyttningar internt av pengar ) kunna sänka skolpengen rejält till 
de privata enheterna och spara mycket pengar. 
IFO har under de senaste åren varit underfinansierat och alla barn och unga i Sjöbo för inte all den 
hjälp, stöd eller behandlingar som de behöver. 
I Danmark kan alla elever gå en efterskola – ett tionde skolår, för att förbättra sina betyg, bredda 
kunskaper eller skaffa betyg i ämne som de inte lyckats i. Vi tror att en liknande modell där 
Malenagymnasiet och Österlens Folkhögskola som parter skulle kunna fånga upp flera av de många
elever i Sjöbo som inte är behöriga till gymnasiet. Långsiktigt är det en väldigt stor besparing och 
investering i unga människors möjligheter till utbildning. Elevhälsan behöver prioriteras upp och får
en större andel av skolans budget. 

Vård- och omsorg
– mat på födelsedagen
– avskaffa lov och NPM
– avskaffa kundtänket

Under 2021 genomföra reformen att alla som har mat via hemtjänst en enda dag om året ska få välja
sin egen mat och få den lagad i sitt hem. 
Genom att avskaffa LOV, lagen som säger att kommuner kan få släppa in privata företag istället för 
att ha en sammanhållen äldreomsorg, kan vi spara mycket oro hos de äldre och både pengar och 
klimat genom att färre personer ska köra runt och besöka våra äldre. Genom att minska NPM-
styrningen som inte längre behövs när vi inte har privata aktörer kan personalen fokusera på att byta
blöjor eller sårbandage istället för att dokumentera att de gör det. Under 2022 ska en ny värdegrund 
implementeras där de äldre och alla med funktionsvariation ska behandlas som människor och 
medborgare istället för att hunsas runt som kunder på en marknad. 
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Vi föreslår:

Intäkter

Ingen skattesänkning 5 miljoner
Differentierad skolpeng 0,5 miljoner 
Minskat anslag KS för konsultköp typ bygga varumärke etc. 1 miljon
Avprivatisera omsorgen 1 miljon
Avbolagisera hela kommunen 0,5 miljoner
Minskad admin p.g.a avskaffande av NPM 1 miljon
Minska antalet chefer, tjänstepersoner etc 1 miljon

10 miljoner

Utgifter
Minskat vinstkrav på Senab 2 miljoner
Avgiftssänkning bad/kulturskola 1 miljon
Utökning IFO 1,5 miljoner
Reformer inom omsorg, ex mat 1 miljon
Riktade lönesatsningar 1,5 miljoner
Ökade satsningar föreningsliv, civilsamhälle 1 miljon
Utökning elevhälsan 1 miljon
Övriga reformer 1 miljon

10 miljoner

Investeringsplan

Utöka investeringsutrymmet för fritidsanläggningar, bad
och idrottsplatser enligt plan med 2,5 miljoner varje år
2022- 2024

Bygga fler hyresrätter i Sjöb kommuns regi. Utöka
investeringsutrymmet för Sjöbohem/Sjöbo
fastighetsavdelning med 1 miljon under varje år 2022-2024

Därför yrkar vi 
• att Sjöbo kommuns budget för 2022 justeras enligt

våra förslag
• att investeringbudgeten justeras med våra tillägg
• att högerförslaget om en sänkning av skattesatsen avslås
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