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Kallelse till sammanträde med Barn- och 
familjenämnden 

Datum och tid:  2022-04-20, klockan  18:00 
Plats:  Ekenässkolan, rum B214 
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David Westlund (S) 
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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Val av protokolljusterare  18:00 
   
 

 

2. Verksamhetsinformation  18:05 
   

- Rektor för Ekenässkolan informerar om renoveringen och ombyggnad av 
skolan och tar nämnden på en rundvandring i lokalerna. 

 

3. Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023 
(BoF.2022.0020) 

Ulrika Narling 18:40 

   
Förslag till beslut 
- Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023 antas. 
- Skolbiblioteksplanen följs upp på sammanträde med barn- och 
familjenämnden under andra halvåret 2023. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns skolbiblioteksplan 
 Skolbiblioteksplan Eslövs kommun 2022-2023 

 

4. Yttrande över remissversion av operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027 (BoF.2022.0007) 

Erik Lensell 18:45 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta tillsammans med beslutsunderlag till kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över remissversion av operativ 

Lokalförsörjningspkan 2023 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av 

operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027 

 

5. Initiativärende till barn- och familjenämnden från 
Centerpartiet (C) om att ta fram förslag på 
riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut 
(BoF.2022.0197) 

Erik Lensell 18:55 
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 Kallelse 
 
 
 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden anser initiativärendet besvarat. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på Centerpartiets initiativärende om att ta fram 

förslag på riktlinjer för hur förskolor och skolor ska se ut 
 Funktionsprogram framtaget av Sveriges kommuner och regioner 
 Lokalprogram för skolan 
 Lokalprogram för förskolan 
 Lokalförsörjningsplan 2021-2025 

 

6. Yttrande i granskning för detaljplan för 
fastigheten Skatan 10 i Eslöv (BoF.2020.1890) 

Erik Lensell 19:05 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden vill att en barnkonsekvensanalys tas fram för 
att tydligare belysa hur barnens perspektiv kan beaktas i samband med 
antagande av ny detaljplan för fastigheten Skatan 10. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande i granskning för ny detaljplan för fastigheten 

Skatan 10 
 

7. Vårprognos för barn- och familjenämnden 2022 
(BoF.2022.0015) 

Helena Tauson 19:15 

   
Förslag till beslut 
- Omflyttning av investeringsbudget för Norrevångsskolan f-6, Norrebo 
förskola och Häggebo förskola överlämnas till kommunstyrelsen. 
- Budgetväxlingen avseende personalkostnad för skolbibliotek om 0,23 
miljoner kronor från kultur- och fritidsnämnden till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden bör göras. 
- Upprättad vårprognos för 2022 överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden 
 Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden 
 Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden - Tabellbilaga 

 

8. Revidering av barn- och familjenämndens 
delegeringsordning avseende beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet och beslut om att inte lämna 

Inget föredrag 19:25 
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 Kallelse 
 
 
 

ut allmän handling (BoF.2022.0325) 
   

Förslag till beslut 
- Revidering av delegeringsordningen i enlighet med förslagen i dokumentet 
Barn- och familjenämndens delegeringsordning, förslag till beslut 
godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; revidering av barn- och familjenämndens 

delegeringsordning 
 Barn- och familjenämndens delegeringsordning G22 samt J3 – J7, 

förslag till beslut 
 

9. Revidering av barn- och familjenämndens 
delegeringsordning avseende beviljande av 
skolskjuts (BoF.2022.0133) 

Inget föredrag 19:30 

   
Förslag till beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F30 från avdelningschef 
till skolskjutssamordnare godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av delegat i delegationsordning avseende 

skolskjuts för barn eller elev 
 Bilaga - Ändring delegationsordningen F30 

 

10. Barn- och familjenämndens yttrande över 
revisionens granskning av kommunens 
avtalshantering (BoF.2022.0191) 

Inget föredrag 19:35 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till revisionen. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över revisionens granskning av kommunens 

avtalshantering 
 Granskningsrapport avtalshantering 
 Granskning av kommunens avtalshantering - Missiv avtalshantering 
 Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering 

 

11. Uppföljning av personalens hälsotal 2021 
(BoF.2022.0018) 

Inget föredrag 19:40 
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 Kallelse 
 
 
 

   
Förslag till beslut 
- Uppföljningen av personalens hälsotal för 2021 läggs med godkännande 
till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av personalens hälsotal 2021 
 Uppföljning av personalens hälsotal 2021 

 

12. Förvaltningschefen informerar  19:45 
   
 

 

14. Redovisning av delegeringsbeslut mars 2022 
(BoF.2022.0041) 

  

   
Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut mars 2022 
 Delegeringslista IFO 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
 Delegeringslista familjerätt 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling mars 2022 
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 BoF.2022.0020  
 
 
 
2022-03-17 
Ulrika Narling Barn- och familjenämnden 
+4641362404  
ulrika.narling@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023 

Ärendebeskrivning 
Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten i Eslövs kommun har den 1 januari 2022 
flyttats från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden och gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Skollagen anger att alla skolor och skolformer ska ha 
tillgång till ett skolbibliotek till stöd för elever och lärare. En skolbiblioteksplan blir 
det gemensamma styrdokumentet för att skapa en målinriktad, kvalitativ och 
likvärdig skolbiblioteksverksamhet.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse- Skolbiblioteksplan 
 Skolbiblioteksplan Eslövs kommun 

Beredning 
Genom att barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
tar över ansvaret för skolbiblioteksverksamheten kan en tydligare pedagogiskt 
inriktningen av skolbiblioteken genomdrivas. Målet med skolbiblioteksplanen är 
primärt två: 1) att bidra till elevers utveckling inom språk- och läsutveckling och 
medie- och informationskunnighet (MIK) och 2) att skolbiblioteken blir en 
integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet.  
 
Skolbiblioteksplanen lyfter innehållsligt verksamheten i skolbiblioteken och hur 
skolorna därigenom kan skapa likvärdighet. Bland annat lyfter planen att 
skolbiblioteken ska ha lokal, bestånd, teknik och bemanning i enlighet med skollagen 
och motsvara de enskilda skolornas behov. Planen lyfter rektors ansvar att säkerställa 
att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens.  
 
Dessutom lyfter skolbiblioteksplanen att skolbiblioteken ska ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet (RAN). Som en del i kvalitetsarbetet ska varje skola upprätta en 
handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksplanen ska uppnås.  
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 BoF.2022.0020 

 2 (2) 

 

Förslag till beslut 
- Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023 antas.  
- Skolbiblioteksplanen följs upp på sammanträde med barn- och familjenämnden  

under andra halvåret 2023.  

Beslutet skickas till 
Barn och Utbildning  
 
 
 
Kerstin Melén Gyllensten Ulrika Narling 
Förvaltningschef Avdelningschef Grundskolan 
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Skolbiblioteksplan
Eslövs kommun 2022-2023

Skolbiblioteksplanens syfte är att fungera som ett verktyg för kommunens och den enskilda
skolans utveckling av en målinriktad, kvalitativ och likvärdig skolbiblioteksverksamhet.

Målet med skolbiblioteksverksamheten är att den ska bidra till alla elevers språk- och
läsutveckling och medie- och informationskunnighet (MIK) och därmed högre
måluppfyllelse genom att skolbiblioteksverksamheten blir en integrerad del av skolans
pedagogiska verksamhet.

Flera styrdokument ligger till grund för denna skolbiblioteksplan. Av särskild vikt är:
● Skollagen
● Skolornas läroplaner
● Eslöv kommuns biblioteksplan
● Samverkansavtal mellan Kultur och fritid och Barn och utbildning gällande

biblioteksverksamheten i Eslövs kommun
● BoU:s styrdokument 2019-2022
● Bibliotekslagen
● SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning

1. Skolbibliotekens inriktning
Litteratur är en källa till glädje, samtal och reflektion. Att kunna läsa, skriva, göra sin röst
hörd och ha tillgång till information är demokratiska rättigheter. Barn och unga behöver
kunna omvandla information till kunskap för att bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle.

Skolbiblioteksverksamheten består av två delar: rummet och professionen.
En väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är en integrerad del av den pedagogiska
verksamheten och fungerar både som en resurs och en drivkraft i skolans arbete med
läsutveckling och MIK-frågor.

Skolbiblioteksverksamheten som rum är en aktiv funktion som möjliggörs av
skolbibliotekarien; en lugn och trygg plats för studier, samtal och möten mellan elever där
alla är inkluderade och delaktiga.

En väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är en plattform för elevernas utveckling till
demokratiska medborgare och bidrar till uppfyllelsen av skolans demokratiska och
kompensatoriska uppdrag. Skolbiblioteket fungerar även som en bro till kultur, litteratur och
bildning i vidare bemärkelse.
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2. Organisation
Eslövs kommun har som inriktningsmål att erbjuda attraktiva skolor med stärkta
studieresultat. Under de närmaste 15 åren förväntas antalet barn under 18 år i kommunen att
bli 1600 fler. Invånarantalet har ökat successivt under hela 2000-talet på grund av inflyttning
från andra kommuner och från andra länder. Även andelen andraspråkselever har ökat.
Skolbiblioteket kan erbjuda flera olika språkliga resurser och därmed bidra till goda
förutsättningar för elevernas lärande.

Skolornas storlek och elevunderlag har betydelse för hur skolbiblioteksverksamheten och
resurserna organiseras. Hur detta görs kan se olika ut. I de fall där skolan delar lokaler med
kommunens folkbibliotek kan organiseringen av verksamheten ske i samverkan.

2.1 Kommunövergripande resurser
Som ett komplement till skolornas egna mediebestånd finns en skolpool och en
mångspråkspool i kommunen. Skolpoolen är en resurs för att tillgodose skolornas behov av
skönlitteratur i klass- och gruppuppsättning. Mångspråkspoolen är på samma sätt en resurs
för att säkerställa elevers tillgång till litteratur på andra språk än svenska, både vad det gäller
kommunens modersmålsundervisning och elevens egna lustläsning.

Under 2021/2022 har förskolornas lokala möjligheter att rustas med förskolebibliotek
inventerats och centrala medel har därefter avsatts för att utrusta varje förskola med relevant
inredning, litteratur utifrån åldersgrupp och förskolornas representerade modersmål.

Skolbiblioteken i Eslövs kommun ska ha:
● en lokal avsedd för skolbiblioteksverksamhet
● ett bestånd som överensstämmer med elevernas behov av allsidighet och kvalitet
● teknik som stödjer skolbiblioteksarbetet
● bemanning, som möjliggör syftet med skolbiblioteksverksamheten

3. Ansvar
Rektor har ansvar för att en skolbiblioteksverksamhet finns på skolan och att den används
som en pedagogisk resurs för elever och lärare i det dagliga arbetet. I läroplanernas andra
kapitel framgår att rektor ansvarar för att “skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. Grunden
i en hållbar skolbiblioteksverksamhet att verksamhetens mål är tydliga för alla samt att det
finns en strävan att hela tiden nå längre - något som möjliggörs genom skolans systematiska
kvalitetsarbete.

Skolbibliotekarien bedriver i samspel med lärare och skolledare MIK-undervisning, driver
och deltar i läsfrämjande projekt, arbetar med digital och traditionell läsförståelse och
organiserar kulturella aktiviteter. Skolbibliotekarien ansvarar även för beståndsutveckling,
organisation och exponering av bibliotekets samling i biblioteksrummet.
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Funktionen Samordnande skolbibliotekarie ansvarar för nätverksträffar med
skolbibliotekarierna i kommunen samt att:

● Stödja arbetet med skolbiblioteksutveckling på både ledningsnivå (förvaltning/rektor)
och skolbibliotekarienivå

● Omvärldsbevaka skolbiblioteksfrågor och sprida kunskapen i organisationen
● Vara en länk mellan förvaltningsledning och skolbibliotekarierna i övergripande

skolbiblioteksfrågor
● Samarbeta med folkbiblioteket inom frågor som rör det kommungemensamma

bibliotekssystemet
● Planera och genomföra kompetensutveckling för skolbibliotekarierna.
● Ingå i regionala och nationella nätverk för skolbibliotekssamordnare

4. Skolbiblioteksverksamhetens innehåll
4.1 Strukturer
Skolbiblioteket är en integrerad del av skolans arbete och en tydlig del av skolans
pedagogiska vardag lika väl som dess vision. Personalen på skolbiblioteken samverkar med
skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande och måluppfyllelse. Övrig
samverkan sker bland annat med språkutvecklingscentrum i syfte att möta flerspråkiga
elevers behov och främja deras lärande- och språkutveckling genom en mångspråkig
medieförsörjning. Skolbiblioteksverksamheten ingår i en central samverkan mellan BoU och
KoF som delvis regleras i ett partnerskapsavtal.

4.2 Tidsplan
● Läsår 22/23– skapa förutsättningar för lagenlig och jämlik nivå i kommunen

○ bemanning
○ mediebestånd (inkl. skolpool och mångspråkspool)
○ Tillse att en skolbibliotekssamordnartjänst finns och har tydligt uppdrag.

Samordnaren har ansvar för utvecklingsarbetet och fungerar som länk mellan
BoU och KoF.

○ Etablera samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie på varje skola
○ Systematiskt kvalitetsarbete (RAN i Eslöv)

● Denna biblioteksplan revideras efter 2 år.

4.3 Målsättning
Varje skola ska upprätta en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksplanen ska uppnås.
Framtagandet och/eller åtaganden i en handlingsplan sker i lokal samverkan mellan
skolledare, skolbibliotekarie, lärare och annan personal. Ett årshjul kan formuleras med stöd
av Skolbiblioteksplanen.
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5. Referenser:
Eslövs kommun (2018), Befolkningen i siffror. Ej offentligt publicerat material, kontakta
kommunledningskontoret för mer information.

Rädda barnen (2018), Barnfattigdom i Sverige, rapport. Hemsida:
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/rb_rapport_2018_final.pdf [2021-10-25]

Skolverket (2019), Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9, uppdelat per föräldrarnas högsta
utbildningsnivå, läsår 2018/19. Hemsida:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxen
utbildning?sok=SokA [2021-10-25]

Schedvin, Maria (2020). Hållbar skolbiblioteksutveckling. Gleerups Utbildning AB: Malmö
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Bilagor

Det innehåll som placerats under rubriken Bilagor ska fungera som stöd för verksamheterna i
arbetet med att utveckla skolbiblioteken både lokalt och övergripande.

Ansvarsfördelning

Område Ansvar

Lokal Skolor med egna bibliotek - Rektor
Integrerat skol- och folkbibliotek - KoF och Rektor

Bestånd Beståndsutveckling – Skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig

Teknik - mjukvara Rektor, KoF

Teknik - hårdvara Rektor

Personalansvar Skolor med egen biblioteksverksamhet - Rektor
Integrerat skol- och folkbibliotek - KoF och Rektor

Systematiskt
kvalitetsarbete

Rektor

Skolpool BoU (i nuläget placerad på Norrevångsskolan)

Mångspråkspool BoU (i nuläget placerad på Ekenässkolan)

Kompetensutveckling Skolspecifikt – rektor
Skolbiblioteksspecifikt – skolbibliotekssamordnare, rektor

Skolbiblioteksutveckling BoU, skolbibliotekssamordnare

Verksamhetsplan/årshjul Rektor och skolbibliotekarie

Budget Rektor, AC BoU

Planerings- och diskussionsunderlag: Rummet och verksamheten
Lokalen som skolbiblioteket huserar i bör vara en målgruppsanpassad inbjudande lärmiljö
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Ett välfungerande skolbibliotek kräver kompetent personal, i första hand fackutbildade
skolbibliotekarier. Antalet bibliotekarier är anpassat efter elevantalet på skolan.
Skolbiblioteket som fysiskt rum tillgängliggörs under stor del av skoldagen – detta kan ske
genom generösa öppettider, självbetjäning och/eller e-tjänster samt verksamhet via digitala
plattformar. Elevernas ålder och mognad avgör behovet av vuxen tillsyn.

Skolbibliotekariens tjänst bör innehålla utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling både
tillsammans med skolans övriga personal och inom den egna professionen. För att bedriva ett
relevant arbete som skolbibliotekarie behöver utrymme ges inom arbetstiden för inläsning av
litteratur av olika slag anpassad för målgruppen. Sådan lästid kan ske löpande under terminen
lika väl som mer samlat under tider då elever ej finns på skolan. Volymen och förläggningen
av inläsningstid bör diskuteras mellan rektor och bibliotekarie. Förslag: 4h lästid per
vecka/heltidstjänst

Skolbibliotekets budget bör vara definierad och anpassad efter antalet elever. Skolbiblioteket
bör innehålla ett varierat och målgruppsanpassat litteraturbestånd anpassat till olika typer av
läsbehov. Skolbibliotekspersonal och skolpersonal nyttjar kommunens skolpool och
mångspråkspool som ett komplement till det egna mediebeståndet. Dessutom finns det
gemensamt upphandlade databaser, anpassade efter respektive skolas behov.

En elev i Eslövs kommun ska under förskola ha erfarit:
● läsfrämjande verksamhet
● tillgång till förskolebibliotek
● en stimulerande miljö där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att

lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter
● undervisning i medie- och informationskunnighet
● undervisning med syfte att skapa förutsättningar att utveckla intresse för berättelser,

bilder och texter i olika medier, såväl digitala som analoga
● undervisning i syfte att träna sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och

samtala om berättelser, bilder och texter i olika medier

En elev i Eslövs kommun ska under lågstadiet ha erfarit:
● medier utifrån intresse och läsnivå.
● att kunna låna en bok själv på biblioteket – eget bibliotekskort.
● kännedom om vad termerna betyder och avgöra skillnaden på

skönlitteratur/facklitteratur, åsikt/nyhet/reklam/fakta/rykten.
● introduktion till hur internet fungerar.
● kunskap om hur ska man agera vid näthat.
● kunskap om att det finns genrer och vilka de föredrar.
● bokprat/bokattacker.
● Legimus vid behov.
● möjlighet att påverka skolbiblioteksverksamheten.
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● högläsning/klassläsning via skolpoolen.

En elev i Eslövs kommun ska under mellanstadiet haft tillgång till:
● medier utifrån intresse och läsnivå.
● att kunna låna en bok på biblioteket, söka i bibliotekskatalogen.
● kunskap om underkategorier inom skönlitteratur.
● kunskap om hur man kan kolla och reflektera kring källor i facklitteratur.
● kunskap om sociala medier och säkerhet på internet (näthat ingår, bilddelning, delning

av rykten m.m.).
● bokprat/bokattacker.
● Legimus vid behov.
● olika sätt att läsa.
● högläsning/klassläsning via skolpoolen.
● möjlighet att påverka skolbiblioteksverksamheten.
● temaprojekt kring diskrimineringsgrunderna kopplat både till fack- och skönlitteratur

En elev i Eslövs kommun ska under högstadiet haft tillgång till:
● medier utifrån intresse och läsnivå.
● kunskap om sökstrategier.
● kunskap om referenshantering.
● kunskap om källkritik/tillit utifrån kunskapsområde (SO/NO/SV).
● kunskap om sociala medier och säkerhet på internet – fördjupning.
● möjlighet att utveckla djupare förståelse för olika genrer.
● bokprat, bokattacker och boktips (även digitalt).
● möjlighet att påverka skolbiblioteksverksamheten.
● Legimus vid behov.

En elev i Eslövs kommun ska under gymnasiet, gymnasiesärskolan
och vuxenutbildningen haft tillgång till:

● kunskap om medier i ett digitalt samhälle.
● introduktion databaser.
● kunskap om upphovsrätt.
● kunskap om sökstrategier.
● kunskap om källkritik/tillit och sökkritik utifrån kunskapsområde.
● kunskap om sociala medier och säkerhet på internet – fördjupning.
● handledning – gymnasiearbete.
● att utveckla djupare förståelse för olika genrer.
● bokprat, bokattacker och boktips (även digitalt).
● Legimus vid behov.
● möjlighet att påverka skolbiblioteksverksamheten.
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2022-03-22 
Erik Lensell Barn- och familjenämnden 
+4641362034  
erik.lensell@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över remissversion av Lokalförsörjningsplan 
2023 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med 
budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när 
budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är 
att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån 
förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag med 
mera. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den 
nyss antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika 
förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan 
ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. 
Denna tjänsteskrivelse är barn- och familjenämndens svar på remissversionen som 
remitterats från kommunstyrelsen till alla nämnder. Det färdiga förslaget till 
Lokalförsörjningsplan kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i 
kommunens budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Remissversion Operativ lokalförsörjningsplan 2023 

Beredning 
Det underlaget som barn- och familjenämnden i tidigare skede lämnade ifrån sig är 
nu inskrivet i denna remissversion. Sedan underlaget lämnades in av barn- och 
familjenämnden senast har två projekt fått nya förutsättningar.  
 
Flyingeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist 
på lokaler. Etapp 1 som genomförs nu på skolan kommer stå klart i år. Etapp 2 som 
handlar om en kapacitetsökning är planerad till 2026. Utifrån underlaget att det redan 
idag råder brist på lokaler förslår vi att en utredning startas år 2023 och om 
utbyggnad planeras till år 2024.  
 
Fridasroskolan ska enligt nuvarande lokalförsörjningsplan byggas om år 2026-2027.  
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Den operativa lokalförsörjningsplanen beskriver att skolan ska moderniseras och 
verksamhetsanpassas. Det är av största vikt att det grundligt utreds om det finns 
förutsättningar att skolan efter ombyggnad av befintliga lokaler kan leva upp till 
kraven vi ställer på en modern grundskola idag. Om det inte finns förutsättningar bör 
andra alternativ övervägas.  
 
Oberoende utfallet av utredningen kring lokalernas förutsättningar behöver åtgärder 
vidtas snarast i Fridasroskolans lokaler. Det handlar om att öka säkerhet och trygghet 
för elever och personal på skolan. Idag delar skolan och allmänhet utrymme i den så 
kallade glasgatan i huskomplexet Gårdsåkra. En uppdelning av glasgatan behövs för 
att öka tryggheten för elever och personal.  Även skolgården behöver en tydligare 
avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever lämnar skolområdet 
utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder kan inte vänta till år 2026 och 
bör utredas och finansieras omgående.  

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta tillsammans med beslutsunderlag till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Erik Lensell 
Förvaltningschef Utredare 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-03-29 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 39    KS.2022.0108 

Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
I november 2021 antog kommunstyrelsen Eslövs kommuns operativa 
lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026. Inför budget 2023 har uppföljning och 
revidering gjorts och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-
2026 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Remiss lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Bilaga. Tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Bilaga. Tidplan inhyrningar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Barn- och familjenämndens beslut § 25, 2022 Yttrande över underlag för 

lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 
 Behovsbedömning ortsvis för förskola och skola 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 2022, Lokalförsörjningsplan 2023 
 Kultur och Fritids lokalbehov år 2023-2027 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 21 2022, 

Lokalförsörjningsplan 2023 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut för nytt vård- 

och omsorgsboende med inriktning på demens 
 

Beredning 
Förslag till remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har 
tagits fram, enligt den övergripande lokalförsörjningsprocessen som beslutats i 
tidigare lokalförsörjningsplaner. Utifrån denna plan har Serviceförvaltningen tagit 
fram ett budgetunderlag för både investeringar och inhyrningar. Detta underlag 
bifogas denna tjänsteskrivelse som information. När remisstiden gått ut kommer 
revideringar göras utifrån inkomna remissvar och därefter lämnas planen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, som underlag till budgetarbetet 
för 2023. När budgeten för 2023 är beslutad kommer planen än en gång justeras och 
beslutas därefter av kommunstyrelsen i december 2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 
2023-2027 skickas till samtliga nämnder på remiss. Yttrande ska vara inkomna till 
Kommunledningskontoret senast den 9 maj 2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Samtliga förvaltningar 
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INLEDNING 
Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart 
utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, 
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, 
utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service 
i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 
2023-2027 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i 
verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och 
kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. 
Lokalförsörjningsplanen beslutas av Kommunstyrelsen. 

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor variation och ett 
stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som 
vid framtagande av nya verksamhetslokaler finns många frågor att beakta. I denna 
lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de 
samma, men där frågan om lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet 
av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av 
lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade 
lokaler. 

Information i remissversionen:  

Detta är en remissversion av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027, upprättad i 
mars 2022. När remissvaren inkommit kommer denna plan att revideras för att utgöra ett 
underlag för budget 2023. När budget är beviljad kommer lokalförsörjningsplanen att anpassas 
utifrån beviljad budget och beslutas av kommunstyrelsen i december. I denna remissversion 
finns text med som inte kommer finnas med i det slutgiltiga förslaget till lokalförsörjningsplan 
2023-2027. Texten är kursiv och skriven i en egen ruta. 

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 
kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. 

Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en 
gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar 
med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga 
och/eller utveckla sina lokaler. 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större 
renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. 
Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att 
genom denna plan kunna optimera kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser 
och behov av nya lokaler. 

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga lokaler och 
uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig 
planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, 
strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. 

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla 
förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tar Serviceförvaltningen fram ett förslag på 
budgetunderlag utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget. 
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Lokalförsörjningsprocess 

 

Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kommunstyrelsen 
ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och berörda förvaltningar fram tills 
budget för enskilda projekt beviljats. Därefter övergår ansvaret för projekten till servicenämnden 
som driver dem i samverkan med berörd verksamhet och kommunstyrelsen. 

Tidplan för framtagande av den operativ 
lokalförsörjningsplan 

September- december: 
- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden 
- Förvaltningarna identifierar de lokalförändringar de önskar ska ingå i kommande 
lokalförsörjningsplan 

December: 
- Underlag från Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter och projekt 
samordnas med förvaltningarnas/nämndernas lokalbehov 

December–februari: 
- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltningarnas 
underlag i lokalförsörjningsplanen 

- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna och 
Kommunledningskontoret 

- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen 
- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott under 
beredningen av ärendet 

Mars: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på 
remiss till nämnderna budgetunderlag från SeF biläggs för kännedom 

April/maj: 
- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott. Revidering av 
lokalförsörjningsplan efter remiss, även serviceförvaltningens budgetunderlag revideras. 
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Maj: 
- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen 

Juni: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga 
som underlag för budgetarbetet  

- Budgetramar ges 

November: 
- Budget beslutas 

December: 
- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas 

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 
- Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 
byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbehoven 
bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolkningsprognos, 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera 

- Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler som de 
förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen. 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med uppgift om när 
hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringsprojekt med 
tidplan och uppföljning av ekonomi 

- Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, investeringar samt 
driftspåverkan 

Sammanställning av underlag till den operativa 
lokalförsörjningsplanen 

Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa underlag har 
verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat byggnadernas behov av 
åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna ryms inom Serviceförvaltningens 
drift och underhåll tas projekten inte med i denna lokalförsörjningsplan. De åtgärder som 
behöver utredas vidare eller har gett anledning till ändrad budget har tagits med till denna 
lokalförsörjningsplan. För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån 
kostnad, omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts för att 
samla tagna beslut. 

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 

Lokalförsörjningsplanen innehåller: 
- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern uthyrning 
- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet 
- Framtida behov av mark och lokaler 
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Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 
- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av Vård och 
Omsorg 

- Byggnader på Eslövs flygplats, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på 
Kommunledningskontoret som beställer förvaltning genom uppdragsavtal med 
Serviceförvaltningen. 

- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är rationella att 
använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på 
Kommunledningskontoret 

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 

I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden till 
kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns avsteg från 
lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas. 

Förändrat lokalbehov under året 

Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen uppstå under året 
ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen 
för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt. I 
princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen. 
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BEFOLKNINGSPROGNOS 
Information i remissversionen: 

Underlaget till lokalförsörjningsplan 2023 bygger på befolkningsstatistiken från 2021. Ny 
statistik kommer att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars. Den nya 
befolkningsstatistiken kommer skickas ut till alla förvaltningar och bör beaktas i remissvaren.  
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KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND 

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för 
kommunala verksamheters behov. I januari 2022 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 
250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda. Barn- och 
familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. 
Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala 
lokalbeståndet. 

Fastighetskategorier 
Här redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen. 
Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens ägda lokaler. 

 

 

 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens inhyrda lokaler. 
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VÅRD OCH OMSORG 
Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, 
Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa 
lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens 
verksamheter sköts av servicenämnden, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska 
kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns 
i ”Plan för lokalförsörjning 2023–2027 för Vård och Omsorg, ärende VoO.2022.0010. 

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, 
biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns 
ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet. För att 
möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens 
startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen. 

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet och 
socialpsykiatri. 

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av bostäder. 

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration i Stadshuset och mötesplats på 
Karidal. 

Alla Vård och Omsorgs lokaler nedan är externt inhyrda om inget annat anges. 

Lokalförändringar 2023  

Vård- och omsorgsboende 

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. 
Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal av 
respektive hyreskontrakt. 
• Trollsjögården 
• Kärråkra  
Ölycke 

• Solhällan 
• Gjutaregården 
• Bergagården 

Information i remissversionen: 

Projekten ovan kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då de åtgärder som 
planeras främst anses vara underhållsarbete. I ett längre perspektiv ingår dessa boende i 
utredningen kring ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende. 

 

LSS-boende 2  

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av 
befintliga boenden, basutredningen avslutad. Denna inhyrning kommer även vara 
underlag för kommande LSS-boende. LSS-boende 3 kommer att behöva upphandlas 
inom kort. Vård och Omsorgsnämnden önskar att detta projekt prioriteras utifrån att 
behovet är stort.  
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Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende 

Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A 
grundar sig på barnens fysiska behov vilka är omfattande och att boendeformen på 
Lapplandsvägen 11A inte är anpassat utifrån detta.  

Tidigare föreslagen omflyttning från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte 
längre aktuell då behovet av platser har minskat och då de åtgärder som behövs är 
möjliga att göra i befintliga lokaler.  

 

Göingevägen 22 

Behovet av ombyggnad och total renovering av Göingevägen 22 grundar sig på 
barnens/ungdomarnas kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och 
brandkrav på lokalen.  

 

Daglig verksamhet, Kugghjulet 

Daglig verksamhet, Kugghjulet behöver nya lokaler. Idag finns verksamheten på en 
ned stängd avdelning med 8 lägenheter på Trollsjögården. Dessa lokaler är väl 
lämpade för verksamheten men behöver ersättas då lokalerna behöver återgå till 
boende.  

 

Daglig verksamhet vid ridhuset 

Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig lokal 
med stort underhållsbehov. Utredning pågår för att klargöra om det är möjligt att 
använda förskolepaviljong med tillfälligt bygglov som ska rivas. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer troligen inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023. Arbetet pågår med att 
lösa lokalbehovet med att placera före detta förskole paviljonger från förskolan Pegasus vid 
ridhuset. 

 

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 

Verksamheten eftersöker en vinterverkstad.  

Information i remissversionen: 

Projektet kommer troligen inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023. Då verksamheten 
behöver lokalen under 2022 och hyreskostnaden finns med i budget 2022.  
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Utredningsprojekt till LFP 2024  

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende 

En basutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende pågår. 
Vård och omsorgsnämnden har, 2022-02-16 tagit följande inriktningsbeslut för det fortsatta 
arbetet. 

 Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 och 
förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 
 

 Arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- och omsorgsboende med inriktning 
mot demensboende inklusive gemensamma utrymmen, lokaler för administration, 
storkök mm samt kompletterande verksamheter så som avlastningsplatser, 
dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ Karidal.  

 Vid lokalisering av ett nytt vård- och omsorgsboende ska följande förutsättningar 
beaktas. 
- Placering i centralorten 

- Byggnaden behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer.  
- Byggnaden kan uppföras i flera plan utifrån verksamhetens behov. 
 

I projektet ingår även ett utredningsuppdrag för att säkerställa de befintliga 
fastigheternas hållbarhet på långsikt, detta behöver Vård och Omsorg som underlag 
för sin fortsatta planering. Servicenämnden kommer, tillsammans med berörda 
fastighetsägare och Vård och Omsorg upprätta en långsiktig hållbarhetsanalys för de 
befintliga inhyrda vård och omsorgsboendena som belyser behovet av renoveringar 
mm i befintliga boende. 

Information i remissversionen  

För att klara den mycket snäva tidplanen för projektet pågår ett aktivt arbete på flera 
förvaltningar i kommunen, detta medför att projektet kan komma att revideras innan planen går 
till antagande i december. 

 

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd 

Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på 
Kvarngatan 7. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer ingå i utredning kring Hemvårdens lokaler, Kvarngatan och inte finnas med 
som eget projekt 2023. 

 

Nytt psykiatriboende  

Verksamheten planerar att lämna Vålarödsvägen samt minska antalet externa 
placeringar. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning 
göras. 

 

LSS-bostäder 

För LSS-boendena Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Kvarngatan 
14 har verksamheten sammanställt sina behov i en basutredning. Under 2023 utreds 
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dessa boende tillsammans med fastighetsägarna utifrån behov av underhåll och 
upprättad basutredning för att klargöra vilket underhåll och vilka 
verksamhetsförändringar som bör göras. I utredningsarbetet ska även frågan om 
brandsäkerhet beaktas. Eventuella verksamhetsförändringar som medför utökad 
hyra tas med i budget och lokalförsörjningsplan 2024. 
Enligt basutredningarna bedöms det inte finnas behov av ersättningslokaler för 
ombyggnadsarbetena ovan, frågan beaktas i lokalförsörjningsplan 2024. 

Information i remissversionen: 

Underhållsåtgärder på LSS-boende på Bjärevägen är av Eslövs bostads AB planerade att 
utföras under 2022 och kommer därmed inte vara med i lokalförsörjningsplan 2023. Skulle 
verksamhetsanpassning som medför hyresökning uppkomma tas dessa till budget 2024. 
 

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, kommunal byggnad 

Både hemvård-, hälso- och sjukvårdsorganisationen växer vilket innebär att lokalerna nu är 
underdimensionerade. Förutsättningen för det fortsatta arbetet är att legitimerad personal ska 
fortsätta vara samlokaliserad. Förutom Kvarngatan 7 kommer följande lokaler för hemvården att 
ingå i basutredningen: 

 Vårlöken, område Väster 
 Poliskroken, ny lokal 2021 område Norr 
 Kvarngatan 7, område Ytter, Söder & Öster 
 Ytter pausar i Stehag, Löberöd & Marieholm  
 Hjälpmedelsförrådet ligger i utkanten av Eslöv. Bättre logistiska förutsättningar behövs 
och behovet kommer utredas i samband med basutredning för Kvarngatan.  
 

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen 

Behov av nya lokaler tas till kommande lokalförsörjningsplan.  

Information i remissversionen: 

Befintlig lokal behöver utökas, budget kommer äskas under 2022. 

 

Beredskapslager 

Utredning av ett framtida beredskapslager ska göras, i denna utredning ska även kommunens 
övriga behov av lagerlokaler ingå.  
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Kv. Köpmannen, Stensson 

Utredning av blockföringen av 18 lägenheter i Kv Köpmannen, utifrån eventuell 
uppsägning och utförda anpassningar. 
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BARN OCH UTBILDNING 

Barn och familjenämnden 

Barn och familjenämnden bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna lokaler. 
Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Ett detaljerat 
underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning 
av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende BoF.2022.0007. I detta underlag finns en 
bedömning ortsvis för förskola och grundskola. 

Befolkningsprognosen visar en fortsatt stark utveckling av invånarantalet i Eslövs kommun. 
Under år 2021 har antalet barn (0-18 år) ökat mer än prognosticerat för året. Framförallt är det 
barn under ett 1 år som märkbart överskridit sin prognos. Detta är en anledning till att 
kommunen bör prioritera utbyggnadstakten av förskoleplatser då många av dessa barn snart 
kommer söka sig till någon av våra förskolor. Det finns fortfarande en viss trängsel i förskolorna 
i Eslövs tätort som behöver byggas bort enligt antagen lokalförsörjningsplan.  

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan uppstå mycket 
snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora sammanhängande ytor som är 
svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna, se kapitlet mark för kommunens 
verksamheter nedan. 

Information i remissversionen: 

Barn och familjenämnden har i sitt underlag till denna lokalförsörjningsplan framfört att i samband med att 
skolornas och förskolornas lokaler byggs eller byggs om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning 
för anställda. För att förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av möjlighet till 
handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. Denna fråga kommer tas vidare i Barn 
och Familjenämndens lokalprogram.  

Lokalförändringar 2023 

Fridebo förskola 
 

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. I samband med omförhandling av 
hyresavtalet ska pedagogisk anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med 
Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta 
projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade 
investeringsmedel i budget 2021 avser utredningar 

Ebo planerar ett större underhållsprojekt på Gårdsåkra, detta kommer att samordnas med 
skolprojektet. 

Information i remissversionen: 

Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren, förtydligande av projektet och uppdatering av 
tidplanen kommer ske under remisstiden 
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Inhyrd förskola väster 

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. 

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. 
Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos 
och utfall. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 eller 140 platser. Den totala ytan 
beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm 
BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har 
tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta projekt 
prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan.  

Information i remissversionen: 

Upphandlingsutredning pågår på Serviceförvaltningen, förtydligande av projekt och uppdatering av tidplanen 
kommer ske under remisstiden 

 

Förskola Marieholm 

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. Detaljplanen är 
antagen. Projektet avvaktar behov av nya förskoleplatser. Innan projektet startar kontrolleras 
skick och standard på övriga förskolor i Marieholm.  

 

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan 

Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både 
en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har tidsbegränsat 
bygglov. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den totala 
ytan beräknas till 1850 kvm. Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan, se nedan 

Information i remissversionen: 

Tidplanen är senarelagd på grund av att detaljplanen är överklagad, ny tidplan upprättas när detaljplanen vunnit 
laga kraft. 
 

Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder 

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 
platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och 
Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via 
SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 

 

Förskolan Trollhasseln 

Det tillfälliga bygglovet för förskolan Trollhasseln kommer att förlängas så att barnen kan gå 
kvar på denna förskola tills Blåsippans förskola färdigställts. Byggnaden kommer att avvecklas 
när verksamheten flyttat in i Blåsippans förskola. Skulle behov av lokalen finnas när den blir 
ledig, fram tills det tillfälliga bygglovet går ut, tas detta med till lokalförsörjningsplan 2024.  
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Häggebo förskola Flyinge 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden 
ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022. 

 

Förskola Örtofta/Väggarp 

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. Förskolan är tänkt att ersätta 
Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta. Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 
bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent 
förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och 
detaljplanearbete. Ny avstämning görs vid LFP 2024–2028. 

 

Sockertoppens förskola 

Denna förskola är uppförd som en tillfällig förskola med inhyrda moduler, den fungerar bra för 
verksamheten och antalet platser motsvarar behovet. Då det ännu inte finns någon klar tidplan 
för en permanent förskola i Örtofta/Väggar kommer servicenämnden förlänga bygglovet och 
göra en översyn för att avgöra om det kan var ekonomiskt försvarbart att köpa de förhyrda 
paviljongerna utifrån energikrav och möjlighet att flytta till annan plats. 
 

Violens förskola tidigare kallad Nya Norrebo 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1250 
kvm. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola 
planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. 
En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för 
rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan 
gamla Norrebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022.  
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Ängabo förskola 

Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Utredning utifrån detaljplan bör göras. 
Fastigheten ligger intill Husarängen där en större utredning kommer ske, se lokaler för Kultur 
och Fritid nedan. Denna förskola behöver hanteras inom fem till tio år. 

Information i remissversionen: 

Förskolan gränsar till Husarängen där en större utredning görs av kultur och fritidsnämnden. 
Nya beslut avvaktar denna utredning. 

 

Källebergskolan 
 

Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på Sallerupskolan. För 
att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver anpassning göras av utemiljön 
samt kök 

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva ersättningslokaler i samband 
med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler fungera som tillfälliga lokaler även för dessa 
skolor. I ett ännu längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med 
genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022 
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Teknikcentrum 

I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var tänkt att 
användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av Sallerupskolan. Några anpassningar 
av lokalerna behöver inte göras för att fungera som ersättningslokaler för Sallerupskolan som 
kommer använda ca 2/3 av byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör 
både mark och lokaler tas med i arbetet med vid genomförande av den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv. Detta projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022. 

Information i remissversionen: 
Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 
Den del av lokalen som inte används av BoU kommer att användas av GoV för magasinering av 
möbler mm i samband med ombyggnad av Carl-Engströmskolan hus C 
 

Västra skolan 
 

 
Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 90-
talet. Skolan är i behov både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller 
även utemiljön. Skolan har för närvarande 16 klasser men ska planeras för 14 (två parallell-
klasser i åk F-6). Barn och Utbildnings lokalprogram för grundskola åk F-6 med två paralleller 
är utgångspunkt. 
Paviljongen sydöst om huvudbyggnaden förutsätts fortsätta att disponeras av Västra skolan. En 
rad funktioner är eller kan vara gemensamma med Ekenässkolan. Under byggtiden behöver 
verksamheten bedrivas i ersättningslokaler. Källebergskolan är tänkt som en resurs för detta 
åtminstone för de äldre åldrarna. 

Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer finnas 
tillgängliga på Källebergsskolan när Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya lokaler. 
 

Information i remissversionen: 
Basutredning pågår, texten ovan kommer att redigeras under remisstiden. 
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Fridasroskolan 
 

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Basutredning är påbörjad. För att tillgodose 
behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt, om möjligt, starta då 
ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.  

Ebo planerar större underhållsarbeten på Gårdsåkra vilka behöver samordnas med skolprojektet. 

Information i remissversionen: 

Projektplanering pågår tillsammans med fastighetsägaren, förtydligande av projektet och uppdatering av 
tidplanen kommer ske under remisstiden 

. 

Paviljonger Norrevångskolan 

På Norrevångskolan finns inhyrda paviljongerna, dessa kommer att avvecklas när verksamheten 
flyttat in i de tillbyggda lokalerna vilka planeras klara i januari 2023.  

 

Marieskolan 

Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. 
Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022. 

 

 

21 ( 41 )42 ( 330 )



ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2023–2027 
Remissversion 2022-03-09 

23 (39) 

 

 

Sallerupskolan 
 

Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och 
anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på 
Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan 
och f–3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. 
 

Vasavångskolan tidigare kallad Nya Östra skolan 
 

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av 
fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Basutredning är gjord för 
att samla tagna beslut. 

 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt sommaren 
2022. Entreprenören har i februari aviserat att detta projekt är försenat, eventuell påverkan på 
lokalförsörjningsplan 2023 förs in under remisstiden.  
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Stehagskolan 
 

Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat 
till förskolan Blåsippan, tidigare kallad Stehag Söder. 

  

Information i remissversionen: 

En basutredning är påbörjad och den visar på en betydligt högre kostnad än budgeterat. 
Förslaget i basutredningen innebär en kapacitets- och kvalitetsökningar genom att nuvarande 
Gyabo förskola kommer få två större klassrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en 
studiehall samt en kombinerad hemkunskap och bildsal. I ett första skede kommer 
förskoleklassen flytta till de iordningställda lokalerna vilket skapar förutsättningar för skolan att 
kunna erbjuda fritidsverksamhet i egna lokaler för äldre årskurser. Det ger också 
förutsättningar fullt ut till komplementlokaler i form av grupprum. Detta gynnar framförallt de 
elever som behöver lugnare lärmiljöer. Lokalförändringen skapar också en kapacitetsökning på 
skolan, för att möta ett växande Stehags behov. En årskurs skulle kunna bli treparallellig, idag 
är samtliga årskurser tvåparallelliga på skolan. De större klassrummen på 75 kvm ger också 
förutsättningar att kunna ta emot enstaka fler elever än riktlinjen på 25 st i en klass, i 
kombination med god tillgång till komplementytor så att den större klassen kan delas upp i 
mindre grupper under skoldagen. Genom att investera i en hemkunskapssal kombinerad med 
bild skapas förutsättningar till god kvalité på undervisningen i dessa ämnen. Denna sal blir 
också en viktig resurs för alla fritidsverksamheter på skolan. Salen kommer också fungera som 
ett konferensutrymme för kollegiet.  

Utifrån ny beräknad projektbudget måste projektet avvakta budget för 2023, verksamheten är 
informerad. Ombyggnad av kök finns inte med i detta projekt. 
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Flyingeskolan 
 

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 

Etapp 1 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. Detta sker genom 
att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett vilande utrymme tas i bruk. 

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och sammanhållen 
verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med biblioteket vid matsalen. Det 
ger också förutsättningar att bygga ut diskinlämningen på en del av den nuvarande 
biblioteksytan. Diskinlämningen är idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I 
samband med detta behöver anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre 
kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan 
åren kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte i 
samband med etapp 1. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt 2022 

Etapp 2 

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt 
lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Denna förändring 
behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot pågående detaljplanearbete. 
Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord. Frågan om att friköpa 
paviljongerna tas med i en inledande basutredning, hyresavtalet löper ut 2026-07-31. 

 

Tillfällig inhyrning väster, ersättningslokaler gamla Skogsgläntan 

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer inhyrning av 
förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, då inhyrning av 
ersättningslokaler planeras ske i Kv. Dannemannen under 2022 
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Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 
 

Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer förlora ytan i öster, 
markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet kommer ge ytan, markerad med rött, 
en skogskaraktär. Parallellt med detta investeringsprojekt kommer underhållsarbeten i form av 
upprustning av friidrottsytan öster om den röda ytan göras. Dessa ytor ligger inom det område 
som kallas Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans med 
föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget fram både utifrån 
direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska tas fram tillsammans med 
föreningar med verksamhet inom området. 

Information i remissversionen:  

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, beräknas färdigställt 2022 

Utredningsprojekt till LFP 2024 

Förskola Väster/Centrum 

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser som finns i 
mindre lämpliga lokaler. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan 
beräknas till ca 1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för 
en åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Arbete 
med lokalisering av denna förskola är påbörjat men har avvaktat frågan om inhyrd förskola på 
väster 

Information i remissversionen:  

Lokaliseringsutredning pågår 

. 

Förskola Flyinge i samband med ny exploatering 

I Flyinge och Gårdstånga pågår flera exploateringsprojekt. För att säkerställa behovet av 
förskoleplatser planeras ett område för en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar, 105 
platser ingå i en av detaljplanerna i Flyinge. Under 2022 kommer en basutredning inledas. 
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Östra Strö skola 
 

Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på 
komplementlokaler. Serviceförvaltningen har framfört behov av investeringar i all teknik. En 
basutredning kommer göras under 2022, 

Marieskolan 
 

Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör göras utifrån både 
Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men även utifrån Kultur och Fritids 
möjlighet att samutnyttja lokalerna. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, då idrottslokalerna är 
åtgärdade genom ombyggnad av befintliga omklädningsrum och då kök och matsal ingår i 
köksutredningen som görs för alla storkök i kommunen. 
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Ölyckeskolan 

 

Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Lokalerna för årskurs f-3 behöver 
anpassas för att fungera mer funktionellt för årskurser med större elevantal. Skolan har också ett 
stort underhållsbehov. Förutom lokalerna för f-3 ligger fokus på de administrativa delarna. Ett 
rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt mer funktionell planlösning i 
personalrummet.  

Serviceförvaltningen utreder underhålls behov för Ölyckeskolan, främst utifrån föreslagna 
verksamhetsförändringarna men även utifrån underhållsbehovet av idrottshallen. 
Underhållsarbetet behöver samordnas med verksamhetsförändringarna. 

Information i remissversionen:  

Under 2022 planeras tillgänglighetsanpassning av idrottshallen. 

 

Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort  

Utbyggnad av Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 skapar möjlighet till avveckling av 
paviljongerna som står vid respektive skola. Västra skolan kan då också anpassa elevantalet till 
endast två paralleller i samtliga årskurser. När Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i 
sina fulla elevantal behöver vi ha en beredskap för vilken skola som därefter ska ta emot ett ökat 
elevantal i Eslövs tätort. År 2023 vill vi starta utredningen kring var nästa kapacitetsökning bör 
ske.  

Tillgången till idrottshallar på fd. Bergaområdet 

Utredning av kapacitet i idrottshallar utifrån att både Vasavång f-6 och Vasavång 7-9 förväntas 
växa och som en följd av det också behovet av idrottshallstider på Bergaområdet. I utredningen 
kommer även gymnasie-och vuxennämnden ingå då de förväntas ha ett ökat behov av 
idrottshallar och kultur och fritidsnämnden som ansvarar för uthyrning av hallarna utanför 
skoltid.  

Trygghet och säkerhet i våra skolor 

För att öka tryggheten i våra skolor kan lokalanpassningar göras. Det kan innebära att vi bygger 
bort platser där det naturligt uppstår sämre tillgång till vuxen personal eller där personal har 
sämre uppsyn över lokalerna. Det kan också innebära anpassning av lokalerna för att endast ta 
emot besökare vid en av entréerna eller att sätta upp trygghetskameror inomhus.  

Utemiljöer på våra skolor 

Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. De skolor som inte står 
inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få investering i 
utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och viktigt för barnens 
rekreationsmöjlighet och lek. Därför kommer en utredning göras för att se hur man kan ökad 
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likvärdighet av skolors utemiljöer utifrån denna kommer även en prioritering för kommande 
investeringsprojekt i utemiljöer göras. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på 
den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras. Utbildningar som 
bedrivs i lokalen Hyveln upplevs av elever ligga långt ifrån Carl Enströmgymnasiet och skulle i 
framtiden, om möjligt, kunna flyttas närmare Carl Engströmgymnasiet. Tillgång till 
idrottslokaler behöver utredas (se utredningsuppdrag som finns på barn och familjenämnden 
ovan). Även matsalen på Carl Engströmgymnasiets dimensionering behöver ses över så att 
antalet sittplatser i matsal motsvarar volymen elever. Dessa frågor tas med i kommande 
lokalförsörjningsplaner. 

Lokalförändringar 2023 

Carl Engström-skolan 
 

 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet 
samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

 

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar 
iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya 
installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ersättningslokaler 
löses inom skolans lokaler. 

Administrativa lokaler 

Arbetsmarknadsenheten sitter i dag på Brandstationen på Gröna torg, denna lösning är temporär. 

Deras långsiktiga lokalbehov hanteras inom den gemensamma lösningen för kommunens 
administrativa lokaler i Stadshuset och Rådhuset.  
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Våfflan 
 

Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några permanenta 
lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära ett utredningsuppdrag av 
hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv.  
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KULTUR OCH FRITID 
Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler 
av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen 
verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i 
kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats ett 
behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter och 
på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler.  

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens 
lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit. 

 

Information i remissversionen: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har precis startat upp en omfattande kartläggning över vilka lokaler de har, hur det 
nyttjas av föreningar, vad de kostar, vilka bidrag och stöd som ges till föreningar. Målet är att få fram tydliga 
prioriteringar och bedömningsgrunder i enlighet med fritidspolitisk strategi. Följande områden ingår i översynen: 

 Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande och fördelning av tider 
 Stöd och bidrag till föreningar 
 Lokalsubvention 

Översynen kommer vara klar i höst och ge en bra bild över vilka behov som finns och hur vi på bästa sätt fördelar våra 
resurser. Med anledning av det planeras följande basutredningar att pausas: 

 Översyn av idrottsplatser 
 Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 
 Gamla brandstationen (kan förlänga avtalet t o m år 2025) 
 Ekenäsgården 

Lokalförändringar 2023 

Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i budget och i den 
operativa lokalförsörjningsplanen 2022 men som inte beräknas färdigställas under 
2022.  

Kulturskolan 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla 
Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning 
för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya 
lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med 
färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern. Byggnadsarbetena anpassas så att 
verksamheten inte behöver några ersättningslokaler. 
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Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se ”Övriga lokalförändringar” nedan 

Idrottslokaler Löberöd 

 

Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och gräs på 
befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i Skyttegaraget stora brister. 
Utifrån detta har en basutredning gjorts för att klargöra eventuella behov av åtgärder och 
möjligheten att samutnyttja lokaler. Utredningen har resulterat i att Skytteföreningen tagit över 
förskolepaviljongerna Trollet. Skyttegaraget, där skytteföreningen tidigare hade sin verksamhet 
i, är i så dåligt skick att det kommer att rivas. Marken där garaget låg kommer att gå över till 
miljö och samhällsbyggnadsnämnden då den är planlagd som allmän platsmark.  

Information i remissversionen: 

Basutredningen visade att inga nya omklädningsrum behövs 

Arbetet med att ta fram ett nytt markavtal, mellan Eslövs kommun och Löberöds idrottsförening, 
för ny gräsplan vid idrottsplatsen pågår 

 

Karlsrobadet 

En basutredning är påbörjad och utifrån denna ska följande åtgärder göras 
 2023, modernisering av utebassäng, 50 meter samt ersättning av den 
borttagna vågbollen med en ny attraktion. 

 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter 

Vidare kommer en utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023, finns även under 
utredningsprojekt nedan. 
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Information i remissversionen: 

I basutredningen har även frågorna nedan tagits upp. Då Karlsrobadet ingår i den större 
utredningen kring Husarängen har frågorna överlämnats dit, uppdatering kommer ske under 
remisstiden 
 Utegym 
 Ny omklädning friluftsbad  
 Ställplatser för husbilar  
 

Konstgräsplan 

Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur befintliga 
konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i kommunen är lågt i jämförelse med 
övriga kommuner i landet. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023, frågan kommer nu ingå i 
utredningen angående Husarängen och tas därför inte med i denna lokalförsörjningsplan. 
Tidigare har det även diskuterats om att lägga en ny konstgräsplan i Löberöd men då det nu 
finns en ny konstgräsplan i Askeröd är denna placering inte längre aktuell.  

Avtal angående en ny biogräsplan diskuteras med Löberöds IF, se Idrottslokaler Löberöd ovan 

 

Husarängen 

Basutredning är påbörjad för ny byggnad efter branden 2021-02-14, denna är pausad i avvaktan 
på utredningen av framtida rekreationsområde på Husarängen, Karlsrobadet och angränsande 
parkmark som görs på Kultur och Fritid.  

Information i remissversionen: 

Tillfälliga byggnader kommer uppföras av föreningen på Husarängen i sommar 

Uppdatering kan ske under remisstiden då förslag för Husrängen beräknas tas fram i april. 

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se nedan 

Utredningsprojekt till lokalförsörjningsplan 2024 

Översyn av idrottsplatser 

Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i Hurva, 
Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra möjlig 
samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder.. 

Information i remissversionen:  

En basutredning är påbörjad och avvaktar nu kultur- och fritidsnämndens översyn av 
lokalbehov och prioriteringar 
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Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 

En utredning är påbörjad utifrån att all korttidsuthyrning ska ske via kultur och fritidsnämnden. 
Utredningen har fått fram flera lokaler, främst från Barn och Utbildning, som kommer föras in i 
Kultur och Fritids bokningssystem. Arbetet fortsätter nu med att identifiera om fler lokaler kan 
läggas in i Kultur och fritidsnämndens bokningssystem. Avstämning görs i LFP 2024. 

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och 
föreningslokaler 

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som 
ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat bidrag till föreningarna. Detta 
är en stor och komplex fråga som påverkar så väl föreningar som Servicenämnden och Kultur och 
Fritidsnämnden. 

Utredning pågår, avvaktar nu kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och 
prioriteringar och beräknas klar till LFP 2024. Detta innebär att avtalen ligger kvar på kultur och 
fritidsnämnden under 2023. 

Ekenäsgården 

 

Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att Ekenäsgården har 
stora tekniska brister. En basutredning utifrån ett fastighetsägarperspektiv och ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv kommer att göras för att klargöra eventuella behov av åtgärder när 
kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och prioriteringar är klar. Hyresgäster i 
byggnaden är idag Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. 
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Gasverket 

Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det geografiska läget och 
utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört önskemål om att tillgänglighetsanpassa 
byggnaden så att de kan få tillgång till de outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är 
i behov av utökade lokaler redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje 
år är detta en angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig 
ungdomsverksamhet. 

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i byggnaden. 
Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av utökade 
verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. Eventuella verksamhetsanpassningar 
bör samordnas med byggnadens fastighetsunderhåll. En basutredning är påbörjad och avvaktar nu 
genomförandeprojektet för Östra Eslöv. 

TV-torn 

På Ekevalla finns idag ett tillfälligt TV-torn. Som underlag till lokalförsörjningsplan 2024 
kommer under 2022 en utredning göras kring en permanent lösning göras 

Rehabbassäng 

Utredning av en ny rehab bassäng.  
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ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag 
Information i remissversionen: 

Tidigare har i budget för Servicenämnden funnits investeringsmedel i form av årsanslag. 
Utredning pågår under remisstiden om hur dessa ska redovisas i budget 2023.  

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till, 2025-12-31 utan 
besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploaterings- 

projekt behöver utredning starta för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr 
lokal i byggnaden, boule, taekwondo. 

Information i remissversionen: 

I lokalförsörjningsplan 2022 stod att lokalerna var möjliga att hyra ut till 2024-12-31 

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter 
utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 
65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum 
med mera.  

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det planeras att färdigställas 
under 2022 

Åkermans väg 

Verksamheten sitter kvar på Åkermansväg tills lokalerna i Rådhuset är klara. Då kommer 
personal från Stadshuset flytta till Rådhuset och verksamheten som idag sitter på Åkermansväg 
flyttar till Stadshuset. 

Information i remissversionen: 

Inflyttningen är beroende av att projektet ”Säker foajé” i Stadshuset slutförts 

Vasslegatan 

Uthyrning och ombyggnad avvaktar genomförande av fördjupad översiktsplan, Östra Eslöv för att 
kommunen ska kunna ha rådighet över mark och byggnad. 

Backåkra 

Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att täcka 
kommunens kostnader. 

 

 

Johnssons minne 

Byggnaden kommer att säljas under 2022. 
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Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då försäljning sker under 2022 

 

Föreningstorget 6 (fd. Polishuset) 

Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal, lediga lokaler finns i den södra 
flygeln. 

Stadshuset 

En förstudie av Eslövs framtida stadshus utifrån hur lokalerna ska användas är gjord, denna 
kommer att följas av vidare utredning av alternativa arbetsformer. Därefter kommer frågan om 
framtida lokaler, både befintliga och ev. nya, utifrån förstudien och resultatet för alternativa 
arbetsmetoder utredas. 

Projektet ”Trygg och säker foajé”, omfattar ombyggnad av foajé, iordningställande av 
samtalsrum i direkt anslutning till foajé samt ny teknik för lås, larm och inpassering. 

Örtofta folketshus 

Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och 
idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, kommer försäljning 
avvakta tills vidare. 
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Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov 
 

 

Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, Trollet, 
Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. Bygglovet för Trollhasslen 
förlängs, se förskola Stehag söder. Skogsläntans avetablering sker när tillfällig inhyrning på 
väster är klar. Övriga paviljonger avetableras senast när det tidsbegränsade bygglovet går ut. 

Information i remissversionen: 

Projektet kommer inte finnas med i lokalförsörjningsplan 2023 då det avslutas under 2022 för 
alla paviljonger utom förskolan Trollhasseln se ovan. 
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MARK FÖR KOMMUNENS 
VERKSAMHETSLOKALER 

Markreserv på befintliga förskolor: 

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas. 

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas. 

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad efter rivning 
kan utredas. 

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och 
förskolor för hela kommunen. 

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark 

Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i tätorten Eslöv. I 
sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens detaljplaner inte är digitaliserade. 
Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta fram en total sammanställning av fastigheter som 
är möjliga att bebygga för kommunens verksamheter. 
 

Bostäder/Skola 
Smultronet 1, Eslöv Bäckdala 

 

Gårdstånga 15:31 
 

 

Bostäder eller daghem 
Billinge 3:70 

Allmänt ändamål 
Hästen 
 

 
 

Centrumverksamhet 
Gäddan 3 
 

 
 

Offentliga byggnader 
Kärnan 2 och 3 
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Ny mark till kommunala verksamhetslokaler 

I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för kommunens 
verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de konkreta behov som tagits upp 
under respektive verksamhet ovan, men även för att tillgodose att kommunen i framtiden har 
avsatt mark för kommunens verksamhet. Processen från att behov av nya lokaler är identifierat 
tills inflyttning är en lång process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt. 

Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med inriktning på 
demens pågår. 

I Flyinge, Marieholm och Stehag bör mark- och planberedskap för ny skola/förskola beaktas i 
samband med ny exploatering. 

 

Tidplaner 
 

Information i remissversionen: 

Tidplaner för inhyrningar och investeringar redovisas som bilagor i remissversionen 
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2022-03-15 
Erik Lensell Barn- och familjenämnden 
+4641362034  
erik.lensell@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Svar på Centerpartiets initiativärende om att ta fram 
förslag på riktlinjer för hur förskolor och skolor ska 
se ut  

Ärendebeskrivning 
Jasmina Muric (C) har den 16 februari 2022 inkommit med initiativärende till barn- 
och familjenämnden. Ärendet avser att nämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta 
fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut samt att dessa ska 
presenteras inför nämnden för vidare diskussion och antagande. Barn- och 
familjenämnden beslutade den 16 februari 2022 att skicka initiativärendet för 
beredning av förvaltningen innan ärendet avgörs.  

Beslutsunderlag 
Lokalprogram Förskola 
Lokalprogram skola 
Funktionsprogram SKR 
Lokalförsörjningsplan 2021-2025 

Beredning 
Förskolans lokaler 
I arbetet med att skapa funktionella lokaler för våra förskolors verksamheter utgår vi 
från förvaltningens aktuella lokalprogram. Vi nybyggnation har vi också utgått från 
det funktionsprogram som är framtaget på uppdrag av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och som i sin tur ligger till grund för det ramavtal vi kan avropa från 
vid nybyggnation. Blåsippan och Violen är två förskolor som nu byggs i Eslövs 
kommun där projekteringen utgått från SKR:s funktionsprogram. Även den 
planerade Vitsippan är planerad utifrån samma funktionsprogram. Varken våra egna 
lokalprogram eller SKR:s funktionsprogram är antagna i barn- och familjenämnden. 
Dokumenten hanteras i vårt arbete vid kravställning på lokaler som referensmaterial 
och inte som måste-krav vilket ger oss möjlighet att göra avsteg från dokumenten. 
Fördelen med att kunna göra avsteg från dokumenten är att behoven och 
förutsättningarna för de olika verksamheterna kan se olika ut. Det kan exempelvis 
finnas tillgång till lokaler och resurser nära förskolan i form av offentligt bibliotek 
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eller idrottshall som gör att samma funktion inte behöver finnas på den enskilda 
förskolan.  
 
Skolans lokaler 
I arbetet med att skapa funktionella lokaler för våra skolor utgår vi från 
förvaltningens aktuella lokalprogram. Vid större ombyggnad av skolor, som 
exempelvis Västra skolan står inför, utgår vi från det centrala lokalprogrammet och 
tar tillsammans med skolan, dess ledning,  lärare och elever fram en lokal variant. 
Även för skolans del hanteras således lokalprogrammet som referensmaterial och 
inte en kravlista. Det är för att varje skola har sina individuella utmaningar och 
resurser i närmiljön och behöver ha en unik projektering.  
 
Strategisk lokalförsörjning i Eslövs kommun 
Lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 innehöll förutom den operativa delen, i 
kapitel två, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. I kommunens 
styrgrupp för lokaler har det bestämts att kommande lokalförsörjningsplaner bara ska 
innehålla den operativa delen och att övergripande styrdokument ska tas fram i egen 
ordning.  
 
Arbetet med att ta fram de övergripande styrdokumenten för lokalfrågorna pågår men 
det återstår en hel del arbete innan dessa är klara. Detta gör att operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bara ersätter den operativa delen av LFP 2021- 
2025, som finns i del 2. De delar som inte ersätts av den operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 kommer därmed att gälla fram till dess att de 
övergripande styrdokumenten antas. 

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden anser initiativärendet besvarat.  
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Erik Lensell 
Förvaltningschef Utredare 
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BAKGRUND

Funktionsprogrammet är framtaget i samverkan mellan SKL Kommentus Inköpscen-
tral, SKLs avdelning för Utbildning och arbetsmarknad, SKLs avdelning för Samhälls-
byggnad och tillväxt och Niras Arkitekter. Funktionsprogrammet och tillhörande kon-
cepttyper är ett resultat av SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor - förstudie, direktiv 
från förskolans styrdokument och information från många av Sveriges kommuners egna 
funktionsprogram, workshops med referensgrupper och leverantörshearing.

SYFTE

Funktionsprogrammet är underlag till SKLs ramavtalsupphandlade förskolor. 
Handlingen beskriver upphandlade myndigheters behov och krav på förskolorna som 
lärmiljö och byggnad, med syfte att erbjuda varje barn en plats i en permanent och 
kvalitativ förskola. Funktionsprogrammet är ett underlag till så kallade konceptförsko-
lor, och beskriver konceptens förutsättningar att passa olika typer av tomter, närområ-
den och lokala föreskrifter. Funktionsprogrammets krav och val av koncepttyper är en 
sammanvägning av kommunernas olika behov av storlek på förskola, olika arbetssätt 
och olika stora barngrupper.

Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på 
lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-
miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan 
som verksamhet. Genom hela dokumentet finns kommentarer från referensgrupp, 
barnens referensgrupp och leverantörshearingen, för att ge en djupare och mer nyanse-
rad bild av förskolan.

För SKL Kommentus Inköpscentral räkning, är funktionsprogrammet författat av Elin 
Drougge och Jonatan Blomgren, Niras Arkitekter i samarbete med tillgänglighetssak-
kunnig Lina Olofsson, Niras Arkitekter, ljusdesigner Malin Alenius, White Arkitekter 
och akustiker Simon Edwinsson, Delta Akustik.
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I enlighet med funktionsprogrammets syfte att ”kvali-
tetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika 
villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära” ska barnfokus 
tillsammans med en god arbetsmiljö för personal, priorite-
ras vid utformningen av angivna koncepttyper. 

Vid antagning av anbud kommer bedömningen baseras på 
hur väl anbudet motsvarar funktionsprogrammets syfte och 
målbild - detta utifrån funktionskraven ställda i Del 2 och 3 
tillsammans med vad som i funktionsprogrammet benämns 

FÖRKLARINGAR

FUNKTIONSPROGRAMMETS SAMMANSÄTTNING

under rubrikerna att tänka på  och mervärde, som beskriver 
behjälpliga aspekter och kvalitéer som inte är kravställda 
men ändå önskvärda.

Anbudets överensstämmelse med funktionskrav och önsk-
värda kvalitéer enligt ovan, kommer tillsammans med 
byggnadens ekonomiska värde (både investeringskostnad 
och livscykelperspektiv) vara grunden till antagningen och 
värderingen av anbud- se Förfrågningsunderlaget och Bilaga 
14 - Utvärderingskriterier.

Utifrån målbilden i Del 1 beskriver 
och kravställer vi i Del 2, alla funk-
tionsområden och rumssamband 
inom förskolan. 

Detta utvärderas i avsnitt 1, 2 och 3 - 
Bilaga 14 Utvärderingskriterier.

Krav och funktioner i Del 2 ska 
ses tillsammans med krav ställda i 
tillhörande bilagor:

Bilaga 9 Akustik
Bilaga 10 Energi
Bilaga 11 Storkök 
Bilaga 12 Teknik och Hållbarhet 
Bilaga 13 Ämnen med miljö- och 
hälsoskadliga egenskaper 
Bilaga 15 Ämnen i textilier
 

Förklarar funktionsprogrammets 
målbild och vision utifrån tidi-
gare arbete och utifrån direktiv i 
läroplanen för förskolan. Kapitlet 
beskriver övergripande krav och 
kvalitetsaspekter som är essentiella 
för en berikande lärmiljö och som 
konkretiseras som funktionskrav i 
Del 2 och 3. 
 
Detta utvärderas i avsnitt 1 och 2 - Bi-
laga 14 Utvärderingskriterier.

Utifrån målbild i Del 1 och funk-
tionskrav ställda i Del 2, beskrivs och 
kravställs förskolans exteriör och 
möjlighet till lokal anpassning.

Detta utvärderas i avsnitt 4 - Bilaga 14 
Utvärderingskriterier.

DEL 1 - 
VISION, MÅL OCH KVALITÉ

DEL 2 - FUNKTION 
OCH RUMSSAMBAND

DEL 3 - EXTERIÖR 
OCH LOKAL ANPASSNING

HUR FUNKTIONSPROGRAMMETS SKA ANVÄNDAS

UTSKRIFT
Bilagan är upplagd för att kunna skrivas ut som bokformat, 
genom användning av skrivarfunktion: Booklet/Häfte

BILDER
Alla referensbilder i funktionsprogrammet är avsedda som 
goda exempel i ett icke-kommersiellt syfte. Fotograf och /eller 
annan upphovsperson har angetts där dessa gått att finna. 
Bild framsida: Prestwood Infant School, Storbritannien, De Rosee Sa.
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BEGREPP

BARNGRUPP
Med barngrupp avser Skolverket den grupp som barnet 
ingår i under större delen av sin dag i förskolan.

FLEXIBILITET: 
Är en tanke kring rummens olika samband och möjlighet 
att öppna upp och samverka, eller stänga igen och fokusera 
- för att över dagen kunna dela upp barngruppen i mindre 
grupper för parallella aktiviteter.

MÅNGSIDIGHET: 
Ett begrepp som beskriver förskolans potential att erbjuda 
en variationsrik miljö samstämmigt med läroplanens äm-
nesområden (beskrivs i Del 2.3 - Pedagogiska funktioner). 
Mångsidigheten syftar till att rummens utrustning och ka-
raktär skapar en lärmiljö med funktioner som kompletterar 
varandra, och motverkar att alla rum är likartade.

HEMRUM, LEK OCH LÄS, VILA OCH REFLEK-
TION, VERKSTAD ATELJÉ, MUSIK SÅNG 

RÖRELSE, TEATER, MATSAL

VE
RK
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M

H
ET

SY
TA

 (L
O

A
)

BR
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YT

A
 (B

RA
)

BA
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YT
A

PE
D

A
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IS
K 

YT
A

GROVENTRÉ, KAPPRUM, 
HYGIENRUM, WC

KONTOR,OMKL, 
PERSONALRUM,

KÖK, WC

TEKNIK, 
UTR.

FÖRSKOLANS YTOR

BARNYTA

VERKSAMHETSYTA 
(LOA)

BRA (BRUKSYTA)

PEDAGOGISK 
YTA

PEDAGOGISK YTA:
Rum vars primära syfte är till för den pedagogiska verksamheten, så som 
enheter och rum enligt Del 2.2 - Pedagogiska Funktioner.

BARNYTA: 
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom förskolan som 
barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta tillsammans med praktiska funktioner 
så som hygien samt på- och avklädning).

VERKSAMHETSYTA
Det totala antal rum och kommunikationsstråk som barn, pedagogisk 
personal och kökspersonal kan nyttja.

ÖVRIG YTA
Drift så som �äktrum, undercentral och elcentral.

FRIYTA: 
Den del av gården som barnen har tillgång till. (enl Boverkets de�nition)

HEMRUM, LEK OCH LÄS, VILA OCH REFLEK-
TION, VERKSTAD ATELJÉ, MUSIK SÅNG 

RÖRELSE, TEATER, MATSAL
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A

GROVENTRÉ, KAPPRUM, 
HYGIENRUM, WC

KONTOR,OMKL, 
PERSONALRUM,

KÖK, WC

TEKNIK, 
UTR.

FÖRSKOLANS YTOR

BARNYTA
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom 
förskolan som barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta 
tillsammans med praktiska funktioner så som hygien 
samt på- och avklädning).

VERKSAMHETSYTA 
(LOA)
Det totala antal rum 
och kommunikations-
stråk som barn, 
pedagogisk personal 
och kökspersonal kan 
nyttja.

PEDAGOGISK YTA
Rum vars primära syfte är till för 
den pedagogiska verksamheten, 
så som enheter och rum enligt Del 
2.2 - Pedagogiska Funktioner.

BRA (BRUKSYTA)
Byggnadens hela yta 
inkl drift så som 
�äktrum, undercentral 
och elcentral.

HEMRUM, LEK OCH LÄS, VILA OCH REFLEK-
TION, VERKSTAD ATELJÉ, MUSIK SÅNG 

RÖRELSE, TEATER, MATSAL

GROVENTRÉ, KAPPRUM, 
HYGIENRUM, WC

KONTOR,OMKL, 
PERSONALRUM,

KÖK, WC
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A

 (B
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)

GROVENTRÉ, WC, 
KAPPRUM, HYGIENRUM 

KONTOR,OMKL, WC
PERSONALRUM, KÖK

TEKNIK, INVÄNDIG UTRYMNING

BAS, 
PEDAGISKA 

FUNKTIONER

YTOR

PEDAGOGISK YTA:
Rum vars primära syfte är till för den pedagogiska verksam-
heten, så som enheter och rum enligt Del 2.3 - Pedagogiska 
Funktioner.

BARNYTA: 
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom för-
skolan som barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta tillsammans 
med praktiska funktioner såsom rum för hygien samt på- 
och avklädning).

MERVÄRDE och ATT TÄNKA PÅ:
Beskrivning av funktioner och kvalitetsaspekter som inte är 
kravställda, men önskvärda.

KAPACITET: 
Antal personer rummet klarar avseende storlek, möblerbar-
het och utrymning.

GENOMGÅNGSRUM: 
Ett rum som måste passeras för att komma åt en specifik 
funktion, det finns med andra ord inga alternativa vägar. 

BAS
Rum inom den pedagogiska ytan som kan vara en barn-
grupps permanenta bas - se Del 2.2.3 Bas.

ENHET
Del av den pedagogiska ytan som innehåller minst tre baser 
- se Del 2.2.2 Enhet.

VERKSAMHETSYTA (LOA)
Det totala antal rum och kommunikationsstråk som barn, 
pedagogisk personal och kökspersonal kan nyttja.

TOTAL YTA (BRA)
Förskolebyggnadens totala yta inklusive invändig utrym-
ningstrapphus och teknik, så som fläktrum, undercentral 
och elcentral. 

FRIYTA: 
Den del av gården som barnen har tillgång till. (enl. Bover-
kets definition)
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EFTERFRÅGADE KONCEPTTYPER 

Följande koncept är formulerade utefter skolverkets rekommendationer,  
SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor - förstudie och workshops i 
samarbete med referensgrupp. 

FYRA KONCEPTBYGGNADER

Koncepten är indelade i fyra storlekar efter antalet våningar och barnplatser enligt koncept-
typ A, B, C och D.

YTA

Förskolebyggnaden ska ha en minsta pedagogisk yta samt största yta BTA enligt respektive 
koncepttyp. Förråd och förvaring (enligt kap. 2.4.5 och 2.4.6) räknas inte som pedagogisk yta, 
oavsett om det är illustrerat som förråd eller uppdelad fast förvaring.

BARNPLATSER OCH PERSONAL

Koncepten specificeras inte efter antal barnplatser och personal utan area. Dock kommer 
utvärdering att göras efter barn- och personalantal enligt respektive koncepttyp.

För definitioner av ytor - se Ytor sid. 5
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KONCEPT A  

• 1 våning 

• Utvärderas efter 72 barn och 14 personal

• Minst 340 m2 pedagogisk yta

• Max 950 m2 BTA

•  2 Enheter

• Mottagningskök

• Minst 2 arbetsplatser

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT B

• 1 våning

• Utvärderas efter 108 barn och 21 personal

• Minst 510 m2 pedagogisk yta

• Max 1400 m2 BTA

•  3 Enheter

• Tillagningskök 

• Minst 3 arbetsplatser

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT C

• 2 våningar

• Utvärderas efter 108 barn och 21 personal

• Minst 510 m2 pedagogisk yta

• Max 1400 m2 BTA

• 3 Enheter

• Minst 1 gårdsentré och groventré i mark-
plan 

• Tillagningskök

• Minst 3 arbetsplatser 

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT D

• 2 våningar

• Utvärderas efter144 barn och 28 personal

• Minst 680 m2 pedagogisk yta

• Max  1870 m2 BTA

• 4  Enheter

• Minst 2 gårdsentréer och groventréer i 
markplan

• Tillagningskök

• Expedition 

• Minst 4 arbetsplatser 

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 6 personer

KONCEPTSPECIFIKA KRAV
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DEL 1   VISION, MÅL OCH KVALITÉ 

 
Denna del förklarar funktionsprogrammets målbild och vision genom att beskriva 
övergripande krav och kvalitetsaspekter som är essentiella för en berikande lärmiljö.
 

“ Utbildningen präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. 
Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. Förskolan 
ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka 
och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter.”  

Läroplan för förskolan
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Childcare Centre Maria Enzersdorf, Österrike. MAGK illiz. Foto Hertha Hurnaus
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1.1   BARNET I FOKUS

“Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, 
nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få 
möjlighet att förundras och utveckla sin 
förmåga att utforska, kommunicera och 
reflektera.”  - Läroplan för förskolan

UPPTÄCKA

Förskolan som byggnad ska fånga upp barnens upptäck-
arlust med färg och form, variation av rum, känslighet för 
material, ljud och ljus. Barnet utvecklas i relation till sin 
omgivning - de ser gruskornet och pinnen och de känner 
strukturen och temperaturen på golvet. De upplever och 
analyserar ljud och lär sig relatera till andra genom samspel. 
De flesta barn vill klara sig själva och de uppmärksammar 
och använder det som finns tillgängligt för dem. Självför-
troende och självkänsla skapas när barnet lär sig att klara 
sig själv. 

Att lära sig att vara människa är bland annat att förstå sina 
sinnen, och barnen närmar sig världen genom lek. De för-
håller sig ständigt till sin omgivning och byggnaden ska vara 
ett verktyg att bistå dem i sin utveckling. Genom olika ut-
trycksformer beskriver och tolkar de vad som sker omkring 
dem. Som en individ i en grupp lär de sig anpassa sig efter 
andra och samtidigt värna om sin integritet. 

UTVECKLING

För att utvecklas krävs en balans mellan trygghet och ut-
maning. Det är lättare att utmana sig själv om man känner 
trygghet i sammanhanget. Trygghet kan vara olika för olika 
personer, men ofta handlar det om kontroll. Som vuxna kan 
vi välja att lämna en oönskad situation eller kommunicera 
vårat missnöje. Ett barn kan inte alltid lämna ett rum eller 
har verktyg att förmedla känslan av rädsla, ilska eller sorg. 
I en förskolemiljö utformas rum och rumssamband för att 
underlätta för personalen att värna om barns fysiska säker-
het, ofta genom överblick i glasade dörrar och fönster eller 
“slussning” genom olika rum. Barnens säkerhet är en viktig 
del i det dagliga arbetet, men vi måste också lyfta fram bar-
nets uppfattning av trygghet i en situation.
 
Barnfokus utifrån barnets perspektiv är att ge dem möjlig-
heter att själva välja att delta eller inte delta, att kunna dra 
sig undan eller våga ta plats. Genom rummens gestaltning 
och samband, materialval, ljud och ljus och inredning, ska 
byggnaden ge barnen inflytande över sin lärmiljö - och 
tillåta dem att känna sig trygga och utvecklas efter egen 
förmåga.

REFERENSGRUPP

”Förskolan som en lugn och harmonisk grund”

” Barns läromiljöer ska inte vara en passage för andra”

”Andra aktörers arbetsmiljö ska inte styra över barnens 
läromiljöer”

”Vem har rummets skapats för? Vad sänder det för 
signaler?”

”Anpassning till barns behov för att utveckla  
självständighet”

BARNKONVENTIONEN

§12  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i 
alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

§13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter.

§23 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett   
fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i   
samhället på lika villkor.

§31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Mama Smile Playground, Japan. Emmanuelle Moureaux Architecture + 
Design
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REFERENSGRUPP

”Vidga miljöerna så att de inte blir könsstyrda.”

”Barn ska kunna ha överblick och veta var de befinner sig i 
lokalen/byggnaden”

”Vissa barn med särskilda behov känner sig uttittade, hur kan 
byggnaden tillvarata deras integritet?”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Bilder för de som inte kan läsa”

”Det ska vara så att alla kan nå” 

FÖRDJUPNING

• Olika är normen - Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan, 
SKL 2017

• Bygg i kapp, av Elisabet Svensson, 2015 

HÄNVISNING

• Se 1.9 Inredning och material 

ATT TÄNKA PÅ

• Kontrastmarkeringar i glaspartier, golv eller annat kan vara 
kreativa och spännande inslag

 EN FÖRSKOLA FÖR ALLA   1.2

“Alla barn ska ges möjlighet att delta i 
gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar 
och sin förmåga.” - Läroplan för förskolan

FRÅN ETT ÅR TILL SEX ÅR

Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Hela förskolan är 
ett pedagogiskt verktyg - allt är nytt för ett barn. Därför ska 
alla funktioner som barnen nyttjar ha ett pedagogiskt fokus. 
Utöver planerad aktivitet, krävs rum för av- och påklädning, 
måltider, skötsel och vila - alla med ett barnfokus och peda-
gogisk inramning så att barnen kan utvecklas självständigt.

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ

Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar men också 
ibland hinder för lek och lärande. Utformningen av den fy-
siska miljön speglar ofta hur verksamheten värderar olika 
aktiviteter, men också synen på de barn som vistas där.

Tillgänglighet handlar om att alla barn ska ges tillgång till 
och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela 
lärmiljön. Därför måste förskolan som byggnad kunna stöd-
ja olika behov av pedagogik. Tillgänglighet är ett begrepp 
som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal 
eller plats fungerar för barn oavsett funktionsförmåga. Om 
lärmiljön inte är tillgänglig är det svårt för barnet att vara 
delaktig fullt ut. Byggnaden ska ha en tillgänglig lärmiljö 
där varje barn utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen 
för utbildningen. 

För barn och elever med funktionsvariationer som gör dem 
extra känsliga för yttre påverkan, så är det viktigt att miljön 
fungerar och är utformad utifrån de pedagogiska konse-
kvenser som kan uppstå. Verksamheten måste alltid ta hän-
syn till det i planering och utformning av miljön. Befintliga 
lokaler kan vara svåra att bygga om utifrån verksamhetens 
behov av praktiska, ekonomiska och organisatoriska skäl. 
Därför bör det i ett tidigt skede planeras för en god tillgäng-
lig lär- och arbetsmiljö.
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“ En positiv framtidstro ska prägla 
utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande 
miljö och till natur och samhälle. Barnen ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur de olika val som människor gör kan bidra 
till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och 
social som miljömässig.”  - Läroplanen för förskolan 

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

En framtidssäker förskola är anpassningsbar, inte enbart 
för omstrukturering inom verksamheten, utan också för ett 
förändrat klimat. Vi står inför påtagliga förändringar och 
måste både tänka om och utmana oss själva i hur vi bygger 
och utformar vårt samhälle.

Mot bakgrund av IPCCs senaste klimatrapport (SR15) 
medför detta längre vegetationsperioder och kortare snö-
säsonger. Framtidens byggnader måste klara kyla liksom 
värmeböljor, torka och häftiga skyfall. Byggnaden bör där-
för t.ex. ta hänsyn till vattenförbrukning och dagvattenhan-
tering för att undvika översvämning och vattenbrist. 
 

BYGGNADEN SOM LÄROMEDEL

Ett klimatsmart hus med synliga system samstämmer med 
läroplanens mål att ge barnen en förståelse för hållbar ut-
veckling.  Att få använda och se förskolan i samverkan med 
sin närmiljö är ett sätt att få en djupare förståelse av dess 
konsekvenser och möjligheter.
Hur tillagas maten och hur källsorteras den? Kan barnen 
odla själva? Låt tekniska system bli synliga för barnen. Visa 
t.ex. hur förskolan samlar energi genom solceller och sen 
brukar den. Det är ett synligt kretslopp genom en direkt 
omvandling av solenergi till elektricitet.

LIVSCYKEL

En byggnad har stor klimat- och miljöpåverkan under hela 
sin livstid. Den största påverkan kan göras i projekterings-
skedet med en byggnad som har låg energiförbrukning 
för material med lång livslängd. Vid en livscykelanalys av 
byggnadens totala klimatpåverkan bör alla steg från råvaru-
tillverkning till rivning av byggnaden tas med - se Förfråg-
ningsunderlag Förskolebyggnader samt Bilaga 12 - Teknik 
och hållbarhet

1.3   MILJÖ OCH KLIMAT

Hedlunda förskola, Umeå. SWECO Architects

REFERENSGRUPP

”Byggnaden måste tåla kommande väder”

”Cradle to Cradle - hållbara och giftfria material”

”Glasrutor i barnnivå in till teknikrum, kanske lampa med 
timer” 

LEVERANTÖRSHEARING

”Bygga efter långsiktiga behov”

”Kravställa annat än pris”

”Bra kvalitet på upphandlingen gör att vi vill vara med”

”Livscykelperspektiv”

”Solpaneler”

”Förankra utformningen med pedagoger och barn”

”Bra relevanta tekniklösningar som barnen kan använda”

FÖRDJUPNING

• FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) - Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)

• Naturvårdsverket - Stöd i miljöarbetet

• SMHI - Lokala klimatrapporter och stödfunktioner 

• Boverket - Hållbart byggande och förvaltning

HÄNVISNING

• Bilaga 10  - Energi

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet
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Exempel på skjutparti och samband mellan rum.
Šmartno Timeshare Kindergarten, Slovenien. Arhitektura Jure Kotnik

REFERENSGRUPP

”Kan vi nyttja volymen i lokalen istället för att bara prata om 
yta”

”Möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper.” 

   VARIATION OCH FLEXIBILITET   1.4

FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET

Ordet flexibilitet tenderar att liknas vid, eller tolkas som, 
ett blankt papper, vilket inte alls är syftet. Förskolan måste 
kunna stödja en specifik lärmiljö, som t.ex. rörelse, vila eller 
måleri, och erbjuda alla barn förutsättning att utvecklas 
inom olika ämnesområden. 

Mångsidig pedagogisk yta betyder att byggnaden ska erbju-
da en mångfacetterad lärmiljö - det vill säga att alla rum inte 
är likvärdiga, utan olika på det sättet att de genom gestalt-
ning, dimensionering och inredning stödjer tänkt funktion. 
På det viset ska förskolans pedagogiska rum erbjuda en lär-
miljö med funktioner som kompletterar varandra.

Flexibilitet är en tanke kring rummens olika samband och 
möjlighet att öppna upp och samverka, eller stänga igen 
och fokusera. Genom gestaltning och flexibla rumssamband 
ska byggnaden stödja pedagogikens olika aktiviteter över 
dagen och underlätta för samarbete mellan personal och 
barngrupper.

FLEXIBILITET ÖVER TID

Ur ett hållbart perspektiv ska förskolan kunna nyttjas under 
lång tid och därför inte vara känslig för förändring. Det är 
en stor utmaning att optimera behoven idag och samtidigt 
kunna anpassa framtida krav och restriktioner  - så som en 
ny läroplan, förändrade barngrupper eller omställning av 
personalresurser. 

Ett sätt att hantera detta är genom en smart och föränderlig 
inredning tillsammans med en tolerant stomstruktur, så 
som samlade installationer och möjlig flytt av innerväggar. 
Även tillgång till vatten och avlopp i flera rum ökar valmöj-
ligheten av användningsområde.

Exempel på skjutparti och samband mellan rum.
SFU UniverCity Childcare, Canada. HCMA. Foto Martin Tessler

ATT TÄNKA PÅ

• Funktioner och rum som kompletterar varandra för en mång-
sidig lärmiljö

• Tolerant stomstruktur med smart placering av installationer 
som över tid klarar av viss förändring

• Rummens utformning och samband är i viss mån flexibel och 
kan ”öppnas upp” för samarbete mellan barngrupper, eller 
stängas igen och för fokuserat arbete.

“ Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn 
varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 
valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 
barnen att bredda sina lekmönster och val av 
aktiviteter.” – Läroplan för förskolan
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1.5   RUM OCH RYTM

“Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och 
en väl avvägd dygnsrytm med både vila och 
aktiviteter som är anpassade efter deras behov 
och vistelsetid. ” – Läroplanen för förskolan

MÖTE MED RUMMET

Den pedagogiska personalen och barnen utgör grunden för 
en social och trygg miljö, men ibland behöver tryggheten 
skapas inom barnet genom reflektion och återhämtning. 
Rum som överensstämmer med barnens känslomässiga be-
hov kan utöka känslan av kontroll - barnen måste ges möj-
lighet att dra sig undan - framförallt i större rum där barnen 
träffar barn och personal från andra grupper. 

Hur tillåts barnen att känna in en situation och närma sig 
mötet med andra i sin egen takt? Byggnaden ska utgå ifrån 
barnens fysiska nivå och situation och hjälpa dem i deras 
utveckling. Ibland behöver barnen iaktta innan de väljer att 
delta, för att känna sig trygga inför en främmande situation. 
Detta kräver en mjuk ingång till större ytor. Kanske genom 
dämpad belysning och lägre takhöjd. Barn upplever rum-
met med kroppen och ibland kan trygghet finnas i ett mjukt 
material eller ett litet krypin. 

Genom att ge mervärde till byggnadsdelar som naturligt 
tillkommer kan förskolan erbjuda spännande rumsligheter 
som barnen kan använda - så som varierande fönsterstor-
lekar,  låga fönsterbröstningar som tillåter både yngre som 
äldre barn att se ut, djupa fönsternischer att krypa upp i, 
en läshörna under en trappa eller en ”holk” i den fasta 
inredningen.

RYTM MELLAN RUM

Att ge personal möjlighet att skapa miljöer som passar bar-
nens olika behov och åldersgrupp ska vara möjligt. Ibland 
söker barnen lugn och ro, ibland vill de vara aktiva, och 
behovet ändras över dagen. Förskolan ska erbjuda rum för 
koncentration liksom fartfyllda lekar. För aktiva barn som 
söker kontakt och utmaning behövs större sammanhang: 
lek och rörelse, ljud och ljus, spännande färger och material. 
För andra kanske rutiner och tydlighet är en absolut förut-
sättning för att utvecklas. 

Kalorias Children’s Space, Portugal. Estúdio AMATAM 

FÖRDJUPNING

• Skolans nya rum (2017) producerad av Skolhusgruppen och 
Arkus. Suzanne de Laval et al.

• Barngruppers storlek i förskolan - en kartläggning av aktuell 
pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forsk-
ning, Rapport 433, år 2016, Skolverket

REFERENSGRUPP

”Hur kan byggnaden tillvarata barnens integritet?”

”Kunna variera mellan olika aktiviteter och rum under 
dagen”

”Flexibilitet - möjlighet till stora och små rum för alla”

”Leka, lära och utforska i liten och större grupp”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Många barn ska kunna sitta och arbeta tillsammans”

”Ibland vill man sitta själv, men ganska ofta tillsammans”

”Jag tycker om att klättra” 

ATT TÄNKA PÅ

• Gestaltning av rum som tar hänsyn till barnets skala, perspek-
tiv, individuella behov och behov över dagen

• Omsorgsfullt gestaltade byggnadsdelar som ger mervärde 
till barnen
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Intercultural Education Center, Germany. (Se)arch Architekten.  Foto 
Zooey Braun

FÖRDJUPNING

• Om crowding: Förskolans fysiska miljö - En kunskapsöversikt 
och förslag till utvärdering, SKL 2018, s. 11

ATT TÄNKA PÅ

• Samverkan mellan arbetslag

• Undvikande av genomgångsrum och väl avvägd placering av 
invändig glasning i dörrar och fönster

• God koppling mellan kök och matsal

• Kommunikationsstråk är effektiva och gynnar barnens och 
personalens flödesstruktur med hänsyn till dimensionering, 
möblering och dörrars öppningsriktning

• Baserna har bra tillgång och närhet till resten av förskolan

• Medvetna materialval och gestaltning av rum som ska 
handskas med många barn och vuxna - för att bidra till en 
rogivande atmosfär i en aktiv miljö.

REFERENSGRUPP

”Undvika ”orum” som alltid står tomma.

”Se till flöden. Vagnar ska inte gå genom barnens rum”

”Hur tar sig barnen till och från matsalen?”

”Var finns toaletter när barnen köar för att ta mat?”

”Barnen ska ha överblick och veta var de befinner sig i 
lokalen/byggnaden”

FLÖDEN OCH SAMVERKAN   1.6

“Barngruppen och samspelet mellan barnen 
är en viktig och aktiv del i barnens utveckling 
och lärande i förskolan. Undervisningen ska 
baseras på såväl att barnen lär tillsammans och 
av varandra som samspelet mellan vuxna och 
barn.” - Läroplanen för förskolan

SAMVERKAN

Byggnadsformen ska underlätta för samverkan mellan ar-
betslag och möjliggöra att förskolans gemensamma ytor 
nyttjas av alla i byggnaden. Det betyder att en alldeles 
för utbredd byggnad skapar stora avstånd och motverkar 
samarbete.

Funktionsprogrammet stödjer en miljö där pedagogisk 
personal tillsammans med barnen kan planera dagens ak-
tiviteter. Detta för att möjliggöra att alla barn får chansen 
att utvecklas i sin egen takt. Personalen måste kunna skapa 
samverkan mellan barn från olika grupper för olika typer av 
aktiviteter över dagen. Det här ställer höga krav på byggna-
dens kapacitet och utformning. 

ÖVERSIKT OCH SAMBAND

Storlek och samband av rum ska underlätta centrala be-
grepp som mötesplatser, samspel och fördjupade relationer. 
Samtidigt måste det vara en god miljö för barnen där de kan 
koncentrera och fokusera på en aktivitet. Det vill säga att 
genomgångsrum ska undvikas så långt det är möjligt och 
glasade dörrars och fönsters placeringar vara väl avväg-
da för att barnen ska känna sig trygga - genom att kunna 
se barn och vuxna i andra rum - men utan att det blir ett 
störningsmoment. 

Den invändiga glasning ska även underlätta för pedagogisk 
personal att ha översikt och stödja känslan av att ha kontroll 
över en situation. Personalen bör se barn i angränsande rum 
och ha visuell kontakt med annan personal. 

FLÖDEN

Byggnaden bör undvika vad den miljöpsykologiska forsk-
ningen kallar för ”crowding.” Crowding är trånga utrymmen 
som leder till stresspåslag och vidare framkallar känslor av 
ångest och aggressivitet. Genom att motverka trängsel och 
underlätta för verksamhetens flödesstruktur att flyta på, kan 
detta undvikas. Rum som måste handskas med många barn 
och vuxna, så som entréer, matsal och gemensamma hy-
gienrum, kräver extra planering för att undvika köbildning. 
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REFERENSGRUPP

”Enkla mörkläggningsmöjligheter”

”Arbeta med ljus och ljud i digital miljö. Utforskande 
arbete och möjlighet att projicera på väggar”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett mörkt rum som man kan ta in ljus i”

”Fönster och lampor med olika färger och strålkastare”

1.7   LJUS

LJUSET I FÖRSKOLAN

Huvuddelen av förskolans belysning ska utgöras av dags-
ljus. Det naturliga ljuset ger oss energi och sparar samtidigt 
energi från elbelysningen. Utvalda utblickar och en ljuspla-
nering som tar tillvara det naturliga ljusets växlingar ska i 
byggnaden bidra till en levande interiör och ge en uppfatt-
ning av tid och plats. 

Högt sittande fönster ger ett mer spritt allmänljus som når 
långt in i rummet medan ett lågt sittande fönster skapar ett 
mer koncentrerat ljus nära golvet i barnens nivå. Varierade 
fönsterstorlekar, bröstningshöjder och fönster i olika vä-
derstreck ska i byggnaden ge barnen möjlighet till en rikare 
ljusmiljö som stärker upplevelsen av både rum, färg, ljus 
och form. 

Det direkta solljuset behöver kunna skärmas av för att 
undvika bländning och samtidigt släppas in när solljuset 
är välkommet. Tänk på att yngre barn befinner sig på låga 
nivåer och ofta tittar uppåt mot vuxna. Koncepten ska ha en 
varsam placering av fönster och av belysning för att undvi-
ka bländning och alltför starka kontraster i riktningar som 
barnen tittar.

ELBELYSNING

Elbelysningen bör planeras med utgångspunkt från dags-
ljuset. En bra ljusmiljö kan tillgodose behovet av både ljus 
och mörker och kan anpassas efter barnens behov och ak-
tiviteter. Att kunna påverka belysningen är ett enkelt och 
effektivt sätt att förändra stämningen i ett rum. Genom att 
dämpa allmänbelysningen och fokusera ljuset kring små 
omslutande ”ljusrum” kan olika koncentrerade aktiviteter 
samlas i ett större rum.

Exempel på ljusmiljö med variation av ljusinsläpp  
Råå Förskola, Helsingborg. Dorte Mandrup Arkitekter

FÖRDJUPNING

• Ljus och Rum - planeringsguide för belysning inomhus, 
Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens 
Energimyndighet, 2013

HÄNVISNING

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet

ATT TÄNKA PÅ

• Barnens synsinne och färgseende utvecklas under försko-
leåldern vilket gör en rik och varierad ljusmiljö med god 
färgåtergivning extra viktig.

• Att högt sittande fönster ger mycket ljus, men ökar samtidigt 
risken för bländning

• Att en alltför jämn monoton belysning är tröttande och 
minskar upplevelse av rum, färg och form

• Att ljuset ska ha en god färgåtergivning, speciellt i situationer 
med en ljuskälla, som t.ex. pendlat ljus över bord.

MERVÄRDE

• Möjligheten att med ljus skapa mindre rum i rummet som 
hjälper barnen att koncentrera sig och samlas kring den egna 
gruppens aktivitet
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LJUD   1.8

LJUDET I FÖRSKOLAN

Barnen tillbringar en stor del av sina första levnadsår på 
förskolan. Den måste därför vara en plats som möjliggör 
bästa tänkbara förutsättningar för utveckling och trivsel. 
En viktig faktor för att uppnå detta är att förstå hur 
hörselsinnet fungerar och hur ljudmiljön påverkar barn 
och pedagoger. Hörseln är ett sinne som ofta underordnas 
visuella upplevelser vid planering av förskolemiljöer. Men 
på samma sätt som estetik och arkitektonisk gestaltning 
påverkar vårt välbefinnande gör också ljud och akustik 
det.

Ljudmiljön påverkar en rad viktiga faktorer i förskolan, 
såsom möjligheten till koncentration, taluppfattbarhet, 
språklig utveckling, stimulans och delaktighet. En bra 
planerad ljudmiljö förstärker allt detta medan en dålig 
ljudmiljö hämmar barnens utveckling och skapar ar-
betsmiljöproblem för både barn och pedagoger, såsom 
trötthet, huvudvärk, tinnitus, inlärningssvårigheter, 
sömnproblem, mm.

Det vanligaste ljudproblemet på förskolor är höga bul-
lernivåer från den egna verksamheten. När barn leker 
alstras mycket ljud. En prioriterad målsättning för bygg-
naden är därför att minimera egenljudalstringen och 
tillgodose behovet av en väl fungerande ljudmiljö. Syftet 
är att ge barnen en bra start i livet och pedagogerna en 
ändamålsenlig arbetsmiljö. 

REFERENSGRUPP

”BBR-kraven för ljudnivåer är inte tillräckliga.”

”Måste tillgodose buller från lågfrekventa ljud”

”Bra akustik från början - svårt att lösa i efterhand”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Högtalare så att man kan göra röris”

FÖRDJUPNING

• Begränsa inte dina sinnen - ljudet och den lärande miljön,  
Ecophon, 2011

HÄNVISNING

• Bilaga 9 -  Akustik  

ATT TÄNKA PÅ

• När akustiklösningar adderas ett rum måste hänsyn tas till 
verksamhetens behov av upphängningsyta och möjlighet 
att använda projektor eller annat på väggarna. 

• Rum för vila och stillsam aktiviteter placeras inte allt för nära 
rum för aktiv verksamhet, eller andra installationer som låter 
mycket. T.ex. tvättrum, kök eller annat.

MERVÄRDE

• Akustik kan också formas och gestaltas så att det tillför 
rummet ett mervärde, antingen genom att smälta in och bli 
en del av rummets helhet eller utformas för att ge rummet 
karaktär.

Exempel på vägg med träribbor som tillåter bakomliggande akustika-
bsorbenter.  School complex in Rillieux-la-Pape, Frankrike. Tectoniques 
Architects. Foto Renaud Araud

Undertak i perforerad metall som tillåter bakomliggande akustikabsor-
benter. People’s Choice Credit Union headquarters office. Woods Bagot. 
Foto David Sievers
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ATMOSFÄR OCH MATERIAL

Ett rum är inte bara sin yttre begränsning, utan också rymd, 
färg, form, ljus och ljud. Alla medel är behjälpliga för att 
harmonisera med tilltänkt användning. Varma färger och 
mjuka material kan vara ett stöd för vila och reflektion med-
an en stor och upplyst yta kan inspirera till lek och rörelse. 

Det en utmaning att hitta en bra balans av estetiskt behag-
liga material som samtidigt är giftfria, slittåliga och lätta att 
underhålla. Med tanke på människans klimatavtryck och 
med hänsyn till barnens direkta kontakt med material, före-
språkas en giftfri förskola för att rikta fokus mot barnen och 
deras framtid. Barn använder sig inte av omgivningen på 
samma sätt som vuxna - t.ex. stoppar de saker i munnen som 
inte är tänkta att tuggas på - och den medvetenheten måste 
finnas vid val av både pedagogiskt material och inredning.

 
ORIENTERING

Färg och material kan förtydliga ett rums funktion, fram-
för allt för barn med funktionsvariation. Ett förtydligande 
av ett rums funktion genom gestaltning ska underlätta för 
barnen att orientera sig. Färg, struktur, ljud och ljus ska ge 
rummet en identitet som inte undermineras när den dagliga 
verksamheten möblerar om, skapar och dekorerar. Barnens 
alster ska få ta plats och synas, samtidigt som en medvetet 
vald interiör bibehåller känslan av lugn i en aktiv miljö. 

Skillnad mellan vägg, golv och tak, synliggörande av dörrar 
och inredning kan hjälpa barnen att förstå en byggnads 
logik och funktion. En miljö utan förtydligande moment 
kan upplevas rörig och stökig. Inredning och färgsättning 
i samverkan med ljusplanering ska underlätta för barnens 
undermedvetna sondering av omgivningen och ge känsla av 
överblick, harmoni och lugn.

ATT ÅLDRAS MED VÄRDIGHET

En bra förskola sliter miljön med hälsan. Få byggnader 
utsätts för sådan belastning på material som en förskola. 
Produkter som lätt repas, går sönder eller ser trasiga och 
slitna ut efter att barnen undersökt rummet in till minsta 
detalj, är inte en produkt för en förskola. Materialen ska tåla 
slitage utan att förlora sitt värde. En trivsam och inbjudande 
miljö har en positiv inverkan och uppmuntrar användaren 
till omsorgsfull förvaltning.

Exempel på inredning anpassad funktion. Ama’r CHildren’s Culture 
House, Köpenhamn. Dortre Mandrup Arkitekter. 

Exempel på färgsättning, enhetligt materialval och inredning anpassad 
för barn. Sticklinge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom
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REFERENSGRUPP

”Golvet är viktigt - akustik, miljövänligt, friktion och 
städbarhet”

”Naturmaterial och golvvärme är en kvalitet ”

”Medvetna ytmaterial i trappen är viktigt”

”Neutrala, men varma kulörer”

”Tänk på hur  materialen slits” 

LEVERANTÖRSHEARING

”Ftalatfria mattor”

FÖRDJUPNING

• Synguiden förskola - En vägledning för dig som möter barn med 
synskada i förskolan. (Olsson et al, 2008)

• Rapport Giftfri förskola - https://www.naturskyddsforeningen.
se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport_
Giftfri_forskola_Kommuner.pdf

• Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i 
skolor, SKL 2019

HÄNVISNING

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet

• Bilaga 13 - Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper

• Bilaga 15 -  Ämnen i Textilier

ATT TÄNKA PÅ

• Golvet är en viktigt del av förskolan. Barnen springer, kryper, 
sitter, ligger, sover, rullar och dansar på golvet. Därför bör 
golvet vara tilltalande, både i temperatur och struktur med 
behagliga material.

• Materialens inverkan på upplevelsen av rummet

• Giftfria och tåliga material

• Möjlighet att underlätta för barnen att orientera sig i 
rummet/förskolan genom medvetet vald inredning, material 
och kulör

Exempel på hållbara material som åldras väl. 
Kindergarten Wiesenbach, Österrike. Bernardo Bader Architekten

Exempel på variation av material för att stödja funktion. 
Gottsunda Bibliotek, Uppsala. Marge Arkitekter. Foto Johan Fowelin
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DEL 2   FUNKTIONER OCH 
            RUMSSAMBAND

Utifrån mål och vision i Del 1 beskrivs och kravställs i Del 2, funk-
tionsområden och rumssamband inom förskolan. I förundersök-
ningsarbetet framgår att byggnaden måste tillåta olika arbetssätt 
och olika storlekar på barngrupper. Rumssamband och rumsfunk-
tion ska bistå verksamheten i alternativen att ge varje barngrupp en 
bas, eller att fritt använda lokalerna utefter behov. 

För att möjliggöra detta beskrivs barnytan i två olika delar, där 
del 2.2 säkerställer en viss typ av rum och ändamål genom krav på 
kapacitet och inredning, och där del 2.3 beskriver förskolans peda-
gogiska funktionsområden.
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   Entréer (del 2.1)

 Förskolan har många olika användare och behöver flera entréer för att verk-
samhet, logistik och flöden ska fungera och användare inte störa varandra. 

Barnyta    Rum med specifik funktion och kapacitet  (del 2.2)

 Detta avsnitt behandlar rum som kräver en viss möblering och kapacitet för 
att uppfylla en viss funktion. Här beskrivs även de pedagogiska rum som ingår 
i vad vi i funktionsprogrammet kallar för enhet, - en del av förskolan där varje 
barngrupp har möjlighet att skapa en permanent bas.

Rumsspecifika funktioner
• Entré: Groventré och kapprum

• Enheter:  bas och hygienrum

   Pedagogiska Funktioner (del 2.3)

Avsnittet behandlar funktioner och ämnesområden som förskolan bland annat 
måste uppfylla enligt läroplanen, men som inte är rumsspecifika. Funktionerna 
inom detta kapitel kan samsas med en eller flera funktioner inom ett och sam-
ma rum. 

Pedagogiska funktioner

• Lek och läs

• Vila 

• Verkstad och ateljé

• Musik, sång, rörelse och teater

• Matsal

Servande yta  Funktioner för personal (del 2.4)

Beskrivning av funktioner inom servande yta avsedd för 
pedagogisk personal och servicepersonal.

Övrigt   Allmänt (del 2.5)

   Förskolebyggnad i två plan, utrymning, byggdelar etc

ÖVERSIKT
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2.1 ENTRÉER OCH ANGÖRING
Entréer för förskolans olika användare och besökare

Porreres Medical Center, Spanien, MACA Estudio. foto Jaime Sicilia
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   ENTRÉER OCH ANGÖRING   2.1

ENTRÉER

Förskolan har många olika användare och behöver flera 
entréer för att verksamhet, logistik och flöden ska fungera 
och användare inte störa varandra. Samtliga användare av 
förskolan ska ha möjlighet till tillgänglig och användbar en-
tré inom 25m från angöringsplats/handikapparkering. För 
förskolekoncepten behövs:

• Gårdsentréer för barn och föräldrar (groventréer)

• Entré för barn och föräldrar (tillgänglig)

• Entré för personal (tillgänglig)

• Entré för besökare (tillgänglig)

• Varumottag för kök och övriga leveranser

Barn, föräldrar, personal och besökare kan dela entré på 
angöringssidan förutsatt att samtliga funktionskrav upp-
fylls, se motstående sida.

PLACERING AV ENTRÉER

Placeringen av entréer är av avgörande betydelse för kon-
ceptbyggnadernas användbarhet på olika tomter. Generellt 
behöver en förskola entréer orienterade mot antingen ang-
öringsplats eller gård ( friyta), Dessa hamnar oftast på mot-
satta sidor av förskolebyggnaden. 

ANGÖRINGSSIDA OCH GÅRDSSIDA

För att klara krav på angöring och tillgänglighet behövs en 
princip för placering av entréer. Funktionsprogrammet gör 
det genom begreppen angöringssida och gårdssida.
- se exempel 1 och 2

Angöringssida är den sida av byggnaden som placeras mot 
angöring/väg och där samtliga entréer placeras som har 
krav på angöring, dvs varumottag, köksentré och samtliga 
entréer med tillgänglighetskrav.

Gårdssida är den sida av byggnaden som är vänd mot går-
den/friytan och där entréer för barn och föräldrar (groven-
tréer) placeras med direkt anslutning till gården/friytan.

Med ”sida” (Gårdssida respektive Angöringssida) menas en 
sträcka längs byggnaden där resp entréer placeras och som 
kan löpa över flera fasader eller hörn. 

Exakt längd eller placering av dessa ”sidor” är svår att defi-
niera eller kravställa då konceptbyggnaderna kan ha valfri 
form. Dock får ej Angöringssida och Gårdssida överlappa 
varandra. 

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

EXEMPEL 1

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

EXEMPEL 2

BBR 

3:122  Tillgängliga och användbara gångvägar, 
angörings- och parkeringsplatser m.m.

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkerings-
platser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. Markbeläggningen på sådana angörings-
platser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och 
halkfri. (BFS 2014:3).
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Exempel på ljus, skyddad och välkomnande entré. Solrosen Kindergar-
ten, Norge, Stein Halvorsen Arkitekter. Foto Jonas Aarre Sommarset

Exempel på entréer via balkong med plats för utevila. Lustigkulla För-
skola, Knivsta. Arkitema Arkitekter. Foto Philipp Gallon

Exempel på tydlig och öppen entré. Pensthorpe Playbarn, England. 
Adam Kahn Architects

GÅRDSENTRÉER 

Via gårdsentréer lämnar och hämtar föräldrar sina barn och 
det är de entréer som används under dagen när barn och 
pedagoger går in och ut till gården, på utflykt eller liknande. 

Gårdsentréer  ska vara vända mot barnens gård (friytan) och 
vara avskilda andra entréer så som personalentré och varu-
mottag. Gårdsentréer ska i första hand finnas i markplan, 
men kan fördelas på båda plan om det anses lämpligt. 

Antal gårdsentréer och fördelning per plan enligt respektive 
koncepttyp, se sid. 7  Efterfrågade koncepttyper.

ENTRÉ FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR (TILLGÄNGLIG)

Då gårdsentréer för barn och föräldrar sällan klarar tillgäng-
lighetskrav på 25m till angöringspunkt/handikapparkering 
behövs ytterligare en kompletterande entré för barn och 
föräldrar, som kan användas vid behov, där tillgänglighets-
krav kan säkerställas.

För samtliga tillgängliga entréer gäller enligt lag om diskri-
minering att denna entré ej ska var diskriminerande utan 
likvärdig andras entré. Huruvida detta uppfylls är bedöm-
ningsfråga av tillgänglighetssakkunnig i respektive försko-
las byggärende. 

Dock behöver stor hänsyn tas till detta i utformningen. 
Tillgänglig entré för barn och föräldrar ska, för att betraktas 
som likvärdig, t.ex. inte ha för lång väg till kapprum och en-
het, och vägen ska vara via neutral ytor. Det är även viktigt 
med närhet till RWC och hiss.

Entrén för barn och föräldrar kan delas med besöksentré 
och/eller personalentré förutsatt att funktionskrav och 
ovan nämnda likvärdighetsprincip.

2.1   ENTRÉER OCH ANGÖRING
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ENTRÉER OCH ANGÖRING   2.1   

FUNKTIONSKRAV

 Samtliga användare av förskolan ska ha möjlighet till till-
gänglig och användbar entré som uppfyller Tillgänglighets-
krav om att ej vara diskriminerande.

 Tillgängliga entréer ska ligga inom minst 25 meter till en 
möjlig angöringspunkt vid gata utanför förskoletomt. Se 
punkt Situationsplan under Bilaga 16, Funktionsprogram

 Varumottag ska ligga inom minst 25 meter till en möjlig 
lastzon vid väg utanför förskoletomt. Se punkt Situationsplan 
under Bilaga 16, Funktionsprogram

 För förskolebyggnaden ska det anges en angöringssida och 
gårdssida

 Angöringssida och Gårdssida ska ej överlappa varandra. 

• På angöringssidan ska finnas:

 Entré för föräldrar och barn (tillgänglig)

 Entré för personal (tillgänglig)

• Entré för besökare (tillgänglig)

 Varumottag för kök

 Varumottag för övriga leveranser

 Barn, föräldrar, personal och besökare kan dela entré på ang-
öringssidan förutsatt funktionskrav för samtliga uppfylls.

• På gårdssidan ska finnas:

 Gårdsentréer för barn och föräldrar 

GÅRDSENTRÉER 

 En gårdsentré per enhet. Fördelning per plan enligt respekti-
ve koncepttyp, se sid. 7  Efterfrågade koncepttyper. 

 Direkt anslutning till gård/friyta

 Avskilda andra entréer  och varumottag

• Se även 2.2.2 Entréer för föräldrar och barn, 2.2.3 Groventré och 
kapprum.

ENTRÉ FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

Se 2.2.1 Groventré och Kapprum

ENTRÉ FÖR PERSONAL

Se 2.4.2 Personalyta- Arbetsutrymmen och 2.4.3 Personalyta- Övriga 
utrymmen 

ENTRÉ FÖR BESÖKARE

Se 2.4.2 Personalyta- Arbetsutrymmen och 2.4.3 Personalyta- Övriga 
utrymmen

VARUMOTTAG FÖR KÖK

 Avskild övriga entréer

 Möjligt att avskilja från barn på väg till och från förskolan

 Möjligt att placera soprum/miljöbyggnad nära

Se även 2.4.1 Storkök

VARUMOTTAG ÖVRIGA LEVERANSER

 Varumottag av förbrukningsmaterial för förskoleverksam-
heten kan ske genom någon av övriga entréer på angörings-
sidan eller varumottag för kök. Delas varumottag med kök 
måste  leveranser till verksamheten kunna tas dit utan att 
passera genom köket.

ATT TÄNKA PÅ

• Vissa kommuner tillämpar strängare krav än BBRs 25m

• Viktigt är att varumottag placeras så att ett soprum/miljöhus 
kan placeras in om rimligt avstånd för kökspersonal att lämna 
avfall

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER
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Ecole maternelle javelot, Frankrike. Eva samuel architecte et associes. Foto Gaston Bergeret

“Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får 
ta ansvar för sina handlingar och för 
miljön i förskolan. Barn har rätt till 
delaktighet och inflytande. De behov och 
intressen som barnen själva på olika sätt 
ger uttryck för ska ligga till grund för 
utformning av miljön och planering av 
utbildningen.” - Läroplan för förskolan

2.2 RUM MED SPECIFIK FUNKTION OCH KAPACITET
Rum för barn som ska finnas för att uppfylla en specifik funktion

Förskolan ska kunna erbjuda möjligheten att skapa en trygg och be-
kant miljö för barn som har behov av tydliga strukturer och rutiner. 
Här är flöde, struktur, organisation och kommunikation centrala be-
grepp. Inom entrén, basen och hygienrummet får barnen möjlighet 
att känna sig hemma - här hittar de själva till sin plats för kläder och 
privata ägodelar. 

Inom basen ges barnen förutsättningar att skapa egna rutiner och 
utvecklas i nära relationer till personal och andra barn inom gruppen. 
Inom basen hittar barnet bland material och leksaker, barnet kan ta 
initiativ, påbörja och fortsätta lekar eller projekt. Ändamålet är att 
erbjuda barnen en bekant miljö, som för vissa kan vara är en absolut 
nödvändighet för att utvecklas självständigt.
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REFERENSGRUPP

”Uppdelade entréer ”

”Säkerhet och barnens självständighet”

”Möjlighet till föräldrasamverkan”

”Här är det hårt slitage och mycket folk”

”Vinkfönster”

”Barn kan hjälpa barn”

”Genomtänkta flöden”

”En viktig mötesplats. Är det här förälder och barn möter 
pedagoger?”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett långt fönster där det får plats många barn som kan 
se ut”

”Städat och fint”

”Pinnar till stövlar så att barnen kan hitta själva och så att 
fröknar slipper leta”

”Namn och bilder så att man vet var man har sin plats”

”Krokar och fack”

”Glasdörrar är fint, men man får akta för tjuvar”

Exempel på visuell koppling mellan gård (friyta) och entré.
Ugglan Förskola, Botkyrka. 3dO arkitekter 

MÖTESPLATS

Gårdsentrén leder in till groventré och kapprum. Det är här 
barnen är tillsammans med sina föräldrar, och kanske är det 
här de tar farväl för att sen återses igen efter en dag ifrån 
varandra. Det är ofta många barn som lämnas och hämtas 
samtidigt och därför krävs utrymme, organisation och ge-
nomtänkt flödesstruktur.

SKO- OCH SKOFRI ZON

Groventré och kapprum kan vara inom samma rum eller 
uppdelade. Men generellt kan groventrén ses som skozo-
nen, den smutsiga ytan där man tar av och på samt förvarar 
skor och tex regnkläder. Kapprum kan ses som den skofria 
zonen av entrén där barn kan sitta på golvet och klä sig, 
samt med klädförvaring för barn och pedagoger.
Viktigt är att tydliga gränser mellan dessa zoner, i material 
eller annat samt att de ej  bör korsa varandra.

BARNEN

Här lär sig barnen att klä sig, placera och särskilja sina egna 
kläder från andras. Det är viktigt att tänka på tydlighet och 
plats för inredning för att undvika oreda där kläder och skor 
förväxlas och kommer bort. Barnens inredningen bör även 
vara sådan att både äldre och yngre når och klarar sig själva 
efter förmåga. 

Det behövs belysning av vertikala ytor för sko- och klädför-
varing, så att barnen lätt kommer åt och hittar. 

PERSONALEN

Hänsyn ska tas till den pedagogiska personalens arbets-
belastning, speciellt gällande organisation och praktisk 
utrustning med utrymme och närhet mellan torkrum och 
barnens avhängningsytor. Det behöver finnas utrymme för 
föräldrar och personal att placera tillhörigheter som inte 
nås av barnet eller andra barn. 

Pedagogisk personal ska ha utrymme för av- och påklädning 
och behöver förvaring av arbetskläder. Både regn- och vin-
terkläder tar mycket plats och ska vara lätta att komma åt då 
personalen samtidigt ska ha uppsikt över barnen. Personal 
ska kunna ha överblick på vad som händer utanför entrén 
och på gården samt ha utrymme på vägg där de kan infor-
mera föräldrar och barn om viktiga händelser och pågående 
arbete.

Väggar och golv ska vara lätta att städa och utrymmet bör 
inredas på ett sätt som undviker att det upplevs lortigt eller 
stökig.

2.2.1   GROVENTRÉ OCH KAPPRUM
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GROVENTRÉ

För barnens behov av mindre sammanhang och begräns-
ning av intryck ska gårdsentré och groventréer vara uppde-
lade om minst en vardera per enhet. Det underlättar även 
att hålla ordning på barnens tillhörigheter. Gårdsentréer 
och groventréer utformas så att det förhindras att onödig 
smuts dras in i förskolan 

KAPACITET GROVENTRÉ

Antal barn och personal enligt uppdelning av groventréer 
för respektive koncept - se sid. 7 Efterfrågade koncepttyper

KAPPRUM

Kapprummet ska vara uppdelat  och organiserat så att barn 
och föräldrar lätt förstår var de har sin avhängningsyta. Gol-
vet används  för påklädning och det är viktigt för barnen att 
kunna lägga ut ytterkläder, sätta sig ner på golvet och själva 
klä på sig. 

Kapprummet kan vara uppdelat i mindre sektioner, tex ett 
per groventré, men kan också vara en sammanhängande yta 
för hela förskolan. I det senare fallet är det viktigt med orga-
nisation och det bör av inredning, eller annat, tydligt framgå 
de olika barngruppernas tillhörighet.

KAPACITET KAPPRUM

Enligt antalet barnplatser för respektive koncept - se sid. 7 
Efterfrågade koncepttyper.

CROWDING

Både groventré och kapprum ska kännas välkomnande både 
för barn och föräldrar. Därför är det viktigt att de  inte bi-
drar till stressrelaterade faktorer så som crowding - se 1.6 
Flöden och Samverkan. Det ska finnas plats att sitta ner, ta 
det lugnt och samtala med sitt barn. 

TORKRUM OCH TOALETTER

Varje groventré ska ha tillgång till torkrum och bör nås via 
skozonen. För barn som är ute på gården behövs tillgång till 
en toalett utan att behöva ta sig skor, en utetoalett. Den kan 
antingen placeras så att den nås direkt från gården eller via 
skozonen i någon av groventréerna. 

Även kapprummet behöver ha en toalett i närheten, det kan 
vara tex ett hygienrums toaletter eller den neutralt placera-
de RWC som ska finnas på varje plan -se 2.2.5 toaletter och 
dusch

Exempel på mervärde i form av kojor och krypin
Kapprum Råå Förskola, Helsingborg. Dorte Mandrup Arkitekter

Ljus och öppen groventré. Sticklinge Förskola, Lidingö.  AIX Arkitekter. 
Foto Peder Lindbom

 GROVENTRÉ OCH KAPPRUM   2.2.1
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FUNKTIONSKRAV

GROVENTRÉ OCH KAPPRUM

 Tydlig gräns mellan skozon och skofri zon (smutsig och ren 
yta)

 Yta för dokumentation och information för föräldrar i groven-
tré eller kapprum.

 Plats för personalens kläder i groventré eller kapprum.

 Plats för hyllor som ej är tillgängliga för  barnen -i groventré 
och/eller kapprum.

GROVENTRÉ

 Minst en gårdsentré och groventré per enhet

 Utsikt till gården för både barn och personal

 Varje groventré ska ha tillgång till torkrum. Torkrummet bör 
nås via skozonen

 Minst en Utetoalett, - Antingen i anslutning till någon av 
groventréernas skozon eller direkt utifrån från gården -se 
2.2.7 Toaletter och Dusch. 

 Tillgång till vatten för tvättmöjlighet och dricksvatten

 Stänkskydd eller kakel på vägg (min. 1800 mm över golv.) vid 
tvättmöjligheter 

 Stänkskydd eller kakel vid upphängningsyta för smutsiga och 
våta kläder

 Plats för förvaring av barnens skor och stövlar. I så stor 
utsträckning som möjligt i barnens höjd.

 Plats för förvaring av personalens skor

• För övriga krav - se 2.5. Allmänt

KAPPRUM

 Kapprum ska ha nära till toalett, tex ett hygienrums toaletter 
eller den neutralt placerade RWC

 Minsta upphängningsyta per barn är bredd: 250 mm, med 
plats att förvara barnens privata kläder och ägodelar. Inred-
ning kan vara fast eller rörlig beroende på val av planlösning.

 Tillräcklig golvyta som möjliggör för barnen att sitta på en 
matta eller annat, samt yta för bänkar som även vuxna kan 
använda.

• För övriga krav  se 2.5. Allmänt

TORKRUM

 Torkrum ska vara tillgängliga med möjlighet för en utomhus-
rullstol att svänga runt inom torkrummet (svängradie  1500 
mm).  Alternativt att en utomhusrullstol kan svänga runt i 
dörröppningen.

 Tillräckligt med utrymme för upphängningsyta och system 
för organisation av kläder för den/de groventréer och kapp-
rum som respektive torkrum servar

 Plats för torkvagnar

ATT TÄNKA PÅ

GROVENTRÉ OCH KAPPRUM

Tillräckligt med yta för barn och vuxna att både obehindrat röra 
sig och sitta ner

• Inredning som underlättar städning av golv och inte samlar 
damm

• Förråd/förvaring för pedagogers säsongskläder

• Skoyta och skofri yta bör ej korsa varandra

GROVENTRÉ

• Ljus, öppen och tydlig entré. Tänk på att groventrén länkar till 
utemiljön och behöver ha god tillgång till dagsljus för att inte 
skillnaden i ljusnivån mellan inne och ute ska bli för stor.

• Utrymme för orienterings och utrymningstavlor vid entréer

• Närhet mellan torkrum och barnens avhängningsyta

KAPPRUM

• Barn ska själva ha möjlighet att hänga upp sina kläder

• Placering av inredning, materialval eller färgsättning ska 
signalera tillhörighet och kommunicera till både barn och 
föräldrar var de har sin plats

• Möjlighet att dela av med grindar eller dörrar mellan kapp-
rum och övriga ytor, framför allt inom yta för yngre barn.

TORKRUM

Kläder behöver hänga med ca. en decimeters mellanrum för 
effektiv torkning.

• Kläder kan behöva torkas flera gånger under en dag

• Löpmeteryta för klädupphängning bör inte vara mindre än 
200 mm per barn och kan anordnas i flera nivåer

• Bra städbarhet och extra god ventilation i torkrum

• Väggar ska vara lätta att rengöra

MERVÄRDE

Entrén används flera gånger under dagen och en stor del av året 
är av- och påklädning en tidskrävande procedur. Vad gör barnen 
när de väntar på sina kompisar? Kan de hjälpa till, eller finns det 
kanske en liten läshörna eller kritvägg vid ett vinkfönster? Finns 
det yta att presentera barnens alster och pågående projekt? 

2.2.1   GROVENTRÉ OCH KAPPRUM
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Enheten är en sammansättning av rum och 
funktioner för två större eller tre mindre 
barngrupper. Antalet enheter beror på 
konceptets storlek.

SYFTE 

Målet är en användbar förskola där varje verksamhet har 
möjlighet att välja arbetssätt och uppdelning av barngrup-
per efter behov och önskemål. Förskolans barnyta ska kun-
na användas både fritt efter behov, eller utgå från stationära 
baser (avdelningar) för respektive barngrupp. 

Enheten som helhet bör ha en fördelaktig, flexibel planlös-
ning med möjlighet att öppna upp och dela av rum för att 
pedagogiken ska kunna formas utefter barnens behov och 
pedagogernas val av arbetssätt.

BEGREPP

För att beskriva hur detta kan uppnås använder funktions-
programmet begreppen Enhet och Bas. Där bas är de pe-
dagogiska rum för en barngrupps dagliga behov och enhet 
är grupperingen av dessa baser tillsammans med servande 
funktioner såsom hygienrum och toaletter. 

PRINCIP

Grundprincipen är att det i varje enhet ska var valbart att be-
driva verksamhet med antingen två eller tre barngrupper/
baser.

Förskolekoncepten ska i grundutförande ha enheter som 
består av tre baser och minst ett hygienrum, lämpliga för tre 
mindre barngrupper. 

Dessa tre baser ska kunna ställas om och serva två större 
barngrupper genom att den tredje basen blir gemensam-
ma rum eller att rummen delas upp mellan de två andra 
baserna, om det behövs med t.ex. en lättvägg, vikvägg eller 
skjutparti. (Enbart möblering som rumsavskiljare är inte 
godtagbart).

Enheten behöver alltså ha sådan utformning och rumssam-
band att den uppfyller funktionskraven både som tre små 
baser och två stora baser.

Med denna struktur blir förskolan mindre känslig för för-
ändringar över tid, så som ändrade barngruppsstorlekar 
eller skiftningar i personalresurser.

2.2.2   ENHET 

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

Exempel 1. Minst antal rum per enhet med efterfrågade  
rumssamband

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

Exempel 2. Minst antal rum per enhet med efterfrågade  
rumssamband

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA
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Šmartno Timeshare Kindergarten, Slovenien. Arhitektura Jure Kotnik

FUNKTIONSKRAV

 Varje enhet ska  ha tre i tre baser för tre mindre barngrupper.

 Varje enhet ska  kunna ställas om till två baser för två större 
barngrupper.

 Varje enhet ska ha ett eller flera hygienrum. Kapacitet - se 
2.2.4 Hygienrum

 Varje enhet ska ha nära till lekförråd och centralförråd eller 
annan förrådslösning.

 Inom enheten ska det finnas möjlighet till sovplats på golv 
inkl. förvaring av madrasser. - se 2.3.3 Vila

 Redovisade lösningar för hur enheten kan användas som 
både två och tre baser. Se punkt Planer under Bilaga 16, 
Funktionsprogram

ATT TÄNKA PÅ
  

• Basernas placering inom förskolan  möjliggör interaktion, 
samarbete och samnyttjande av pedagogiska funktioner 
mellan barngrupper och pedagoger - se del 2.3 Pedagogiska 
funktioner

MERVÄRDE

• Flexibilitet i planlösningen med skjutdörrar, för att kunna 
öppna upp eller dela av förespråkas -där det av akustiska och 
användbara skäl anses lämpligt.

Daycare centre Bilby Garden, Tyskland. Baukind

KAPACITET ENHET

36 barn och 7 pedagoger per enhet (dvs samma oavsett två 
eller tre baser). Antal enheter enligt respektive koncept, - se 
sid. 7 Efterfrågade koncepttyper

ENHET   2.2.2    
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2.2.3   BAS 

Här får barnen möjlighet att utveckla sin 
identitet, våga ta risker och bygga upp 
förtroendet för personalen och de andra barnen 
i gruppen. 

FUNKTION

Basen är de pedagogiska rum inom enheten som erbjuder 
en barngrupp sin ordinarie plats inom förskolan. Här kan 
den största delen av dagen tillbringas om så önskas. Basen 
innehar vissa funktioner som tillgodoser en barngrupps 
dagliga behov. 

Inom basen ska barngruppen kunna ha samling, bedriva 
kreativ verksamhet, inta måltid, leka och återhämta sig. Här 
kan respektive barngrupp inreda efter egna rutiner, initiativ 
och önskemål. För ytterligare beskrivning av nämnda funk-
tioner - se del 2.3 Pedagogiska funktioner.

RUM

Basen består av minst två pedagogiska rum per barngrupp. 
Rummen är kopplade till vissa funktioner, för både barn och 
pedagoger, för effektiv och kvalitativ pedagogik - se exempel 
s.30
Basen som del av en enhet, kan utöver sitt minimum av två 
rum, dela ytterligare rum med andra baser. Detta för att 
varje barngrupp ska kunna delas upp i mindre grupper över 
dagen. 

BARNFOKUS

Kanske är basen det viktigaste rummet för vissa barn. 
Barnen ska fullt ut kunna nyttja rummen - det är deras sfär. 
Fast inredning, så som handfat, speglar, bröstningshöjder 
på fönster för utblick och möjlighet till krypin, är anpassat 
både äldre som yngre barn. Troligt är att de yngsta barnen 
äter lunch och mellanmål inom basen, vilket bör beaktas vid 
placering av pentry, uppställningsyta och bordsplaceringar. 

INREDNING OCH UTRUSTNING

Basen ska ha plats för samling, både som sittplatser vid bord 
och yta på golvet. Rummen ska kunna fungera för kreativt 
skapande, så som måleri eller andra skapande aktiviteter. 
Det ska finnas förvaring för material, tillgång till vatten och 
upphängningsytor på väggen samt möjlighet att använda 
projektor. Här ska också lek och umgänge i mindre grupp 
vara möjligt. 

Exempel på skjutdörr och inredning som skapar mervärde för barnen. 
Hedlunda Förskola, Umeå. SWECO Architects

Exempel på spännande ljusmiljö, genomtänkta kulör- och materialval 
och inredning anpassad för barn. Råå Förskola, Helsingborg. Dorte 
Mandrup Arkitekter

REFERENSGRUPP

”Bygga för barnens rätt till sitt eget lärande”

”Att barnen kan välja och röra sig fritt mellan rummen” 
”Att det finns mindre infällda golv av trä eller textil känns 
mysigt”

”Tydlig tillhörighet till de olika hemvisterna”

”Äta och gå på toaletten på ett för barnen anständigt sätt” 

BARNENS REFERENSGRUPP

”Jag vill ha en mysig matta som är rund”

”Ibland vill man sitta själv men ganska ofta tillsammans.”

”Det är bra med plats på golvet”

”Det ska vara så att alla kan nå” 
 
”Vita väggar så man kan titta på bilder” 
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FUNKTIONSKRAV

 Varje bas ska ha minst två egna pedagogiska rum. Ytterligare 
rum kan delas med annan bas.

 Basens rum ska ha direkt koppling till varandra

 Basens rum får ej vara genomgångsrum för annan barn-
grupp

 Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen

 Visuell kontakt för pedagogisk personal mellan rum inom 
bas även om dörrar är stängda. Och om möjligt, även till 
entrésituation.

 En våtbänk per bas-  se 2.5.3 Byggdelar

 Plats för mat/arbetsplatser med bord och stolar för hela 
barngruppen samt pedagoger (vid barnens bord) och plats 
för samling på golvet (tex på matta)

 Det ska vara möjligt för personal att utföra enkla adminis-
trativa uppgifter, så som dokumentation och viss planering 
med plats för låsbart skåp för digitala verktyg, pärmar m.m. 

• Plats för 

 Gipsavskiljare under ho i vuxenhöjd.

 Förvaring av material så som färg, papper, klister med 
mera tillgängligt för barn. 

 Förvaring ej tillgängligt för barn. 

 Hyllor, som t.ex. uppställningsyta för alster

 Källsortering

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Om möjligt har basen direkt anslutning till hygienrummet. 

• Flexibiliteten inom basen med möjlighet att öppna upp, dela 
av, samnyttja och samarbeta.

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

MERVÄRDE

• Eftersom basen kanske är de viktigaste rummen för vissa 
barn, kan de med fördel vara utformade med väl avvägda 
materialval och fönsterplaceringar för spännande rumslighet 
och god ljusmiljö. Bra är om barnen kan hitta krypin, eller 
annan plats för reflektion och vila. 

Exempel på fönster i flera väderstreck som ger bättre förutsättningar för 
ett behagligt inomhusklimat. Monthey Kindergarden, Schweiz. Bonnard 
Woeffray Architectes. Foto Hannes Henz

Sticklinge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom

   BAS   2.2.3    
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JAG KAN SJÄLV

Inom enheten behöver det finnas hygienrum - ett eller flera 
nav som kan nyttjas av en eller flera barngrupper med för 
toalett- och pottbesök, blöjbyte och tvätt. Hygienrummet 
ska utformas efter barnens integritet och möjlighet att själ-
va utföra sina behov. Barnen ska kunna använda både toalett 
och potta på egen hand, själva kunna tvätta sina händer och 
ta sig upp på skötbord. Rummet ska utformas med inred-
ning i barnens nivå med tydlig gestaltning för alla barn att 
hitta, se och tolka rummets funktioner. Belysning för god 
synbarhet är viktigt, men ska vara möjlig att dimra och får 
inte vara bländande.

INTEGRITET

Enhetens toaletter behöver ligga inne i hygienrummet för 
personalens möjlighet till överblick och att hjälpa när de 
tex står vid skötbordet. För att ge lugn och ro och ej störa  
barnen vid toalettbesök är det dock viktigt att tvättrännor 
inte placeras precis inpå toaletterna.

SMITTSPRIDNING

Barn utsätts lätt för smittor i en förskolemiljö och hygien-
rummet ska vara utformat så att barnen lätt kan komma 
åt och tvätta händer och mun. Både vid toalettbesök, men 
också före och efter maten, med genomtänkt placering av 
pappershanddukar och hantering av förbrukat material.

SKÖTBORDEN

Både yngre och lite äldre barn byter blöjor. Tänk på plats 
för skötbord med tillgång till vatten och handfat och place-
ring av vägguttag för höj- och sänkbara alternativ. Tänk på 
att barnen inte ska bländas av takbelysning eller känna sig 
uttittade.

KAPACITET

Varje enhet ska ha ett eller flera hygienrum som tillsam-
mans har kapacitet för 36 barn.

2.2.4   HYGIENRUM 

REFERENSGRUPP

”Kan barnen se hur avloppet fungerar?”

”Inte ett allmänt utrymme, barnen ska kunna stänga dörren - 
men personalen ha uppsyn”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Brunn på golvet så att man kan skvätta  vatten.”

Exempel på tydlig och urskiljbar inredning anpassad för både yngre och 
äldre barn. Daycare, Tyskland, Baukind Architekten

Skälby skola. Järfälla, Max Arkitekter
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ATT TÄNKA PÅ

• Från plats för skötbord bör det finnas fönster in till bas med 
bröstningshöjd minst 1,4 m för överblick, med hänsyn till 
barnens integritet

• Tydligt och användarvänligt även för barn med funktionsvari-
ation att orientera sig

• Vid glasning i dörrar ska hänsyn tas till barnens integritet, 
men möjliggöra överblick för personal

• Generös yta för att undvika trängsel, köbildning etc.

• Belysning som inte bländar barn som ligger på skötbord

• Utrymme för stegpall så barn själva kan klättra upp på 
skötbordet

• Bra att separera skötbord och toaletter från tvättrännor

• Bra städbarhet och extra god ventilation

Preeschool, Japan, Hisae Igarashi  Igarashi Design Studio. Foto Nacasa 
& Partners

FUNKTIONSKRAV

 Ej genomgångsrum 

 Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen. 

• Om enheten endast har ett hygienrum:

 Minst två barntoaletter

 En standardtoalett

 Utrymme för minst ett dubbelskötbord med mellanlig-
gande handfat.

 Minst 2,4m tvättränna/tvättrännor med minst 4 blandare

• Om enheten har två hygienrum:

 En barntoalett och en standardtoalett i ett av hygienrum-
men

 Två barntoaletter i ett av hygienrummen

 Utrymme för minst ett skötbord med handfat i vardera 
hygienrum.

 Minst 1,2m tvättränna/tvättrännor med minst 2 blandare 
per hygienrum

 Golvbrunn under tvättränna

• För funktionskrav för respektive toaletter se 2.2.5 Toaletter och 
dusch

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

FAST INREDNING SOM INGÅR:

 Tvättränna: 

 Tvättrännor ska vara barnanpassade. 

 Höjd: 600mm över färdigt golv

 Stänkskydd 

 Bakomliggande vägg ska vara kaklad, mint 1800 mm över 
färdigt golv och ha i kontrasterande kulör/nyans mot 
tvättrännan för tillgänglighet

 Ska ej placeras inne på toaletterna

 Vägghängda tvålpumpar, hållare för pappershanddukar och 
papperskorg i barnens nivå vid tvättrännor. Ska vara urskilj-
bara mot bakomliggande vägg

 Spegel, anpassad barn

PLATS FÖR:

 Höj- och sänkbara skötbord och förberett med el, vatten och 
avlopp. 

 Förvaring av förbrukningsvaror (tvättlappar, blöjor, tvål, 
engångsunderlägg, handskar, handsprit, desinfektionsmedel, 
handkräm, plastpåsar mm) nära skötbord. 

 Pottor, pallar samt större pedalhink för blöjor

   HYGIENRUM   2.2.4 
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FUNKTIONSKRAV

Sammanställning av Funktionsprogrammets krav och råd 
gällande toaletter och dusch.

GENERELLT

 Toalett ska inte stå i direkt förbindelse med matplats (matsal 
eller personalens lunchrum)

 Barn och personal ska ej dela toalett men kan vid behov dela 
neutralt placerad RWC/ Dusch

 Samtliga toaletter avsedda att användas av barn ska vara 
stora nog att rymma vuxen och barn samtidigt.

• För toaletter och dusch accepteras lägre fri rumshöjd än det 
generella kravet om 2,70 m

TOALETTER OCH DUSCH SOM SKA FINNAS

 Minst 1 neutralt placerad RWC/Dusch per plan. RWC/dusch 
inom skozon räknas ej som neutralt placerad enligt tillgäng-
lighetskrav.

 Minst 1 utetoalett, dvs standardtoalett med åtkomst utifrån 
eller via skozon. Stor nog för vuxen och barn samtidigt. Ska 
ha plats för väggmonterat skötbord. 

• Om en enhet endast har ett hygienrum:

 Minst två barntoaletter

 En standardtoalett

• Om en enhet har två hygienrum:

 En barntoalett och en standardtoalett i ett av hygienrum-
men

 Två barntoaletter i ett av hygienrummen

 RWC/Dusch inom samma personalyta som personalens 
omklädningsrum. Önskvärt med direkt anslutning.

 Egen toalett för kökspersonal i direkt anslutning till kök via 
förrum. 

YTTERLIGARE TOALETTER OCH DUSCH: 

Krav på nedan angivna toaletter och dusch kan uppfyllas med 
toaletter och dusch ovan, men inte nödvändigtvis. Om de inte gör 
det krävs ytterligare toaletter och dusch för att uppfylla kraven:

 Toalett nära matsal. 

 Toalett nära kapprum

 Toalett inom samma personalyta som personalens Lunch/
pausrum om RWC/Dusch inte finns där.

 Dusch för kökspersonal om de ej delar dusch med övrig 
personal.

2.2.5   TOALETTER OCH DUSCH   

Barntoalett med liten WC-stol, Humlan förskola, Niras Arkitekter

Barntoalett insyn för personal men ej barn. Sjöängens förskola, Visby Ark

New Weiach Kindergarten, Schweiz. L3P Architekten, foto Sabrina 
Scheja
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REFERENSGRUPP

”Var finns toaletter när barnen köar för att ta mat?”

”Äta och gå på toaletten på ett för barnen anständigt sätt”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Man vill vara ifred om man går på toaletten, så det ska vara 
ett annat rum.”

   TOALETTER OCH DUSCH   2.2.5

KRAV STANDARDTOALETT 

 Ska uppfylla AFS krav om toalettrum (102§, 103§)

 Golvstående toalettstol med kontrastmarkering på bakomlig-
gande vägg

 Handfat med spegel. Kaklad kontrastmarkering bakom 
handfat

 Vägghängd tvålpump, hållare för pappershanddukar, 
papperskorg och toalettpappershållare urskiljbara mot 
bakomliggande vägg

• Ej krav på tillgänglighet

KRAV RWC / DUSCH

 Samtliga krav för standardtoalett

 Samtliga RWC ska utföras med tillgänglig dusch

 Ska vara tillgängliga och följa BBRs allmänna råd 3:1452

 Kaklade väggar

KRAV BARNTOALETT

 Golvstående WC-stol i barnutförande men med plats att byta 
till normalstor

 Dörrar till toaletter i barnmodell ska vara låsbara från insidan 
med utskärning för personal att se över och nå lås. Det ska 
vara möjligt att byta ut dörr med utskärning till hel dörr.

 Toaletter ska ha toalettpappershållare anpassad höjd  urskilj-
bar mot bakomliggande vägg

• Ej krav på tillgänglighet

KRAV TOALETT OCH DUSCH FÖR KÖKSPERSONAL

• Enligt bilaga 11 Storkök 

För  toalett och dusch ingår fast inredning och utrustning i anbudet

Kindergarten Terenten, Italien , feld72.  Fotograf Hertha Hurnaus

Exempel standardtoalett, Kämpetorpsskolan, Stockholm. Niras Arkitek-
ter
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Exempel på flexibilitet för verkstad och ateljé där både stora och mindre rum kan skapas. Akustiken smälter in i rummets gestaltning och tillför rummet 
en ljus och varm känsla med träribbor och bakomliggande akustikabsorbenter. Hedlunda förskola, Umeå, SWECO Architects

2.3 PEDAGOGISKA FUNKTIONER
Funktioner som ej är rumsspecifika utan kan vara inom eller utom enheten och dela yta med annan 

funktion
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MÅL OCH SYFTE
Barnen ska ges möjlighet att leka, lära, inspireras och interagera i den 
lilla som den stora gruppen. Detta kräver en byggnad som kopplar 
samman funktioner så att verksamheten på ett naturligt sätt kan mötas 
och samverka.

Genom att röra sig ut från basen kan barnet utmana sig självt och få möjlighet att träffa 
personal och barn från andra grupper. Inom rum för de pedagogiska funktionerna kan 
yngre och äldre barn mötas och leka tillsammans, ha samling eller andra gemensamma 
projekt. Det är viktigt att bas och pedagogiska funktioner är nära varandra så att hela för-
skolans yta nyttjas väl och gynnar möten och samarbete.

Den här delen av funktionsprogrammet är till för alla barn i förskolan och ska uppfylla 
målen i enlighet med läroplanen. De är en väsentlig del av förskolans mångsidiga pedago-
giska yta. Det ska vara lätt för både personal och barn att nyttja rum och funktion. Genom 
omsorgsfullt valda material, hänsyn till ljud- och ljus med spännande och funktionella 
fönsterplaceringar och nödvändig utrustning och förvaring, lever förskolan upp till läro-
planen. Verksamheten ska kunna skapa vad de behöver och önskar i en behjälplig miljö. 

FÖRDELNING AV PEDAGOGISK YTA

Denna del beskriver funktioner som ej är rumsspecifika, utan kan vara 
inom eller utom enhet och dela yta med annan funktion. 

Rum för pedagogiska funktioner kan helt ingå i enheterna (förutom matsal) eller i oli-
ka grad ligga utanför som gemensamma rum och funktioner. De viktiga är att kvalitet 
och funktion uppfylls inom respektive koncepts krav på pedagogisk yta. Varje funk-
tion bör kunna bedrivas ostört - vilket vill säga att genomgångsrum bör undvikas. 

För att kunna möta ändrade situationer över tid, är det en fördel om ytorna är flexibla. De 
kan med fördel öppnas upp, delas av och ha andra föreslagna lösningar.

INNEHÅLL

• Lek och läs
• Vila
• Verkstad och ateljé
• Musik, sång, rörelse och teater
• Matsal
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“Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett 
förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget 
och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar 
lekens betydelse för barnens utveckling, lärande 
och välbefinnande.” 

“Barnens ska erbjudas en stimulerande miljö 
där de får förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom att lyssna till högläsning och samtala om 
litteratur och andra texter”- Läroplan för förskolan

DEN NÄRA RELATIONEN

Förskolan behöver ytor för koncentrerad lek och aktivitet. 
Ytor som möjliggör samspel mellan ett färre antal barn, 
eller kanske ett tätt samarbete mellan barn och pedagog. 
Kanske genom att lära sig lyssna och ta del av berättande 
och upptäcka böckernas värld. 

Den gemensamma nämnaren för den här funktionen är den 
lilla gruppen. Det betyder inte att utrymmet måste vara 
litet, men det bör finnas möjlighet för verksamheten att 
skapa en mysig och rogivande atmosfär utefter behov för ett 
färre antal barn. 

LUGN OCH RO

Kanske är det en yta för barn som har behov av att inte 
störas av den övriga verksamheten genom ljud och visuell 
koppling. Kanske några barn behöver tydliga rutiner och 
rum för lärande i nära relation till sina pedagoger.

LEKEN

Barn tar sig an världen genom lek, och det finns inget rum 
inom förskolan där leken inte är central. Detta avsnitt 
syftar också till möjlighet för barnen att själva ta initiativ 
till lekar och skapa nära relationer. Här kan vänskapsband 
knytas och utvecklas i en annan takt än när barnet är del av 
en större grupp.

2.3.1   LEK OCH LÄS

Exempel på ett byggt ”rum i rummet” Gottsunda bibliotek, Marge 
Arkitekter

Gottsunda bibliotek, Marge Arkitekter
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REFERENSGRUPP

”Bibliotek, vi behöver miljöer som stärker dessa processer”

”Barn vill vara en del av ett sammanhang, men hitta en privat 
sfär”

”Möjlighet att arbeta i små grupper”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Det ska finnas böcker i en hylla som i ett bibliotek”

”En lugn vrå där man kan vila”

”Jag tycker det ska finnas mjuka saker att sitta och ligga på”

”Jag vill ha en soffa när jag läser”

Exempel på fönsternisch som blir ett rum för barnen. 
St Mary’s Infant School, Storbritannien, Jessop and Cook Architects. 
Foto Nikhilesh Haval

FUNKTIONSKRAV

 Ej genomgångsrum för annan barngrupp eller annan barn-
grupps personal

 Funktionen ska finnas inom basen, kan även finnas inom 
andra delar av barnytan

• För övriga krav se  2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Möjlighet att bygga lekvrår och rum i rum

• Möjlighet att skapa en lugn och avskärmad miljö för den lilla 
gruppen

• Plats för förvaring av leksaker, utklädningskläder med mera

• Möjlig läshörna och plats för böcker

MERVÄRDEN

• Materialval och färgsättning som passar aktiviteten

• Placering och gestaltning av fönster kan vara extra lekfulla 
fören spännande upplevelse av rummet, och kanske vara en 
del av leken

   LEK OCH LÄS   2.3.1

An Kindergarten, Japan, Hibino Sekkei and Youji no Shiro , foto Studio 
Bauhaus
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“Barnen ska ges tid, rum och ro till eget 
skapande. De ska få möjlighet att utforska, 
reflektera kring och beskriva sin omvärld. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva, gestalta och kommunicera genom 
olika estetiska uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans.” - Läroplan 
för förskolan 

ATELJÉ

I en ateljé ska det finnas möjlighet för kreativt skapande, 
men också utforskande av ljus och bilder med hjälp av pro-
jektor. Arbetsbänkar eller bord ska finnas med förvaring 
och våtbänk för torkning av material och penslar med mera 
i barnens höjd, liksom upphängningsyta för alster, doku-
mentation och förkläden. 

Material på väggar, golv och inredning ska klara av att ut-
sättas för aktiviteter som målning och byggande med olika 
material - det kommer målas på golvet och hängas upp 
alster på väggarna. Finns det plats för stafflier? Finns det 
väggyta för projektor? Hur förvaras material som behöver 
torka, eller byggas vidare på vid ett senare tillfälle? Finns 
det plats för ljusbord?

VERKSTAD

Kanske lera, jord, grus och sand är byggmaterialen. Verk-
stadsutrymmet måste vara tåligt och lätt att göra rent. Detta 
inkluderar en yta som kan handskas med vatten och smuts, 
med ett tåligt golvmaterial. Kanske en arbetsbänk för snick-
eri? Eller utrymme för att utforska vatten?

SAMBAND

Verkstad och ateljé kan vara i samma rum eller olika och de 
behöver inte ligga i direkt anslutning till enheten. Ateljén 
kanske också fungerar som matsal, men då måste båda 
funktionerna vara möjliga - det måste finnas bra förvaring 
och struktur inför måltid. 

Är ateljé och/eller verkstad en gemensam yta för förskolan 
ska det vara ett rum som hela förskolan har tillgång till och 
underlättar samarbete mellan flera barngrupper, har god 
översikt och tåla ett kreativt och produktivt skapande.

Planeras Verkstads- och/eller  ateljéverksamhet att bedri-
vas inom baserna är det viktigt att rummen inom basen är 
dimensionerade och gestaltade för att uppfylla övriga funk-
tioner som ingår under 2.2.3 Bas

2.3.2   VERKSTAD OCH ATELJÉ

Moderna Museets bildverkstad, Stockholm. foto Isabelle McAllister

Ateljé Förskolan Ugglan, Botkyrka. 3DO Arkitekter

107 ( 330 )



s 43 / 72Bilaga 8 - Funktionsprogram rev.3      SKL Upphandling Förskolebyggnader       2019-11-28      Niras Arkitekter

FUNKTIONSKRAV

• Gemensam yta eller fördelat på baserna

 Är Ateljé och/eller Verkstad avsedd att användas gemensamt 
av förskolan ska våtbänk och övrig utrustning samt rumsge-
staltning dimensioners därefter.

 Våtbänk. För utförande  se 2.5.3 Byggdelar

 Arbetsbänk. För utförande se Bilaga 12 Teknik

 Ugn

 Plats för kyl och frys för naturorienterade experiment

 Tåliga och lättstädade material på väggar och golv

• Plats för: 

 Spegel

 Plats för gipsavskiljare under våtbänkens ho i vuxenhöjd

 Uppställnings- och upphängningsyta i barnens nivå för 
producerat material

 Förvaring av material så som färg, papper, klister, gips, 
kartonger, träbitar, kottar, stenar med mera, tillgängligt 
för barnen

 Förvaring som ej är tillgängligt för barn

 Arbetsbord eller arbetsbänkar samt frigjord yta på golvet

• För övriga funktionskrav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ 

• Bör ej vara genomgångsrum

• Hur når barnen verktyg och skyddskläder?

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

 

MERVÄRDE

• Generöst med dagsljus

• Möjlighet till uteverkstad med extra tåliga materialval. Kan-
ske med koppling till gård 

REFERENSGRUPP

”Arbeta med ljud och ljus i digital miljö”

”Utforskande och laborativ miljö”

”Stora rum behöver inte vara kompakta, de kan t.ex. vara 
vinklade” 

BARNENS REFERENSGRUPP

Det är bra om man kan spara saker och fortsätta senare”

”Många ska kunna måla tillsammans”

”Ljusbord är bra”

”Speglar är roligt”

”Skrivare är bra så att man kan skriva ut”

”Om vi har vatten kan vi göra vågor”

Palisades Preschool, Santa Monica, USA

   VERKSTAD OCH ATELJÉ   2.3.2
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2.3.3   VILA   

YNGRE OCH ÄLDRE BARN

De yngre barnen sover oftast, medan de äldre kanske läser 
en bok eller bara vilar. Antalet barn som sover varierar över 
tid, och yta för sovplats på golvet måste kunna ställas om 
efter behov. 

ÖVERBLICK OCH MÖBLERING

Det ska finnas god uppsikt över vilrummet och utrymme för 
tillbehör som stapelbara sängar och/eller madrasser, filtar, 
kuddar eller annat. Det är bra om det finns en uttänkt struk-
tur kring förvaringen så att barnen själva hittar sina saker 
och kan hjälpa till att ställa i ordning. Rummet ska kunna 
användas till annan verksamhet under resten av dagen, fast 
utan större ommöblering som innebär arbetsbelastning för 
personalen. 

SAMBAND

Rum för vila och reflektion kan se lite olika ut beroende på 
barnets ålder och ska finnas inom varje enhet. Delar Vila 
rum med annan funktion, måste rummet vara tillräckligt 
stort för att kunna placera madrasser på golvet utan större 
ommöblering.

REFERENSGRUPP

”När barnen inte vilar, kan det vara rörelserum”

”Olika för äldre och yngre barn”

”Lugna aktiviteter (sagor och musik)”

”Variation, kunna  variera mellan aktiviteter under dagen” 

ATT TÄNKA PÅ

• Förskolan är ej avsedd att bedriva verksamhet nattetid och 
behöver ej anpassas för detta

• Bra med placering av madrasskåp så att barnen själva hittar 
sina saker och själva kan ställa i ordning. 

• Bra städbarhet

MERVÄRDEN

• Materialval och belysning som ger en rogivande miljö.

• Både tak och golv kan ha ett rogivande, estetiskt uttryck

• Även om inte direkt dagsljus och utblick är ett krav höjer det 
kvaliteten och användbarheten av utrymmet

FUNKTIONSKRAV

 18 barn ska kunna sova samtidigt som 18 barn ska kunna 
vila.

 Det ska på enheten finnas andra rum där de barn som ej 
sover/vilar kan vistas utan att störa.

 Ej genomgångsrum

 God uppsikt för personal

 Plats för förvaringslösning av täcken eller filtar, madrasser 
och/eller stapelbara sängar och kuddar. Förvaring av varje 
barns madrass, kudde och filt, ska vara i separata fack. 

 Plats att lägga ut madrasser eller sängar (ca 500*1200 per 
barn) med möjlighet att gå ut ur rummet utan att kliva över 
en annan vilplats

• Indirekt dagsljus tillåts

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

Exempel på indirekt dagsljus i vilrum. Jerry House, Thailand. Onion + 
Arisara Chaktranon & Siriyot Chaiamnuay. Foto Wison Tungthunya

Exempel madrassförvaring. Daycare centre Hisa, Tyskland. Baukind
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REFERENSGRUPP

”Signalera att det är byggt för barnen”

”Gradänger och avskiljare”

”Yta för att kunna mötas och arbeta i ett större 
sammanhang”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Utklädningskläder, kuddar och en scen”

”Man ska kunna bygga miljöer så att man är på olika 
platser”

”Liksom, liksom så stort att det får plats tjugo barn ”

”Hinderbana”

”Högtalare så man kan lyssna på musik”

”Discolampa så att man kan dansa”

”Bygga saker som man kan gå in i”

”Fönster och lampor med olika färger och strålkastare” 

FUNKTIONSKRAV

 Mycket god akustik och ljuddämpning både gällande rum-
mets utformning, material och inredning. Se Bilaga 9 Akustik.

 Anslutning till förråd för musikinstrument, utklädning, 
rörelsematerial och annat för att bygga upp olika miljöer och 
rum i rum 

 Yta anpassat för dans, rörelse och samling

 Plats för scen eller plats för uppträdande

• För övriga krav se 2.5. Allmänt 

ATT TÄNKA PÅ

• Bör ej vara genomgångsrum

• Överblick för personal och möjlighet att dela av om rummet 
är stort

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

 
MERVÄRDE

• Om det är ett stort rum, kan rummets gestaltning ha en mjuk 
ingång för barn att iaktta aktivitet innan de väljer att delta. Se 
Trygghet  under 1.5 Rum och Rytm

• Golvet är betydelsefullt och kan gestaltas med det i åtanke

• Hur utformas rum och inredning så barnen själva kan nyttja 
och använda rummet?

• Rummet kan gärna genom färg, form och material uppmunt-
ra till  rörelse

    MUSIK, SÅNG, RÖRELSE OCH TEATER   2.3.4   

RYMD

Här kan barnen vara kreativa med hjälp av sina känslor. 
Rummet bör uppmuntra till rörelse och lek och ge barnen 
möjlighet att kommunicera med kroppen. Genom dans, 
teater, musik och sång  lär sig barnet att ta plats och synas 
och samtidigt lyssna och ta del av andras uttryck. Genom 
inlevelse och engagemang inspirerar och inspireras barnen 
av varandra och får möjlighet att uppleva dynamiken i att 
skapa och utforska ljud tillsammans.

Barnen har behov av rörelse för att lägga grunden till en 
bra motorik. Därför kan rummet med fördel uppmuntra till 
fysisk aktivitet. Rummet bör ha generöst med fri golvyta för 
spring och lek och en naturlig plats för samling. Det ska fin-
nas möjlighet att skapa egna, tillfälliga iscensättningar för 
berättande, framträdande och aktiva lekar.

SAMBAND

Här kanske det sker större samlingar för musik och sång 
eller uppträdande. En mötesplats mellan arbetslag och 
mellan äldre och yngre barn. Därför bör ytan ha en central 
placering inom förskolan. Rummet bör vara öppet och in-
bjudande och ha en god akustisk utformning.

Funktionen kan också delas upp på andra rum, men alla barn 
inom förskolan ska ha tillgång till ovan nämnda funktioner. 

Exempel på barnanpassad och multifunktionell fast inredning med 
omsorgsfullt gestaltad akustiklösning. Kindergarten and Family Center, 
Italien. MoDus Architects. Foto Hannes Meraner
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VAD SKA VI ÄTA IDAG?

Här finns olika behov beroende på hur verksamheten vill 
arbeta. Det ska finnas möjlighet att inta lunch, frukost och 
mellanmål i en gemensam matsal, men det ska också vara 
möjligt att äta inom basen om så önskas.

Matsalen ska kunna användas över hela dagen och passar 
kanske bäst med en annan funktion som också behöver bord 
och stolar. Det är positivt om matsalen finns nära köket, och 
gärna med en visuell koppling. Kanske ett kikfönster? Möj-
lighet att tvätta sig ska finnas i anslutning till matsalen utan 
att det blir köbildning. 

LUGN OCH RO

Matsalen kan planeras med sittningar vid olika tider, men 
kommer ofta att inrymma flera barngrupper och pedagoger 
samtidigt. Det ställer höga krav på ljus och ljud. Tänk på 
ljud från tallrikar och bestick, surr från samtal och stolar 
som skrapas mot golv. Matsalen ska inge lugn och möjlighet 
för barnen att äta i sin egen takt. Lunchen ska vara en triv-
sam aktivitet och en möjlighet för hela förskolan att träffas. 
Möbleringen ska därför inte kännas trång och skrymmande. 

JAG KAN SJÄLV

Att äta är ännu ett i steg  barnens utveckling att klara sig 
själva och lära sig att interagera med andra. Därför ska det 
finnas möjlighet till självservering, antingen från serve-
ringsvagnar eller från en fast uppställningsyta.

KAPACITET

Matsal ska dimensioneras så att två tredjedelar av barnen 
kan äta där uppdelar på två matlag. Alltså ska matsal ha 
plats för 1/3 av barnen och deras pedagoger att äta samti-
digt.

Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter

Vendelsö Hage Förskola, Haninge. Link Arkitektur

2.3.5   MATSAL   
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 MATSAL   2.3.5

FUNKTIONSKRAV

 Matsal ska dimensioneras så att minst två tredjedelar av 
barnen kan äta där fördelat på två matlag. Dvs ska matsal ha 
plats för minst 1/3 av barnen och deras pedagoger att äta 
samtidigt.

 Yta att ställa upp mat och en bra organisation för barnen att 
själva ta mat och lämna disk

 Våtbänk för att tvätta händer, dricksvatten, torka bord etc. 
För utförande se 2.5.3 Byggdelar:  Våtbänk

 Plats för generös möblering av barnanpassade möbler och 
minst ett bord och stolar anpassade för pedagoger

 Närhet till toalett för både barn och personal

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Bör ej vara genomgångsrum

• Yta minst ca. 1,3 m2 per person inkl uppställningsyta

• Fungerande logistik för hur porslin och disk ska hanteras

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

• Inom matsal eller i närheten av, bör det finnas plats för 
förvaring av mötesutrustning för föräldramöten, så som extra 
stolar etc.

• Lunch på skola och förskola ska enligt livsmedelsverket 
serveras mellan kl 11 och 13, och antalet matlag planeras 
därefter.

• Bra städbarhet

MERVÄRDE

• Barnen är ofta nyfikna på vad som försiggår inne i köket och 
vill gärna vara delaktiga. En köksateljé i anslutning till kök 
och matsal är ett sätt att låta barnen komma i kontakt med 
både livsmedel och tillagning. Kanske lagar de soppa på mo-
rötter de själva odlat? Matsalen kan därför med fördel vara 
utrustat med ett pedagogiskt och barnanpassat kök

• En koppling till utsidan med möjlighet att öppna upp till 
terrass under tak ökar kopplingen till matsalen under den 
varma årstiden

• Rogivande miljö med mycket god akustik

Matlagning på Herrestorpskolan i Vellinge

REFERENSGRUPP

”Barnen ska kunna själva, växande, självständighet”

”Matsal ger möjlighet till uppträdanden, föreläsare och 
grupparbeten”

”Flexibla lösningar”

”Extern användning - egen entré”

”Måltid på avdelningen stör pedagogisk aktivitet, 
genomfart med vagn”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett runt bord där alla får plats är trevligt”

”Att man kan ta själv och hälla själv”

”Det ska vara fina glas och tallrikar”

”Bra stolar med fotstöd”

”Stora rum med många barn och kanske ett litet rum med 
färre barn där det är lugnt”

”Jag älskar stora rum”
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Pop Vriend Seeds, Mark Fuller Architects. Foto Katja Effting

2.4 FUNKTIONER FÖR PERSONAL
Funktioner avsedda att serva förskola och personal i det dagliga arbetet
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REFERENSGRUPP

”Kort transport för matvagnar - flöde”

”Påverkar byggnadens fotavtryck i djupled”

”Behov av dagsljus”

”Behov av yta för leveranser av livsmedel”

”Kontorsutrymme”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Maten ska vara god”

”Att maten ser fin ut och luktar gott så man blir sugen”

”Man kan ha en födelsedagstallrik”

   STORKÖK   2.4.1

ALLMÄNT

Storkök beskrivs detaljerat i Bilaga 11 Storkök. I detta avsnitt 
nämns en sammanfattning med aspekter som påverkar eller 
hänger samman med planeringen av förskolan som helhet.

Vid planering av tillagningskök ska hänsyn tas till ett linjärt 
flöde så långt det är möjligt. Varor kommer in, packas upp 
och placeras i förråd, för att sedan gå genom köket, rensas, 
sköljas och tillagas, för att ställas upp på vagnar i vagnshall 
och vidare ut till matsal eller enhet. (Se flödesdiagram 
nedan)

Det linjära flödet förhindrar korskontamination mellan 
personer, utrustning, luftflöden och livsmedel. På grund av 
detta måste kökspersonal ha tillgång till omklädningsrum 
innan de går in i köket, samt att övrig verksamhet inte behö-
ver ta sig in i köket på daglig basis. 

KAPACITET 

Yta och antal portioner enligt respektive koncept i Bilaga 11 
Storkök

FUNKTIONSKRAV

 Omklädning för kökspersonal ska ligga så nära kök som 
möjligt. 

 Kökspersonal ska inte behöva passera genom köket för att nå 
plats för omklädning

 Toalett med förrum i direkt anslutning till köket, endast av-
sedd för kökspersonal. Dusch kan anordnas tillsammans med 
kökets toalett eller delas med övriga personalens dusch.

 Omklädning i toalettens förrum eller i övrig personals om-
klädningsrum 

 Ska kökets varumottag användas för att ta emot varor som 
inte ska till köket (förbrukningsvaror etc.) behöver trans-
portväg finnas till övrig verksamhet utan att passera genom 
köket.

• Pausrum och vilplats ordnas tillsammans med förskolans 
övriga personal. 

• Avfallshantering och miljöhus/soprum ingår ej i koncepten 
utan förutsätts vara separat byggnad

• Se även Bilaga 11 Storkök.

MERVÄRDE

• En visuell koppling mellan verksamhet och kök uppskattas 
ofta av barnen, som av säkerhetsskäl och risk för smittsprid-
ning, oftast inte får tillträde.

Tillagningskök, Skälby förskola, Järfälla, Max Arkitekter

FÖRVARING TILLAGNINGSKÖK

Ren yta - arbetsyta för kökspersonal 
behöver en fri yta i valfri riktning på ca. 6 
meter med dagsljus

UPPSTÄLLNINGSYTA 
VAGNSHALL, DISK
ARBETSPLATS

Här läggs färdiglagad mat 
upp innan den transpor-
teras in till verksamheten 
- en yta där köket möter 
resten av förskolan. Här 
kan pedagoger hämta 
mat och lämna disk.

VARUMOTTAG
OMKLÄDNING

Smutsig yta som 
kan delas med 
andra delar av 
verksamheten

MATSAL/
ENHET

LASTZON
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2.4.2   PERSONALYTA - ARBETSUTRYMMEN

ARBETSPLATS OCH ARBETSRUM  

Den pedagogiska personalen behöver arbetsplatser för 
möjlighet att planera, dokumentera och utvärdera. Vardera 
arbetsplats ska ha plats för skrivbord, dator och förvaring. 
Antal arbetsplatser för personal enl. respektive koncepttyp, 
se,s.7 Konceptspecifika krav.

Personalens möjlighet till samarbete är viktigt vid planering 
av arbetsplatser. Arbetsplatser kan de med fördel dela ett 
stort arbetsrum. Delas arbetsplatserna upp på flera arbets-
rum ska dessa rum ligga samlade.

Det ska för varje förskola finnas minst en arbetsrum, med 
arbetsplats för samnyttjande mellan pedagoger, förskole-
chef eller rektor, som uppfyller AFS krav för stadigvarande 
arbetsplats.

PÅ BASEN

Inom basen ska finnas utrymme och möjlighet att utföra 
enklare administrativa uppgifter och förvara digitala verk-
tyg. Detta beskrivs under 2.2.3 Bas

EXPEDITION

Med expedition menas rum för förskolechef eller rektor. 
För expeditionen behövs utöver arbetsplatsen krav finnas 
plats för minst en besöksstol och ytterligare förvaring.

SAMTALSRUM OCH SEKRETESS

Det behöver finnas minst ett samtalsrum för mindre perso-
nalmöten och sekretessamtal med barn och föräldrar. Detta 
rum kräver särskild ljudklassning som beskrivs i Akustik-
bilaga. Rummet kan kombineras med vilrum eller andra 
funktioner förutsatt att respektives funktionskrav uppfylls. 

Samtalsrum måste placeras med hänsyn till besökaren inte-
gritet. Om möjligt placeras det i anslutning till besöks- eller 
personalentré  utan att behöva passera barnens verksamhet. 
Måste åtkomst lösas genom barnens verksamhet ska det ut-
formas så att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom 
barnens groventré, kapprum eller enhet. 

SKRIVARE OCH INFORMATION

Inom personalytan och nära arbetsrum och expedition ska 
det finnas plats för skrivare med scanner och kopiering, in-
formationstavla/anslagstavla och förvaring. 

Mötes- och samtalsrum, Blomsterkungens förskola, Stockholm

Arbetsrum, Bokkammarens Förskola, Stockholm
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FUNKTIONSKRAV

• Expedition och antal arbetsplatser enl. respektive koncept-
typ, se s.7 Koncepttyper

 Minst ett arbetsrum per förskola. Arbetsrum ska uppfylla AFS 
krav för stadigvarande arbetsplats.

 Arbetsplatser ska vara samlade, antingen i ett stort arbets-
rum, eller flera närliggande arbetsrum.

 Arbetsplats ska ha plats för skrivbord, dator och förvaring

 Expedition ska ha minst 1 arbetsplats samt plats för extra 
förvaring och besöksstol

 Minst ett samtalsrum, sekretesskyddat med högre ljudkrav 
på väggar och dörrar. Storlek enl. respektive koncepttyp -se s.7 
Koncepttyper. För ljudkrav -se Bilaga 9 Akustik

 Om möjligt placeras samtalsrum i anslutning till besöks- eller 
personalentré  utan att behöva passera barnens verksamhet. 
Måste åtkomst lösas genom barnens verksamhet ska det ut-
formas så att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom 
barnens groventré, kapprum eller enhet. 

• Inom personalytan och nära arbetsrum och expedition ska 
finnas plats för:

 Skrivare

 Informationstavla/anslagstavla

 Förvaring

ATT TÄNKA PÅ

• Samtalsrum kan samnyttjas med andra funktioner, t.ex. 
vilrum, förutsatt att samtliga funktionskrav uppfylls

• Skrivare används ofta i den dagliga verksamheten, även 
av barnen, och bör därför finnas tillgängligt utan att störa 
personal som tar rast i lunchrum eller vilrum.

• Placering av belysning som inte bländar vid arbetsplats 

• Placering av skrivbord med dagsljus från sidan

REFERENSGRUPP

”Samtalsrum - barnen kanske inte vill att kompisar ser 
möten med specialpedagog eller elevhälsa”

BARNENS REFERENSGRUPP

”En skrivare är bra så att man kan skriva ut”

”Projektorn kan vara i chefens arbetsrum när den inte 
används”

 

PERSONALYTA - ARBETSUTRYMMEN   2.4.2

Samtalsrum, Förskolan Ugglan, Botkyrka, 3DO Arkitekter

Expedition, Grönmossen Förskola, Stockholm
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ENTRÉSITUATION

Personal ska ha möjlighet att komma till förskola ostört av 
föräldrar och barn förbereda sig för arbete. Därför bör entré, 
omklädning, toalett och dusch för personal finns samlade 
inom samma personalyta utan att behöva passera genom 
barnens verksamhet. Omvänt är det även viktigt att barnen 
inte störs i sin verksamhet. 

LUNCH / PAUSRUM

Pedagoger måste vara ständigt aktiva och uppmärksamma, 
vilket kräver återhämtning. Ett pausrum med bord, soff-
grupp och pentry ska finnas frånskilt övrig verksamhetsyta, 
både visuellt och ljudmässigt för personalen att kunna kopp-
la av och fokusera på annat. Här är valet av inredning, ljus 
och ljud viktigt för att skapa en lugn och rogivande miljö. 
Vid pentryt ska det finnas kyl, frys samt plats för mikro för 
att äta medhavd lunch och för att kunna fika tillsammans. 

Pausrummet kan också användas för interna möten och 
det ska vara möjlighet att använda projektor. Pausrummets 
primära funktion är dock avkoppling, och arbetsrelaterade 
moment ska vara diskreta inslag och användas vid behov. 
Vid större samlingar, så som föräldramöten eller liknande, 
kan matsal eller annat större rum användas.

VILA

I anslutning till pausrummet ska i enlighet med AFS (Ar-
betsmiljöverkets författningssamling) finnas plats för vila 
där man kan lägga sig ner och ostört återhämta sig vid 
tillfällig smärta och trötthet. Vila kan finnas inom samtals-
rum. För funktionskrav samtalsrum se 2.4.2 Personalyta 
-arbetsutrymmen

SÄSONGSKLÄDER

Förskolepersonal har arbetskläder beroende av säsong, och 
måste kunna förvaras någonstans inom byggnaden.

PERSONALYTA - ÖVRIGA UTRYMMEN   2.4.3

FUNKTIONSKRAV

ALLMÄNT

 Kraven på en god arbetsmiljö tillgodoses enligt AFS 2009:2

 Entré för personal tillgänglig enligt BBR 

 Entré för personal på angöringssida och avskild gårdsentréer 

 Om möjligt placeras personalen omklädning, toalett och 
dusch inom samma personalyta som personalentré. Måste 
samband lösas via barnens verksamhet ska det utformas så 
att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom barnens 
groventré, kapprum eller enhet. 

 Lämplig plats för vila med möjlighet  för en person att lägga 
sig ner. Kan ordnas inom t.ex. samtalsrum

• För övriga krav se 2.5 Allmänt 

OMKLÄDNINGSRUM OCH RWC/DUSCH

 Omklädningsrum med plats för personalens privata kläder 
och tillhörigheter, antingen genom klädhängare och värde-
skåp, eller omklädningsskåp.

 Omklädningsrum ska ha plats för sittbänk och spegel

 RWC/dusch för personal ska finnas inom samma personalyta 
som omklädningsrum. Direkt koppling är önskvärt. 

 På RWC/Dusch ska finnas möjlighet att byta om. För utföran-
de se 2.2.5- Toaletter och dusch

LUNCH/PAUSRUM

 Avskilt från barnyta

 Pentry med arbetsbänk med överskåp och bänkskåp, diskho, 
infälld häll med en eller två induktionszoner, kyl/ frys, disk-
maskin, skafferi samt förvaring för porslin och köksredskap

 Pentry ska ha plats för mikro, vattenkokare och kaffebryg-
gare

 Plats för soffa och matbord

Lunchrum Blomsterkungen Förskola, Stockholm

REFERENSGRUPP

”Placering mitt i byggnaden”

”Egen personalingång”

”Personal, administration, konferens, olika yrkesgrupper, 
planering och samtalsrum”
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STÄD

Städutrymmen ska vara sitt eget rum och utrustade med 
utslagsvask och golvbrunn. Det behöver finnas plats för hyl-
lor avsedd tung förvaring av städmaterial samt ha plats för 
säkra skåp för kemiska medel.

För ett städutrymme per förskola ska även finnas plats för 
städvagn och skurmaskin.

SAMBAND

Bör vara centralt placerat i byggnaden. I en förskola i två 
plan ska det finnas minst ett städutrymme på varje plan. 

TVÄTT

Tvättrummet ska vara sitt eget rum. Tvättrummet ska ha ut-
rymme för tvättmaskin och torktumlare. Det ska finnas hyl-
lor och säkra skåp för tvättmedel och andra kemiska medel, 
samt övriga hyllor. Det ska finns plats för torkställning.
 

SAMBAND

Tvättrum ska placeras i en del av förskolan som inte stör öv-
rig verksamhet med eventuella ljud och vibrationer. Det ska 
vara lättillgängligt för personal och kan ligga i anslutning 
till personalutrymmen eller entréer. 

STÄD OCH TVÄTT   2.4.4

TVÄTTUTRYMME

 Ej tillgängligt för barn

 Ej samma rum som städutrymme

 Tillgängligt för personal enligt BBR

 Diskbänk

 Golvbrunn

• Plats för: 

 Hyllor avsedda för tung förvaring 

 Låsbara skåp för kemiska medel

 Tvättmaskin och torktumlare, ej som tvättpelare 

 Torkställning

Bokkammaren förskola, Stockholm

FUNKTIONSKRAV

STÄDUTRYMME

 Minst 1 städutrymme per plan

 Ej tillgängligt för barn

 Utslagsvask

 Golvbrunn

• Plats för i samtliga städutrymmen:

 Hyllor avsedda för tung förvaring 

 Plats för låsbara skåp för kemiska medel

 Torkställning

• Plats för i minst 1 städutrymme:

 Städvagn

 Skurmaskin
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FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET

En förutsättning att skapa en mångsidig och flexibel försko-
la är att kunna nyttja rummen till fullo. Verksamheten mås-
te ha möjlighet till förändring och anpassning av lokalerna. 
Vilka material och möbler ska vara framme? Vilka används 
bara ibland?

MATERIAL FÖR KREATIVT ARBETE

Vissa rum måste ha tillgång till material, så som färger, pap-
per, klister, pennor, byggmaterial av återvunna kartonger, 
glasburkar eller liknande. Åtkomst till skapande material 
ska finnas inom de pedagogiska rummen eller i ett förråds-
utrymme i direkt anslutning. Materialet ska kunna nås och 
användas av barnen i sällskap av en vuxen.

Är förvaringsutrymmet inte inom ett förråd, ska det illus-
treras som hyllor, skåp eller väggskåp. 

LEKFÖRRÅD

De flesta rum bör ha förvaring som barnen når och kan 
nyttja. Kanske arbetar barnen för tillfället med sagor och 
berättande? Kanske de bygger något tillsammans? 

Det kräver förvaring av mer ytkrävande material, så som 
möbler, kuddar, rekvisita, redskap för rörelselekar eller lik-
nande. Detta måste finnas nära den funktion det är tänkt att 
serva. 

Är förvaringsutrymmet inte inom ett förråd, ska det illus-
treras som hyllor, skåp eller väggskåp.

REFERENSGRUPP

”Väggskåp för material som inte alltid ligger framme”

”Väggskåp ända upp till tak för att inte samla damm”

”Material ska cirkulera mellan avdelningar” 

BARNENS REFERENSGRUPP

”Det är bra med hyllor som man kan bygga på”

”Man ska kunna bygga så man kan fantisera att man bor 
någonstans”

”Jag tycker om tyger som är gröna så att man kan göra 
gräs”

”Man kan bygga sagor”

FUNKTIONSKRAV

 Plats förvaring av pedagogiskt material -i pedagogiska rum 
och/eller i förrådsutrymme i direkt anslutning

 Större lekförråd ska vara tillgängligt

• Förvaring (väggskåp, förråd eller annat) räknas ej som peda-
gogisk yta. För krav på pedagogisk yta se sid. 7  Efterfrågade 
koncepttyper

ATT TÄNKA PÅ

• Plats för öppen förvaring för säkra material för alla barn att 
nå - yngre som äldre

• Plats för förvaring ska ha en lämplig placering för äldre barn 
att nå, men förvaras i hyllor med dörrar eller skåp ur säker-
hetssynpunkt för yngre barn

• Vid öppen förvaring, tänk på material som kan ramla ner från 
höga hyllor. Förvaring på hög höjd kan vara skåp.

• Förvaring för barn ska vara pedagogiskt utformade och 
tydligt signalera hur det ska användas 

MERVÄRDE

• Förvaringen tillgänglig för barnen kan med fördel ha ett 
uttänkt material- eller färgval för att bli en del av rummet 

• Förvaring kan utöver funktion bli en del av rummets gestalt-
ning och akustikbehandling -se Bilaga 9  Akustik

Exempel på barnanpassad förvaring med genomtänkta kulör- och 
materialval. Funktionell visuell koppling mellan rum. Råå förskola, 
Helsingborg, Dorte Mandrup Arkitekter

2.4.5   FÖRVARING - PEDAGOGISKT MATERIAL
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BARNSÄKER FÖRVARING

Den här typen av förvaring är av säkerhetsskäl inte tillgäng-
lig för barn. Förvaringen avser förbrukningsvaror så som 
toalettpapper, handdukar, blöjor och tvättlappar samt säker 
förvaring av kemiska medel med mera. Tänk på god belys-
ning och hyllsystem som klarar tung förvaring. 

SAMBAND - UPPDELAD FÖRVARING

Förvaringen kan delas upp i mindre förråd med närhet 
till bas. I denna typ av lösning krävs större yta vid entréer, 
hygienrum, städ, tvätt och personalyta, med plats för säker 
förvaring i form av låsbara högskåp eller liknande.

SAMBAND - CENTRALFÖRRÅD

Förvaring kan koncentreras till ett eller två förråd, så kallat 
centralförråd. Centralförrådet måste vara tillräckligt stort 
för att kunna förvara all förbrukningsvara. Centralförrådets 
placering bör vara centralt inom byggnaden och tillgängligt 
för alla arbetslag. I en tvåvåningsförskola ska det finnas ett 
centralförråd per plan och gärna nära hiss.

LOGISTIK

Det ska finnas plats att packa upp och på ett smidigt sätt för-
dela varor i byggnaden utan att det stör verksamheten ge-
nom att bli stående i korridorer etc. Framför allt centralför-
råd bör placeras nära varumottag för att undvika att varor 
blir stående. Är varumottag samma som en utrymningsväg, 
är detta extra viktigt att beakta.

AVFALLSHANTERING

Avfall planeras i separat komplementbyggnad.

FUNKTIONSKRAV

 Centralförråd ska vara tillgängligt

 Minst 1 centralförråd eller motsvarande per plan

 Plats för hyllor för tung förvaring och låsbara skåp för kemis-
ka medel som ej är åtkomligt för barn.

• Förvaring (väggskåp, förråd eller annat) räknas ej som peda-
gogisk yta. För krav på pedagogisk yta se sid. 7 - Efterfrågade 
koncepttyper 

ATT TÄNKA PÅ

• Tillräckligt med förrådsutrymme som är placerat utefter 
behov, funktion och inlast, oberoende val av förrådslösning

• Förråd, eller möjlighet att skapa förrådsutrymme, nära entré-
er och enheter för hjälpmedel och utrustning för barn med 
funktionsvariation.

Blomsterkungen förskola, Stockholm

FÖRVARING - FÖRBRUKNINGSMATERIAL   2.4.6
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New Weiach Kindergarten, Schweiz. L3P Architekten, foto Sabrina Scheja

2.5 ALLMÄNT
Generella krav, förskolebyggnad i två plan, byggdelar
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   FÖRSKOLEBYGGNAD I TVÅ PLAN   2.5.1

För de koncepttyper som är i två plan 
tillkommer  ytterligare möjligheter och 
utmaningar som behöver beaktas

ALLMÄN BESKRIVNING

En tvåvåningsbyggnad kan ha en fördel med att ytor och 
funktioner kommer närmre varandra. En kompakt byggnad 
är även mer klimatsmart ur material- och energisynpunkt. 
Däremot krävs en hel del logistik och planering kring place-
ring av trapp, hiss, förråd och varumottag. Hur transporters 
maten från köket ut till enheter och matsal? Vilka rum ska 
vara på övre respektive undre plan?

TRAPPOR

Trappor är både en del av pedagogiken en viktig del i för-
skolans flödesstruktur. Hur bred är den? Vad händer på 
vilplanen? Hur är den tillåtande för både yngre och äldre 
barn? Det ska finnas plats för flera att röra sig i trappan och 
möjlighet för de yngre barnen att gå säkert i sin egen takt. 

UTRYMNING 
Utrymning från övre plan kan vara invändig eller utvändig 
och ska tas fram i samråd med brandkonsult. Att tänka på 
vid placering av utvändiga utrymningstrappor, är att inn-
anförliggande rum får tillräckligt dagsljus och att utrym-
ningstrapp (i den mån det är möjligt) inte skymmer utsikt 
för barnen. 
 
I de fall då utrymning från övre plan sker utvändigt måste 
placering av utrymningstrappor vara flexibel för att kunna 
placera trapporna utefter platsens förutsättningar, och för 
att t.ex. inte utrymma mot gata. Barnen ska kunna utrym-
ma på ett säkert sätt. 

ENTRÉ FRÅN ÖVRE PLAN

Om konceptet har entréer från våning två, bör utformning 
och placering ta hänsyn till samnyttjande av utrymning och 
möjlighet till utevila. Tänk på att krav för utrymning ska 
uppfyllas trots utevila. Även skydd mot sol, vind och vatten 
ska beaktas i det här fallet för en klimatskydd.

Vid entréer på övre plan och möjlig terrass för utevila ska 
dimensionering för säkerhet i trappor och räcken beaktas. 
Se Räcken och Trappa, sid. 58

Exempel på mervärde i form av material,  omsorg i gestaltning och 
lekvrå under trapp. Lustigkulla förskola, Knivsta, Arkitema Arkitekter. 
Foto Philipp Gallon
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FUNKTIONSKRAV

SKA FINNAS PÅ MARKPLAN

 Minst en Enhet

 Storkök

 Förrådsyta enligt avsnitt: 2.4.6

 RWC/dusch (utöver RWC inom personalens  
omklädningsrum)

 Städ enligt avsnitt: 2.4.4

• Gårdsentré och groventré enl. respektive koncepttyp, se s. 7

SKA FINNAS PÅ ÖVRE PLAN

 Förrådsyta enligt avsnitt: 2.4.6

 RWC med dusch (utöver RWC inom personalens  
omklädningsrum)

 Städ enligt avsnitt 2.4.4

HISS

• Se Bilaga 12  Teknik

TRAPPOR, RÄCKEN OCH LEDSTÄNGER (FÖR BARN)

 Allmänna råd i BBR 8:232 gäller som krav

 Trappa mellan våningsplan ska ha vilplan, även utvändiga 
trappor, undantaget utrymningstrappor

 Max steghöjd 170 mm

 Trappsteg ska vara av halksäkert material

 Räcken bör ha tillräcklig höjd så att barn på en stol inte kan 
ramla ner eller slänga ner saker och skada någon på våning-
en under (ca. 1400 mm över golv..)

 Trappor ska ha kontinuerliga ledstänger i vuxenhöjd och 
barnhöjd 

 Plats för grind ska finnas på övre plan. Bör även finnas på 
nedre plan beroende på placering och utformning av trapp

UTRYMNINGSTRAPP

 Trappor endast avsedda att användas för utrymning utformas 
enligt BBR

 Utvändiga utrymningstrappor ska vara stängda nerifrån så 
att barn på gården inte kan klättra upp, samt hindra olovligt 
intrång när förskolan är stängd.

FÖRDJUPNING

• Bygg ikapp, av Elisabet Svensson, 2015

Exempel på mervärde i form av barnanpassad trapp med sittmöjlighet. 
Sjötorget Förskola, Stockholm, Rotstein Arkitekter. Fotograf Åke Eson 
Lindman

ATT TÄNKA PÅ

• God placering av utrymningstrapp för att inte hindra utblick 
och dagsljus för innanförliggande rum

• Alternativ placering av utrymningstrappor för lättare inplace-
ring på okänd tomt

• Bra utformning av inomhustrappa för barn, och om ytan 
tillåter - gärna med sättsteg och plansteg mer lättgången än 
standardutförande

MERVÄRDE

• Invändiga trappor för barn får gärna vara bredare än 1200 
mm

• Den invändiga trappans materialval, färg och utformning kan 
bli ett spännande ”rum” för barnen. Kanske kan trappans läge 
kombineras med ett överljus för intag av dagsljus?

• Utvändiga utrymningstrappor kan genom material och färg-
val smälta in i övrig fasad eller ge karaktär till förskolan

2.5.1   FÖRSKOLEBYGGNAD I TVÅ PLAN  
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   ÖVERGRIPANDE   2.5.2

TILLGÄNGLIGHET

FUNKTIONSKRAV

 Förskolan ska vara tillgänglig och användbar enligt BBR 
och arbetsmiljölagen. Detta inkluderar tillgänglig entré till 
förskolan för samtliga som besöker, brukar eller arbetar på 
förskolan. (BBR 3:122)

 Delar som ges undantag på full tillgänglighet är storkök, 
teknikutrymmen, städutrymmen, mindre wc och sekundära 
förråd.  (PBF 3 kap 19 §)

 Större glaspartier ska ha en kontrastmarkering i en ljus och 
en mörk färg som gör glaspartier urskiljbara mot bakgrund

• Trösklar ska av tillgänglighetsskäl undvikas i den mån det är 
möjligt

• För tillgänglighetskrav toaletter och dusch se 2.2.5 Toaletter och 
dusch

ATT TÄNKA PÅ

• Lös inredning och förvaring tillgänglighetsanpassas vid 
behov. För fast inredning finns goda råd på tillgänglig och 
användbar placering i boken Bygg Ikapp

PEDAGOGISK YTA

FUNKTIONSKRAV

 Alla pedagogiska ytor ska ha dagsljus, det kan vara genom 
fönster i fasad och/eller tak. Undantaget är rum för vila som 
där indirekt dagsljus är tillräckligt även om dagsljus och 
utblick är önskvärt.

 Plats på vägg att projicera bild med projektor i samtliga 
pedagogiskt rum. Förberett för projektor i tak.

 Merparten av fönstren i ett rum avsett för barn ska ha låg 
bröstningshöjd så barnen kan se ut

 Möjligt att installera utrustning för att mörklägga rum.

ATT TÄNKA PÅ

• Pedagogiska rum kommer behöva mörkläggas, inkl takföns-
ter som ska kunna mörkläggas nedifrån, utan stege eller 
liknande

• Rummens möbleringsmöjligheter gällande dörröppningar, 
utrymning med mera

• Kombinera gärna högt sittande fönster för att få in ljus långt 
in i byggnaden, tillsammans med lågt sittande fönster för en 
dynamisk ljusatmosfär

Kontrastmarkering, Royal Children’s Hospital, Australien.  Buro North

Möjlighet att projicera på vägg, www.playathomemomllc.com
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2.5.2   ÖVERGRIPANDE

DRIFTSUTRYMMEN
Driftsutrymmen beskrivs och kravställs framförallt i Bilaga 12 - Teknik 
och Hållbarhet.

FUNKTIONSKRAV

 Elcentral, elnischer och servicenisch för hiss ska placeras neu-
tralt i t.ex. korridor där verksamheten störs så lite som möjligt 
och risken att barn skadas minimeras. Även för driftspersonal 
är det viktigt att kunna arbeta ostört.

ATT TÄNKA PÅ

• Fläktrum och undercentral bör nås utan att passera genom 
barnytan. 

• Fläktrum kan placeras på vind förutsatt att krav i Bilaga 12 
Teknik uppfylls samt att vinden utformas på så sätt at den enl 
Plan och byggförordningen kap 1 § 4 ej räknas som våning.

RUMSHÖJD

FUNKTIONSKRAV

 Fri rumshöjd minst 2,70 m i samtliga rum undantaget mindre 
utrymmen där man vistas under mycket kort tid så som, 
toaletter, städ och förråd.

ATT TÄNKA PÅ

• Större rum har med fördel högre rumshöjd än 2,70 meter

ÖVERBLICK

Det är av stor vikt för personal, som ofta har svårt att räcka 
till, att ha överblick över barnen även mellan olika rum. In-
vändiga fönster och glasning i dörrar gör att personalen kan 
se vad som händer även när dörrar är stängda. 

Dock måste hänsyn tas till barnens integritet i tex hygien-
rum och på toaletter och fönster för överblick behöver där 
placeras så att endast personal kan se igenom. I vissa fall 
kan utblick mellan rum vara spännande för barn och ett 
mervärde. Ibland behöver det begränsas för att inte distra-
hera eller överstimulera.

FUNKTIONSKRAV

 Groventréer med utsikt till gården för både barn och perso-
nal

 Visuell kontakt för pedagogisk personal mellan rum inom 
bas även om dörrar är stängda. Och om möjligt, även till 
entrésituation.

 Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen. 

 Dörrar till toaletter i barnmodell ska vara låsbara från insidan 
med utskärning för personal att se över och nå lås.

Överblick inom barnyta för personal. Skälbyskolan, Järfälla. Max Arki-
tekter, foto Mattias Hamrén

Hedlunda förskola, Umeå. SWECO Architects

Torg med tak öppet mot nock. Grönmossens förskola, Stockholm 
Liljewall Arkitekter
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DÖRRAR

FUNKTIONSKRAV

 Innerdörrar placeras med tanke på öppningsriktning, möb-
lerbarhet och rumsfunktion. Dörrar ska inte öppnas mot ytor 
där barnen rör sig fort, (om det inte är en utrymningsväg, 
men då bör alternativ placering beaktas)

• För material och utförande se Bilaga 12 Teknik

• För akustik se Bilaga 9 Akustik

ATT TÄNKA PÅ

• Gärna skjutdörrar, skjutpartier eller vikdörrar mellan rum 
som har nära samband för ökad flexibilitet, där det av brand 
och akustik anses lämpligt.

FÖNSTER

FUNKTIONSKRAV

 Rum ska i den mån det är möjligt, ges fönster i fler än ett 
väderstreck för att kunna reglera dagsljus och värmelast

ATT TÄNKA PÅ

• Fönster och fönsterdörrar ska vara säkra för barn

• Inåtgående vädringsfönster bör inte vara i en höjd att barnen 
riskerar att göra sig illa

• Utåtgående vädringsfönster ska ej krocka med eventuellt 
fasta solskydd

VÅTBÄNK

FUNKTIONSKRAV

 Våtbänk ska minst ha en ho och blandare i barnhöjd (h ca 
600mm) och en ho och blandare i vuxenhöjd.

 Bänkskåp under våtbänk

 Förutom att ge barnen tillgång till vatten är våtbänkar en del 
av personalens arbetsmiljö och ska därmed enl lagkrav vara 
tillgänglig, alternativt möjlig att iordningställa för tillgäng-
lighet. Det innebär att det ska finnas eller vara möjligt att 
iordningställa ett 800 mm fritt utrymme under den höga 
delen av våtbänken, tex genom att ta bort ett bänkskåp.

 Överskåp om möjligt, dvs om det inte hindras av tex fönster

YTSKIKT, MATERIAL OCH INREDNING

FUNKTIONSKRAV

 Material och inredning ska vara tilltalande och slittåliga med 
lång livslängd. 

 Material och ytbehandlingar ska inte lätt repas, spricka vid 
fukt eller gå sönder vid kantstötning. 

 Ljuddämpning, så som absorbenter och textilier, lampor och 
annan inredning ska vara lätta att städa. 

 Överskåp ska gå upp till tak/undertak för att inte samla 
damm

• Utförande pentry och arbetsbänk se Bilaga 12 Teknik

ATT TÄNKA PÅ

• Produkter så som spånskivor, folie och täckande färg på lister 
eller liknande bör undvikas. 

• Väggar som kommer användas för att sätta upp verksamhet-
ens alster och ska kunna rengöras utan att lätt repas.

   BYGGDELAR   2.5.3

För byggnadstekniska krav och utformning , gällande t.ex. 
energi, golv, väggar och inredning, se respektive bilagor: 

Bilaga 9    Akustik
Bilaga 10   Energi
Bilaga 11  Storkök 
Bilaga 12  Teknik och Hållbarhet 
Bilaga 13  Miljö- och hälsoskadliga ämnen 
Bilaga 15  Ämnen i textilier

Myndighetskrav och branschkrav ska tillämpas.
Exempel på våtbänk med möjlighet att tillgänglighetsanpassa. Stick-
linge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom
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DEL 3   EXTERIÖR OCH LOKAL 

            ANPASSNING 

Förskolan är en självklar byggnad och funktion i stadsrummet och måste kunna 
förhålla sig till omkringliggande bebyggelse - både avseende proportioner och ut-
tryck - samtidigt som den har ett tydligt barnfokus med tilltalande, funktionell och 
spännande arkitektur.
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Råå förskola, Helsingborg, Dorte Mandrup Arkitekter
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Exteriören utgör förskolans identitet mot 
omgivningen. Byggnaden ska bidra till 
stadsbilden och kommer att utgöra en 
representativ, offentlig byggnad och plats.

HELHET

En förskola ställer höga krav på gestaltning, funktion och 
hållbarhet. Byggnadens helhetsintryck och sammansättning 
vad gäller volym, proportioner och material, är av stor vikt. 
Fasadmaterial, taklandskap, fönsterplaceringar och entréer 
bör gestaltas med omsorg och fokus på verksamheten för 
representativa förskolebyggnader som står sig över tiden.

SKALA

Framförallt vad gäller de större koncepttyperna kommer 
byggnadens volym och storlek att behöva omhändertas för 
att möta barnets skala och perspektiv samt att kunna passa 
in i småskalig bebyggelse. Hur upplevs byggnaden på nära 
och långt avstånd - från barnens höjd på marken och från en 
granne eller en extern besökares perspektiv?
Verktyg för att bearbeta byggnadsvolymen kan t.ex. vara 
fönstersättning, indelningar eller förskjutningar i fasad, 
varierad byggnadshöjd och taklandskap.

SPEGLA FUNKTION

Byggnadens gestaltning bör reflektera förskolans funktion 
och barnfokus genom att förhålla sig till både den dagliga 
verksamheten mot gården (friytan) och det offentliga rum-
met och gatan.  Orienterbarhet och tilltalande arkitektur för 
såväl barn, föräldrar och externa besökare med välkomnan-
de entréer och genomtänkta fönstersättningar. 

Kvalitet och hållbarhet eftersträvas i såväl form, funktion 
och hållbara tekniska lösningar. 

ENTRÉER

Förskolans entréer  ska vara tydliga, ljusa, överblickbara, 
och välkomnande. Alla entréer behöver även skydd från 
väder och vind.

UTFORMNING

Fasadmaterial, tak, entréer, trappor och detaljer är medel 
att förstärka förskolans helhetsintryck och ska därför väl-
jas och utformas noggrant med beständighet och helhet i 
åtanke.

3.1   EXTERIÖR GESTALTNING

Exempel på hantering av skala för en stor volym.  Frederiksvej Kinder-
garten, Köpenhamn. COBE. Foto Rasmus Hjortshõj, Adam Mørk

Exempel på sammanhållen volym med fönstersättning anpassad barn. 
Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter

Exempel på speglad funktion. KIndergarten in Zaldibar, Spanien. Hiri-
barren-Gonzalez, Estudio Urgari . Foto Egoin
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Exempel på omsorgsfull gestaltning 
av utrymningstrappa.  
Humlan Förskola, Stockholm, Niras 
Arkitekter

FUNKTIONSKRAV

 Entréer och varumottag ska vara klimatskyddade med 
skärmtak eller motsvarande. För utförande se Bilaga 12 Teknik

• För utformning av entréer -se 2.1 Entréer och Angöring

• Se även krav i Bilaga 12 Teknik, gällande tex material och 
utförande

ATT TÄNKA PÅ

• En förskola har ofta två framsidor - en mot gaturummet och 
en mot gården och barnen, och behöver gestaltas därefter. 

• Säkerhetsaspekter vid fasadgestaltning så som vassa hörn 
och klätterrisk bör beaktas

• Byggnadsvolym som tar hänsyn till barnens perspektiv och 
omkringliggande bebyggelse

• Utvändig utrymning komma att kräva både snöskydd och 
grindar/dörrar vid marken

• Byggnad och utrymningstrappor bör ges omsorgsfull 
gestaltning

• Vissa kommuner kan ha ytterligare krav på brandklassning

• Komplementsbyggnader och gård ingår ej i funktionspro-
gram och anbud men beskrivs i Appendix för hjälp i framtida 
skeden

Speciellt utformning av socklar och takfot är viktig både 
för det arkitektoniska uttrycket och för byggnadens bestän-
dighet. Vid val av utvändig utrymning (balkonger, trappor, 
räcken mm) bör de ges stor omsorg vid gestaltning eftersom 
de tar en stor del av exteriören i anspråk. 

TÅLIGHET

Förskolan ställer höga krav på exteriörens tålighet och utgör 
en stor del av gestaltningen. Fasadlösningar bör vara säkra 
för barn, kunna stå emot skadegörelse, ha en lång livslängd 
och sparsamt behov av underhåll, samtidigt som materialet 
åldras väl och är estetiskt tilltalande. 

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING

Vissa kommuner använder sig av En-procentsregeln som 
innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konst-
närlig gestaltning. Detta tas fram i samråd med kommunen. 
För ett förskoleprojekt kan denna procent användas till t.ex. 
exteriör, interiör eller utsmyckning av gård.

Exempel på konstnärlig utsmyckning. Konstnär Rebecka Bebben 
Andersson. Långbrodalskolan, Stockholm, Niras arkitekter. Foto Anders 
Fredriksen

Exempel på fasad med fiber-
cement. Yardhouse, London. 
Assemble Architects. Foto David 
Grandorge

HÄNVISNING

• Sisabs Projekteringsanvisning för Gestaltning och funktion

• www.kro.se/enprocentsregeln

EXTERIÖR GESTALTNING   3.1   130 ( 330 )
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Att rita en byggnad som ska kunna fungera på 
många olika platser och i samspråk med olika 
scenarion. 

BYGGNADENS FORM OCH HÖJD

I vissa fall är tomtens yta inte tillräcklig, men kanske ändå 
anses vara ett bra alternativ p.g.a. närhet till bostad, skola, 
kommunikationer eller annat. Med det i åtanke efterfrågas 
smarta och yteffektiva konceptlösningar - utan att för den 
skull skära ner på kvalitet. Samnyttjande av ytor där det är 
befogat och minimering av kommunikationsytor värdesätts. 

Byggnadshöjden kan vara en kritisk faktor beroende på 
bestämmelser i detaljplan, och detta bör beaktas i den mån 
det är rimligt och möjligt för en konceptbyggnad - för att 
undvika tids- och kostnadskrävande detaljplaneprocesser. 

FLEXIBEL FASAD

Den utvändiga gestaltningen behöver kunna varieras be-
roende av byggnadens sammanhang - fasadmaterial och 
färgval måste i viss utsträckning vara anpassningsbart. 
Fönstersättning ska beaktas för varje tomt efter dagsljusbe-
räkningar och värmelaster och entrépartier, utrymning och 
takutformning kan komma att påverkas av detaljplanen. 

MÖJLIGHET ATT SPEGELVÄNDA

Entréerna kommer att vara låsta i planlösningen för res-
pektive byggnad, men beroende på hur de placeras finns 
möjligt att spegelvända byggnaden och utöka möjligheten 
att anpassa entréer utefter tomt och angöringsmöjligheter.
Därför bör entréer med krav på angöring samlas kring en 
sida/ände av byggnaden - se exempel.

På det viset blir det också lättare att hantera nivåskillnader 
på tomten då en mindre del av marken runt byggnaden be-
höver höjdanpassas.

3.2   LOKAL ANPASSNING

FUNKTIONSKRAV

 Det måste finnas minst ett annat val av fasadmaterial utöver 
grundutförande-se Bilaga 12 Teknik

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

ATT TÄNKA PÅ

• Takutformning är ett sätt att hantera byggnadsvolym och 
anpassa byggnaden till omkringliggande bebyggelse

• Att kunna anpassa fönsters placering och storlek är viktigt för 
att få tillräckligt med dagsljus, undvika värmelaster och kun-
na skapa behagliga utblickar från de pedagogiska rummen

• Att byggnaden är yteffektiv och båda plan utnyttjas effektivt 
vid tvåplansbyggnaderna

• Entréer med krav på angöring bör ligga samlade kring en 
sida/ände av byggnaden för möjlighet att spegelvända 
byggnaden för bättre angöringsmöjligheter

131 ( 330 )



s 67 / 72Bilaga 8 - Funktionsprogram rev.3      SKL Upphandling Förskolebyggnader       2019-11-28      Niras Arkitekter

I de anbud som tas fram inom upphandlingen av ramavtal, ingår inte 
gården och komplementbyggnader. De omnämns i följande avsnitt 
för att förstå byggnaden och förskoleverksamheten i relation till 
tomten och omgivningen, samt vara till hjälp vid framtida planering 
och projektering.

APPENDIX  INGÅR EJ I ANBUD
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NATUREN

Naturen är en utmärkt lekplats samtidigt som den har en 
läkande inverkan på det mänskliga psyket. Ett slutet rum 
med riktad funktion kan vara användbart och rogivande i 
sig – men inte en hel dag. De flesta av oss, barn som vuxna, 
behöver få komma i kontakt med en miljö lika vid och nyan-
serad som oss själva. En medveten placering av byggnaden 
i relation till gården kan tillåta naturen att sträcka sig in ge-
nom entréer och fönstersättningar. Ljusinsläpp och utblick 
är viktiga dimensioner av ett rum.

EKOSYSTEM

Genom att studera gårdens ekosystem kan barnen få en för-
ståelse om hur världen fungerar. I en klimatsmart förskola 
kan dagvattenhantering vara en lek och samtidigt vara en 
erfarenhet av naturens krafter. 

Att rena dagvatten genom växtbäddar och dagvattenparker 
kan vattnet återanvändas till bevattning av grönska och 
odling under varma och torra perioder. Det är en förståelse 
av vår matkultur och främjar både ansvarstagande, tålamod 
och omsorg om vårt klimat.

DAGSLJUS OCH VÄRMELASTER

Behovet av dagsljus krockar ibland med inomhusklimatets 
energikrav. Förskolor riskerar  höga inomhustemperaturer 
under sommarhalvåret och bländning och kallras under 
vinterhalvåret. Att bevara och nyttja tomtens befintliga 
värden bör beaktas, så som uppvuxna träds möjlighet att 
skugga.

En fönstersättning anpassad till den specifika platsens för-
utsättningar vad gäller direkt solljus och himmelsljus kan 
ge energisnåla byggnader med ett gott och varierat dagsljus. 
Det direkta solljuset behöver planeras in med försiktighet 
för att undvika höga solvärmelaster, ändå har direkt solljus 
en kvalité som i ett slag kan lysa upp och förändra stäm-
ningen i ett rum. Dagsljus kan med interiöra och exteriöra 
material bidra till både skuggning eller ökad ljusreflektans 
i önskade lägen.

TOMTEN OCH BYGGNADEN

“Barn och unga tar plats. De behöver utrymme 
att pröva sina kroppar, sitt mod och sina 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till 
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 
och kompiskontakter, som väcker deras 
engagemang och nyfikenhet. 

-Boverket, Gör plats för barn och unga

Ur och Skur Miklagård, Bro

ATT TÄNKA PÅ

• Väl planerad och dimensionerad dagvattenhantering som 
kan hantera häftiga skyfall och bli ett spännande inslag på 
gården för barnen

• Att ta tillvara på tomtens växtlighet, så som träd för skugga

• Belysning när förskolan är stängd för att minska risken av 
skadegörelse

• Tänk på säker utrymningsplats och återsamling anpassad för 
förskoleverksamhet

• Skydd mot avgaser och buller om det finns närliggande, tung 
trafikerad väg - byggnaden är ett ypperligt bullerskydd.
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GENERELLT

Det kommer krävas komplementbyggnader i relation till 
gård och varumottag. Utformning och placering av dessa 
bör tas fram i samråd med ansvarig landskapsarkitekt, 
liksom planering av gården. Byggnaderna kan fungera väl 
som buller- och insynsskydd, erbjuda både skugga och lä till 
gården samt skapa spännande rumsligheter

UTOMHUSFÖRRÅD

Utomhusförråd där barnen själva kan hämta, och vid dagens 
slut, städa undan material. Utomhusförråden fungerar bra 
för att skapa rumsligheter på gården, kanske med skärmtak 
för skydd mot sol och regn. Placeringen bör dock undvika 
att det försvårar för personal att ha översikt, och då framför 
allt vid staket och entréer. 

BARNVAGNSFÖRRÅD OCH CYKELPARKERING

Barns och föräldrars entré ska placeras säkert ur trafiksyn-
punkt och på säkert avstånd från varumottag och lastzon. 
En ”sluss” är att föredra med grind in till barnvagnsförrådet 
och ytterligare en grind in till gården. Detta för att föräldrar 
ska ha uppsikt över sina barn medan de hämtar vagn eller 
annat färdmedel, och för att barnen av säkerhetsskäl inte 
ska kunna komma åt barnvagnar under dagen. Barnvagns-
förråd kan vara öppna, men ska vara under tak och kunna 
låsas fast.

PARKERING OCH LASTZON

Barnen spenderar stor del av sin dag utomhus och hämtning 
och lämning sker ibland under den mörka delen av dagen. 
Barn är nyfikna och dras till det som låter och särskiljer sig, 
som till exempel lastbilar och annat som kan innebära en 
risk för deras säkerhet. Detta bör beaktas vid planering och 
placering av entréer i relation till övrig trafik.

En tillgänglig parkering ska inte finnas längre bort än 25 
meter från tillgänglig entré. Övrig parkering för personal 
ska vara enligt AFS. Parkering bör även förberedas så ladd-
ning av elbil och elcykel är möjligt.

MILJÖSTATION

Får enligt fackliga rekommendationer inte befinnas längre 
bort än 10 m från väg där sopbil kan stanna och ska utformas 
i enlighet med kommunala regler. 

ATT TÄNKA PÅ 

• Sluss (utrymme mellan två säkra zoner/grindar) vid barn-
vagnsförråd med möjlighet att parkera cyklar

• Barnvagnsförråd med tak och möjlighet att låsa fast barn-
vagn

• Placering av förskolan med möjlighet att säkert kunna gå och 
cykla till förskolan

• Av säkerhetsskål placeras lastzon frånskilt gård och yta för 
hämtning och lämning av barn

• Tyngre trafik och leveranser ska vara säkert och avgränsat 
från gård, avlämningsytor och parkeringar

• Önskvärt är en lastzon där lastbilar inte behöver backa

• Snöfri tillgänglighet för lämning och hämtning av varor

• Utryckningsfordon ska kunna angöra vid entré

• Tänk på syninskyddade tillhåll vid plantering, staket och yta 
mellan komplementbyggnader och huvudbyggnad för att 
undvika risk för exempelvis anlagd brand

ANGÖRING OCH KOMPLEMENTBYGGNADER

BOVERKET

Entréerna för gående och cyklande bör placeras i förhållande 
till barnens färdväg till skolan. Väl placerade cykelställ, gärna 
under uppsikt från byggnaden är viktigt för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för barnen att själva ta sig till skolan.

Parkering kan ligga på gatumark eller ordnas på något annat 
sätt. I de fall friytan är knapp ska parkering prioriteras bort till 
förmån för friyta för lek och utevistelse. Parkeringsplatser och 
angöringsplats för att hämta och lämna barn bör samordnas med 
trafikyta för leveranser och återvinning, så att gårdens lekbara 
friyta maximeras.

Parkering för barnvagnar.  Förskolan Krubban, Stockholm AIX Arkitekter. 
Foto Peder Lindbom
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GÅRDEN (FRIYTAN)

“När leken flyttar ut ökar den fysiska 
aktiviteten. Fysisk aktivitet har stor betydelse 
för barns kroppsuppfattning, psykosociala och 
motoriska utveckling samt kognitiva förmåga.

- Boverket, Gör plats för barn och unga

SÄKERHET OCH UTMANING

Barnen spenderar mycket tid på gården och behöver skug-
ga soliga och varma dagar, lä när det blåser och tak när det 
regnar. Med tanke på förändringar i klimatet blir det extra 
viktigt att barnen inte utsätts för stark UV-strålning och ut-
torkning under sommarhalvåret. Här kan byggnaden hjälpa 
till att skapa lä och skugga, stänga ute buller eller andra stö-
rande moment och samtidigt ge en fin inramning till gården.

ÖVERBLICK

Gårdens utformning ska stimulera alla barn mellan ett till 
sex år och tillgodose såväl skyddade och trygga miljöer 
som aktiva och utmanande. Det erfordrar en fin avvägning 
med överblick för barnens säkerhet och motverkning av 
kränkande beteende, samtidigt som gården är tillåtande för 
barnen att utveckla sin självständighet. Detta kan i vissa fall 
vara motstridiga förhållanden. Enligt Boverkets forsknings-
rapport (Gör plats för barn och unga – Boverket, 2015) visar 
observationer att en utmanande och naturlig miljö med 
nivåskillnader, vildvuxen vegetation, som sly och trånga 
passager, ökar barns fysiska aktivitet.

RÖRELSE OCH FYSIK

En förskolemiljö behöver både en gård med naturliga in-
slag och riktad sysselsättning för att passa alla barn. Sol-
skyddade sandlådor, lekverktyg och spänning är viktiga 
inslag. Enligt forskningen utvecklar barn sin kreativitet och 
självständighet i miljöer som inspirerar till oförutsägbara 
och fantasifulla lekar. Enligt Boverkets forskningsrapport 
blir fysiken hos barn som vistats på naturrika förskolegår-
dar både starkare och smidigare. Vi bygger upp grunden 
till ett starkt skelett innan puberteten och det genom att 
klättra, klänga och hoppa, men också att röra oss fort och 
stanna tvärt, vilket kräver yta. Barn måste få möjlighet till 
att springa och klättra. Barn som inte är tillräckligt aktiva 
riskerar både övervikt och benskörhet.

Sticklinge Förskola, Lidingö  -  AIX Arkitekter - Foto Peder Lindbom

HUR STOR FRIYTA BEHÖVS?

Utifrån beprövad praxis och aktuell forskning har flera 
kommuner tagit fram egna riktlinjer med mått för friyta. 
Sådana riktlinjer är inte bindande men kan vara ett 
stöd vid handläggning av detaljplaner, bygglov och 
tillsynsärenden.

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till 
både friytan per barn och till den totala storleken på 
friytan.

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta 
per barn i förskolan

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst 
bör överstiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oav-
sett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla 
lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras 
behov (Mårtensson et al 2009).

Boverket, Gör plats för barn och unga

Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter
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FÖRDJUPNING

• Gör plats för barn och unga - en vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö - 
Rapport 2015:8, Boverket

• www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/doku-
ment-media/rapporter/Rapport_Giftfri_forskola_Kommuner.
pdf

UTFORMNING AV GÅRDEN (FRIYTAN)

Eva Lundbäck, förskolelärare och utomhuspedagog på
Ur och Skurförskolan Utelek, Linköping

• Använd naturliga material som fallskydd, så som sand 
eller bark. Undvik plastgjuten gummi, konstgräs och 
bildäck.

• ”Små rum” för enskild eller gemensam lek

• Öppna ytor för olika bollspel och gemensamma lekar

• Kuperat naturområde för motorisk träning

• En trädgård med odling, bärbuskar och fruktträd

• Lummiga platser för återhämtning och enskildhet

• Naturmaterial så som stenar och trädstammar för 
fantasilekar 

• Bord och bänkar som är regn och solskyddade

• Ett utekök - inbjuder till jämställd lek för både flickor 
och pojkar

• Stora sandlådor med solskydd

ATT TÄNKA PÅ 

• Om gården inte har träd som skuggar ska det finnas annat 
skydd mot UV-strålning, vind och regn vid sandlådor och 
andra viktiga vistelseytor

• Staket utformas så att det är svårt att klättra över, även vid 
högt snödjup

• Planetring och buskage vid insida staket bör undvikas då det 
försvårar för personalen att ha överblick

• Grind bred nog för snöröjningsfordon och övriga maskiner 
för skötsel av gården

• Slitaget är mycket hårt på grindarna, tänk på att välja en väl 
fungerande lösning, framför vad gäller öppningsmekanism

Kinderkrippe Nursery School, Germany. Kraus Schönberg Architekten.  
Foto Hagen Stier

Forfatterhuset Kindergarten, Köpenhamn. COBE. Foto Rasmus Hjortshõj, 
Adam Mørk

GÅRDEN (FRIYTAN)
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Barn och Familj  2017-02-02 
 
Lokalprogram för Grundskola åk 7-9  
 
Generellt: Skolan ska kännas modern och attraktiv. Den ska ha stor flexibilitet för att möta förändringar 
över tiden. Månganvändbarhet ska eftersträvas för alla rum. Öppenhet och överblickbarhet ska eftersträvas 
för trivsel och trygghet. Lokalerna ska planeras för att främja vuxennärvaro i skolans alla delar. 
Arbetslagen ska ha sammanhållna lokaler bestående av klassrum, grupprum, förvaring/skåp för elever och 
arbetsrum för lärare. Varje arbetslag har hand om cirka 4-5 klasser var. 
Ledning och administration ska vara centralt placerad och lättillgängligt för elever och besökare (nära en 
tydlig huvudentré).  
Personalutrymmen ska helst placeras nära administration och ledning. En Mötesplats där elever och personal 
naturligt blandas ska finnas i anslutning till personalutrymmena.  
Elevernas uppehållsutrymmen ska finnas centralt och vara öppet utformade med bra insyn. 
Elevhälsan kan gärna vara sidoorienterad. 
Biblioteket ska vara lättåtkomligt för alla. 
 
 
 
Årskurs 7-9, fyra till fem paralleller, maximalt 375 elever 
 

Rum Önskad 
area 

Antal Beskrivning 

Huvudentré med vindfång 15 1  
Uppehållsrum 100-150  Kan integreras med kommunikationsytor. 

Kiosk/café. Överblickbart. 
Studietorg 100-150  Kan integreras med kommunikationsytor. 

Överblickbart. Ej krav. 
Basrum 65-70 12 För teoretisk undervisning 
Grupprum m.m. 10-20 c:a 15 Nära klassrum. Tillgängligt för alla. Överblickbart 
Arbetsplatser för pedagoger 160 totalt 3 Enheter bestående av mindre rum samlade runt 

gemensam yta. Ett per arbetslag. Totalt 40 
pedagoger 

Förråd 20-30 ? Ytan kan fördelas på flera rum. 
Bibliotek/mediatek 100-120 1 Fokus på läsning. Uppkoppling för datorer. Avskild 

hörna för bokprat. 
Studieverkstad 40-50  Ett större och ett mindre rum. Gärna vid biblioteket 
Halvklassrum  20-35 2 För små undervisningsgrupper, gruppdelning m.m. 
Expeditionslokaler 12-20 3 God ljudisolering. För rektorer och administrativ 

personal. Nära personalrum och mötesplats 
Arkiv 6-8 1 Nära administrationen. Uppfylla arkivreglerna 
Mötesplats 60-100 1 Gemensam yta för elever, personal och föräldrar. 

Nära personalutrymmen och huvudentré. 
Personalrum 60 1 För all personal c:a 45. Pentry 
Kapprum personal 25 1 Vid personalrummet, låsbara skåp. 
Samtals/konferensrum 8-25 2-3 Nära administration och personalrum. God 

ljudisolering. 
Kopiering/läromedelsproduktion 15 1 Nära personalrum 
Omklädning/dusch 6-8 2 För personal. 
Skolsköterska 20 1 Liten inredning med vask. Ej överhörbart. 
Väntrum/hörna 5 1 Gemensamt med kurator 
Vilrum 10 1 Vilrum/undersökningsrum med närhet till toalett. 

Bör gränsa till skolsköterskan. 
Kurator 15 1 Ej överhörbart. 
SYV 15 1  
Vaktmästare 15 1 Verksamhetsvaktmästeri. Nära administrationen  
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Toaletter  30-35 25-30 för elever utplacerat i små grupper. Avsides 
men ej undanskymt. 5 för personal fördelat i 
byggnaden. HCP-toaletter fördelat i byggnaden. 

No-sal 70-80 3 (4?) Fullt utrustade.  
No-prepp 15-20 2-3 Direkt-kommunikation med No-sal, kan eventuellt 

betjäna mer än en sal. 
Bildsal 80 1  
Träslöjd 120 1 Inkl. Materialförråd 15-20 m2 + avskilt utrymme för 

spånsug etc. Kan samnyttjas med LM-skola, max 2-
paralleller. Gärna nära integrering mellan 
slöjdarterna. 

Textilslöjd 80 1 Kan samnyttjas med LM skola, max 2-paralleller. 
Grupprum slöjd 20 1 Gemensamt för trä- och metall och textil 
Hemkunskap 80+10 1 Inkl. textilvård. 
Musiksal 70-80 1 Ljudisolerat 
Grupprum musik 10-15 2 Ljudisolerade. Överblickbart från musiksal 
Matsal/kök   Ska även kunna användas som samlingslokal, gärna 

med scen och ljudanläggning. 
Idrottshall eller större gymnastik-
sal. Fyra omklädningsrum  

  Ekenässkolans idrottslokal kan utgöra exempel. 
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Lokalprogram   2019-05-22 
F-6 skola (2-parallellig) totalt 350 elever 
 
Generellt 

 Skolan ska kännas modern och attraktiv. Den ska ha stor flexibilitet för att möta förändringar över 
tiden. Månganvändbarhet ska eftersträvas för alla rum. Öppenhet och överblickbarhet eftersträvas för 
att ge förutsättningar för hög trivsel och trygghet.  

 Exteriört bör skolan vara attraktiv och inbjudande. Den får gärna vara framträdande i stadsbilden. 
Skolan ska ha en tydlig huvudentré och besökare ska lätt hitta de administrativa lokalerna. 
Tillgången på dagsljus ska vara god i de ytor som används mycket. Solavskärmning behövs i söder 
och väster. 

 Elevernas entréer och kapprum ska utformas så att de i möjligaste mån motverkar trängsel men ändå 
ger möjlighet att ta in alla elever via en eller två ingångar för uppsikt och säkerhet. 

 Skolan ska huvudsakligen vara skofri inomhus. Skorna placeras i tydlig del där rena ytor och 
smutsiga ytor särskiljs. 

 Alla rum ska eftersträvas ha en månganvändbarhet. 
 Klassrum utgör bas för skolverksamhet och komplement till fritids. Fritidslokaler i direkt anslutning 

till klassrummen utgör bas för fritidsverksamhet och komplement till skolan. Kapprum, toaletter och 
grupprum används av båda verksamheterna på lika villkor.  

 Ett antal utrymmen med andra funktioner på dagtid görs tillgängliga för fritids och ger möjligheter 
till bredare aktiviteter och ger mindre trängsel inom fritidshemsverksamheten.  

 Om möjligt utformas någon yta för att vid vissa tillfällen kunna samla flera klasser samtidigt. 
 Som riktlinjer för utemiljön används Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga”. Den yta 

som är tillgänglig för elevernas lek och rekreation, samt idrottsundervisning, bör uppgå till minst 20 
m2 per elev. 

 
Rum Önskad Area Antal Beskrivning 
Kapprum  15-20 14-15 Kan samlokaliseras och utformas på olika sätt. 
Baslokal (klassrum) 60-75 14 (15) Förskoleklassrummen i anslutning till fritidslokaler. 

Mindre inredning med vask i samtliga baslokaler. Gärna 
ett extra för att kunna hantera enstaka stora årskullar. 

Grupprum 10-20 14-15 Grupprum placeras i anslutning till respektive baslokal 
men ska företrädesvis vara tillgängliga från neutral yta, 
inte bara via klassrum. Varierande storlek. 

Arbetsplats pedagoger   4-5 arbetsplatser per rum. Totalt 35 pedagoger. Varje 
arbetslag ska ha arbetsrum i direkt anslutning till 
klassrum/fritids. 

Förråd 20-30  Kan fördelas på flera utrymmen. 
Musiksal 60 1 Ljudisolerat. Med utrymme för musikinstrument. Ska även 

användas av fritids. 
Grupprum musik 15-20 1 Ljudisolerat. 
Bild och skapande 65-75 1 Utrustad för skapande och undersökande arbetssätt inom 

olika ämnen. Gott om förvaring. Vaskar och oömma 
ytskikt/arbetsytor. Används även av fritids 

Naturorienterande 
ämnen m.m. 

60 1 Vatten, oömma ytskikt/arbetsytor. Gott om förvaring. 

Slöjd 200 1 Utrymmen som är utrustade för slöjd i olika material och 
med olika metoder. Månganvändbarhet eftersträvas. Se 
särskilt program. 

Undervisningslokal för 
mindre grupper 

12-25 3 För mer eller mindre fasta grupper: exempelvis SVA, 
elever med koncentrationsproblem eller 
autismspektrumstörningar. 

Bibliotek 60-100 1 Centralt placerat i skolan. Ska även kunna användas av 
fritids. 

Personalrum 60 1 För 35 personer. Inkl. köksinredning. Gärna nära rektor. 
Samtalsrum 12 1 För samtal i mindre grupper, 5-6 pers. 
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Konferensrum 30-40 1 För upp till 20 personer, kan ligga i anslutning till 
personalrum och även användas som matrum. 

Specialpedagogik 15 1 Arbetsrum och viss undervisning 
Matsal/samlingslokal  1 Gemensam matsal. Dimensioneras för tre matlag. ”Scen” 

och konferensutrustning ska finnas 
Kök 130? 1 Inkl. diskrum, förråd, personalomkl. Etc. Servicenämndens 

ansvarsområde 
Varumottagning 15-20 1 Ska ligga så att leveranser är enkla. 
Kopiering/läromedelspr. 15 1 Gärna nära personalrummet  
Städ 10-15 1 Rum för utrustning och material 
Kontor chefer 16-20 2  
Kontor assistent 12 1  
Dokumentförvaring 6-8 1 Brandklassat 
Toaletter för elever och 
personal. Väl fördelade. 

2-8 30 Varav några RWC, med dusch och omklädningsmöjlighet 

Elevvård, gärna lite avskild 
 

Skolsköterska 15-20 1 Liten inredning med vask 
Väntrum 5 1  
Vilrum 6-8 1 Vilrum/undersökningsrum med närhet till toalett. Bör 

gränsa till skolsköterskan. 
Kurator 12-15 1  

 
Fritidslokaler 
 
Fritidshem 
hemvist/allrum 

40-70 4 Fritidsverksamhet för ca 60 elever integrerad med 
skolverksamheten. Enkelt verksamhetskök i ett av 
rummen. 

Smårum 12-16 2 För lugna aktiviteter som bygg och rollekar för de 
yngsta barnen. 

 
Idrottslokaler  1 Idrottssal för 30 elever med mångsidig utrustning. 

Fyra omklädningsrum med plats för minst 15 personer 
vardera. Duschrum i anslutning till 
omklädningsrummen. Möjlighet för enskild 
omklädning/dusch för enstaka elever. Kan kombineras 
med RWC och/eller funktionärsrum. 
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ESLÖVS KOMMUNS 

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-24, §121
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Inledning 5

Strategier och kommungemensam planering 5

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2021–2025 är uppdelad  
i tre delar.  6

Del 1
Förutsättningar för Eslöv kommuns lokalförsörjning 7

Lokalförsörjning 7

Syfte med lokalförsörjningsplanen 7

Framtagande av lokalförsörjningsplan 8

Lokalförändringar 8

Underlag till lokalförsörjningsplanen 10

Tidplan för framtagande av lokalförsörjningsplan  11

Lokalförsörjningsplanens avgränsningar: 12

Uppföljning av lokalförsörjningsplanen 12

Förändrat lokalbehov under året 12

Ekonomisk analys av hyror/ytor 13

Budgetpåverkan vid investering respektive inhyrning  13

Kommunens organisation kring lokaler och fastigheter 14

Grupper som hanterar lokalfrågor i Eslövs kommun 15

Strategisk lokalförsörjning 15

Markberedskap 16

Planberedskap 16

Ägaransvar 16

Förvaltning av lokaler som ägs av Eslövs kommun 16

Förvaltning av inhyrda lokaler 16

Investeringsprojekt 16

Inhyrning av extern lokal 17

Långtidsuthyrning av kommunala lokaler 17

Korttidsuthyrning av kommunala lokaler 17

Uppsägning av lokal/lediga lokaler  17

Befolkningsprognos 17

Strategier 19

Lokalanskaffning  19

Prioritering av lokalanskaffningsprojekt 20

Upphandling av hyresavtal för kommunens verksamhet 20

Markanskaffning 20

Mobilitet 20

Flyttkostnader 20

Kulturmiljö i lokalförsörjningsprogram 21

Samutnyttjande av mark 21
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INLEDNING

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla 
och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder 
med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhåll
ning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare 
och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och 
till rätt kostnad.

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2021–2025 redogör för kommunens lokalbehov 
och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperi
od. 

Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka pro
jekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av 
kommunfullmäktige.

Eslövs kommun har ett betydande fastighetsinnehav med byggnader med stor 
 variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl 
förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler 
finns många frågor att beakta. Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplane
ringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokal
beståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler.  
För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, 
även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och 
hållbara lokaler. 

Strategier och kommungemensam planering
I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya 
verksamhetslokaler finns många frågor att beakta och många olika verksamheter 
är delaktiga i processen. Behovet av strategier och kommungemensam plane
ring är stort. Förutom att vara ett kommunövergripande planeringsunderlag till 
budget och resursplanering för verksamheterna är avsikten att denna lokalförsörj
ningsplan ska ge en gemensam syn på arbetet med lokalfrågorna i kommunen 
samtidigt som den ska vara en handledning för berörd personal.

För att få en så komplett bild som möjligt finns sist i detta dokument  hänvisning 
till andra dokument som hanterar lokalfrågor men som är upprättade och 
 beslutade i annan ordning.
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Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2021–2025 är uppdelad i 
tre delar. 
Del ett ersätter till viss del de riktlinjer för hantering av lokaler som upphävdes 
våren 2019. Här finns även beskrivning av organisationen samt strategier och 
aspekter, vilka är framtagna för att tydliggöra kommunens förutsättningar och 
prioriteringar i lokalfrågor. 

Strategierna och aspekterna har antingen funnits med i det arbete som bedrivits 
inom kommunen tidigare eller tagits fram utifrån de behov som framkommit i 
kommunens lokalgrupp. 

Arbetet med agenda 2030 finns inte med under strategier och aspekter utan vi har 
valt att visa på vilken effekt de olika strategierna och aspekterna har på agenda 
2030 arbetet. Målsättningen är att arbetet med agenda 2030 ska genomsyra allt 
arbete med kommunens lokaler.

Del två är den operativa lokalresursplan som funnits med i tidigare lokalförsörj
ningsplaner och del tre är en framtidsspaning utifrån kommunens översiktsplan 
2035.

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan kommer att revideras årligen med en ny 
 operativ lokalresursplan, vilken kommer att vara ett underlag för budget inför 
nästkommande år. Investeringsplanen på fem år går från plan till verkställande  
först aktuellt budgetår.  

Del tre, i denna del görs en framtidssapning efter 2025 utifrån  kommunens över
siktsplan.

Del fyra, här finns samlat de dokument som påverkar  kommunens lokaler

Som underlag till denna plan ligger verksamheternas lokalresursplaner men även 
Serviceförvaltningens underhålls och investeringsplanering. Underlaget redovisas 
inte i denna plan men finns tillgängliga på respektive förvaltning.
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DEL 1
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ESLÖV KOMMUNS  
LOKALFÖRSÖRJNING

Lokalförsörjning
Syfte med lokalförsörjningsplanen

Årligen upprättas i Eslövs kommun en lokalförsörjningsplan vilken är ett kom
munövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen, den är 
långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. 

Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder 
och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. 

Planen ska visa vad, var och hur vi ska bygga, vilken storlek och,  kvalité byggna
den ska uppfylla med mera 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov 
av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som  inte  längre  
kommer  till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och 
tidplan för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kom
munens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga 
lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolk
ningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig 
som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att 
identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid.

Lokalförsörjning består av följande delar 

Verksamhet

Ekonomi

Byggnader

Tidplan
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Framtagande av lokalförsörjningsplan

Varje nämnd, eller förvaltning på nämndens uppdrag, som hyr in lokaler för 
den egna verksamheten är skyldig att till Kommunstyrelsen inför budgetarbetet, 
presentera ett långsiktigt underlag till kommunens lokalförsörjningsplan. 

Nämndernas lokalförsörjningsplan ska innehålla en nulägesbeskrivning, upp
skattning om kommande lokalbehov, tidplan, åtgärdsförslag och resursbehov. 
Lokalförsörjningsplanerna utgör underlag inför beslut om kommunens femåriga 
investeringsbudget och plan.

Lokalförändringar

Den övergripande lokalförsörjningsprincipen i Eslövs kommun redovisas i bilden 
nedan.
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Byggprojekt- 
processen 

Inhyrning av lokal 

Bas-
utredningar?   
underlag  
budgetarbetet

LOKALFÖRSÖRJNINGSPROCESS

September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni

Juli Augusti September Oktober November December

Underlag befolknings-
prognos mm
Klk upprättar

Underlagl LFP tas fram av alla förvaltningar/ 
nämnder
Klk samordnar   

Utkast till LFP tas fram av Lokalgruppen
Klk samordnar

Styr-
grupp

Förslag tidplan, Klk upprättar utifrån underlag från SeF och VH,  
bilaga LFP

Basutredning för nya och förändrade lokalprojekt  KLK upprättar  
utifrån underlag från VH och SeF, bilaga LFP

Utkast budgetunderlag lokaler, Klk upprättar utifrån underlag  
från VH och SeF  inklusive påverkan på driftsbudget

Styrgruppen rapporterar till KsAU under beredningen 

KSAU LFP ute på  
remiss

Remiss-
svar

Alla 
nämn-

der

Revidering av LFP 
efter remiss, LG,  
Klk samordnar

Styr-
grupp

LFP underlag 
budget- 
arbetet

KSAU

Tidplan under-
lag budget-
arbetet

Reviderad tidplan

Reviderade  
basutredningar 

Budgetramar 
ges

Nämndernas yttrande över budgetramarna

 Alla 
nämn-

der

Budgetberedning

Avstämning LFP utifrån 
underlag budget, LG, 
Klk samordnar

 Styr-
grupp

 KF

Budget 
antas

LFP antas

Servicenämnden ansvarig för processen   
i samverkan med berörd verksamheter  
och kommunstyrelsen

Förvaltning

Uppföljning  
hyresavtal

 SeN

 KSAU

 SeN

KF

Kommunstyrelsen ansvarig för processen utifrån underlag  från Serviceförvaltningen och berörda verksamheter
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Utifrån denna process kommer detaljerade rutinbeskrivningar och mallar att tas 
fram. Ansvariga för detta är främst Serviceförvaltningen och Kommunlednings
kontoret. 

Serviceförvaltningen kommer tillsammans med berörda förvaltningar, arbetar 
vidare med byggprojektprocessen, se bild nedan. Denna process kommer även att 
anpassas för inhyrning av verksamhetslokaler.

Kund-
behov Förstudie Program Projektering Produktion Avslutade

projekt
Garanti-
förvaltning

Huvud-
aktör

Kund
Projekt-
ledare
Kund-
ansvarig
Arkitekt/
konsult

Kund
Projekt-
ledare
Kund-
ansvarig
Arkitekt/
konsult

Projektledare
Konsultgrupp
Kund
Fastighets-
tekniker

Projektledare
Entreprenad

Projekt-
ledare
Kund
Kund-
ansvarig
Fastighets-
tekniker

Kund
Kund-
ansvarig
Fastighets-
tekniker
Projektledare

Innehåll Mål och 
omfattning
Nuläges-
analys
Verksamhets
beskrivning
Lokalbehov
Tekniska för-
utsättningar
Lösnings-
förslag
Konstnads-
bedömning
Genom-
förandeform
Tidsplan

Verksam-
hetsprogram
Lokal-
program
Rums-
fuktions-
program
Byggnads-
tekniskt 
program
Sambands-
krav

System-
handlingar
Förfrågnings-
underlag

Bygg-
handlingar
PM

Kundmöten
Felanmälan/
uppföljning

Över-
lämnande/
inflyttning
Drift- och 
skötsel-
instruktioner

Besluts-
tillfällen

Underlag till lokalförsörjningsplanen
• Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 

byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbe
hoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolk
ningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram mm. 

• Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler 
som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen.

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med upp
gift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas.

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringspro
jekt med tidplan och uppföljning av ekonomi.
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Tidplan för framtagande av lokalförsörjningsplan 
September:
• Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

December:
• Serviceförvaltningen/nämnden tar fram underlag utifrån befintliga fastighe

ter och projekt
• Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov

December–februari:
• Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltning

arnas underlag i lokalförsörjningsplanen. 
• Budgetunderlag tas fram av serviceförvaltningen med stöd av verksamhet och 

kommunledningskontoret.
• Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen.
• Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbets

utskott under beredningen av ärendet.

Mars:
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörj

ningsplan på remiss till nämnderna

April/maj:
• Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
• Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

Maj
• Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan 

ska ligga som underlag för budgetarbetet.
• Budgetramar ges

December
• Budget och lokalförsörjningsplan beslutas
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Lokalförsörjningsplanens avgränsningar:
Lokalförsörjningsplanen innehåller: 
• Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern 

uthyrning.
• Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet. 
• Framtida behov av mark och lokaler 

Följande lokaler ingår inte i lokalförsörjningsplanen:
• Bostäder med 3 månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av 

Vård och Omsorg
• Byggnader på Eslövs flygplats
• Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är ra

tionella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av 
Tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret 

Uppföljning av lokalförsörjningsplanen
I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar Service
nämnden till Kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns 
avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas.

Förändrat lokalbehov under året
Skulle behov av lokalförändring uppstå under året ska frågan tas till den kommun
övergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen för lokal frågor. 
Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt.

I princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaff
ningsprocessen.

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in 
lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2020 uppgick kommunens 
totala bruksarea till cirka 234 833 kvadratmeter (kvm), varav cirka 74 procent var 
kommunägda lokaler. Barn och familjenämnden är den största lokalanvändare
noch utnyttjar cirka 53 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer Vård och 
omsorgsnämnden med cirka 19 procent av det totala lokalbeståndet.

Fastighetskategorier

Nedan redovisas hur kommunens lokaler, både externa och interna, fördelas 
mellan de olika verksamheterna i kommunen, januari 2020.

Grundskolor 33%Förskolor 9%

Övrig lokalyta 5%

Vård- och omsorg inhyrda 19%

Administrationslokal 9%

Fritidslokal 14%

Moduler 1%

Gymnasieskolor 10%
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Ägarförhållande

Nedan redovisas hur stor del av kommunens verksamheter som bedrivs i egna 
respektive inhyrda lokaler. 

% Ägd fastighetsyta
186 529 kvm
75%

Förhyrd yta 
61 946 kvm
25%

Ekonomisk analys av hyror/ytor
Under 2020 planerar Serviceförvaltningen för att modernisera och digitalisera 
kommunens internhyressystem med strukturerade rutiner och tydliga hyres
kontrakt, de kommer tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram: 
• Underlag för beräkning av internhyror utifrån hyreskontrakt med bilagor för 

brand, gränsdragningslista, lokalvård mm 
• Underlag för påslag vid extern förhyrning
• Underlag för finansiering av ombyggnadsprojekt (årsanslag, investering och 

drift/underhåll)
• Underlag för fördelning av kostnader mellan investeringsbudget och drifts

budget för kostnader så som paviljonger, rivning mm i samband 
• Kvalitetssäkrade nyckeltal för kommunens fastighetsförvaltning ska utvecklas 

Budgetpåverkan vid investering respektive inhyrning 

Idag beslutas budget för investeringsprojekt av kommunfullmäktige och sam
tidigt avsätts medel inom kommunstyrelsens disponibla medel för utökad drifts
kostnad i form av internhyra då lokalen är inflyttningsklar

För inhyrda lokaler har budget för utökade driftskostnader i form av utökade 
 hyreskostnader inte varit lika tydlig då  projekten inte redovisas på samma sätt 
som i investeringsbudgeten. I denna lokalförsörjningsplan hanteras inhyrda loka
ler på i princip samma sätt som kommunala.
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Kommunens organisation kring lokaler och fastigheter

Kommunfullmäktige:
• Fastställer kommunens lokalförsörjningsplan som innehåller strategier och 

operativlokalplanering.

Kommunstyrelsen:
• Upprättar årligen en lokalförsörjningsplan med stöd av kommunens lokal

grupp. Innan lokalförsörjningsplanen beslutas bereds den av kommunens 
styrgrupp för lokalfrågor.

• Ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar. 
• Kommunstyrelsen ska godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om hyres

tiden överstiger fem år eller om förlängning av avtalstiden överstiger fem år

Servicenämnden:
• Svarar för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastig

heter som förvaltas av Servicenämnden
• Svarar för att bygg och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investerings

ramar.
• Ska medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa för

hyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden  
inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. 
För hyresavtal där hyrestiden överstiger fem år eller där förlängning av hyres
avtalet överstiger fem år, ska godkännande inhämtas av kommunstyrelsen 
innan avtalstecknande.

• Tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efter
frågar.

• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings
plan.

Kultur och Fritidsnämnden: 
• Korttidsuthyrning enligt ”Taxa vid uthyrning av idrottsanläggningar och sam

lingslokaler i Eslövs kommun”.
• Bevakar sina frågor om förändrade lokalbehov.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
• Lagstiftningsbaserad tillsyn ur ett hälsoperspektiv utifrån miljöbalken, MB 

och även utifrån plan och bygglagen, PBL
• Ansvar för bygglovsärende utifrån plan och bygglagen, PBL
• Information och råd i frågor som berör lokaler och markföroreningar, dock 

kan förvaltningen inte agera ”konsult” på grund av tillsynsansvaret.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Miljö- och  
samhällsbyggndsnämndenServicenämnden

Kommunledningskontor Miljö och SamhällsbyggnadServiceförvaltningen

Verksamhetsnämnder

Verksamhetsförvaltningar
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Övriga nämnder:
• Bevakar sina frågor om förändrade lokalbehov.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Grupper som hanterar lokalfrågor i Eslövs kommun
För att kommunövergripande hantera kommunens lokalfrågor arbetar följande 
grupper:

Operativa lokalgrupper:

Dessa finns för Kultur och Fritid, Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg, 
de sammanträder vid behov ca fem till tio gånger per år. Medverkar på dessa 
möten gör, förutom representanter för verksamheten, lokalstrategen på kommun
ledningskontoret samt representanter för Serviceförvaltningen. Syftet med dessa 
möten är att verkställa lokalförsörjningen för förvaltningen samt hantera eventu
ellt nya frågor under planperioden.

Kommunövergripande lokalgrupp:

Denna grupp hanterar löpande kommunövergripande lokalfrågor  och bereder 
aktuella frågor till kommunens styrgrupp. I gruppen finns representanter från de 
förvaltningar som har återkommande lokalfrågor, Barn och Utbildning, Vård och 
Omsorg samt Kultur och Fritid. I gruppen finns från Kommunledningskontoret, 
lokalstrategen, mark och exploateringsingenjören samt en ekonom. Från Service
förvaltningen medverkar byggprojektchef och enhetschefen fastighetsförvaltning. 
lokalstrategen är sammankallande.

Styrgrupp för lokalfrågor:

Ordförande i denna grupp är kommundirektören och lokalstrategen är före
dragande. Övriga deltagare i gruppen är förvaltningscheferna för Barn och 
Utbildning, Vård och Omsorg, Serviceförvaltningen samt chef på tillväxt
avdelningen, ekonomichefen på ekonomiavdelningen och byggprojektchef på 
Serviceförvaltningen.

Gruppens främsta uppgifter är:
• Beredande innan politiskt beslut i lokalfrågor
• Prioritera lokalfrågor utifrån tillgängliga resurser
• Följa upp kommunens behov av lokaler
• Övergripande prioritera lokaler mellan förvaltningarna
• Arbeta med de interna processerna för kommunens lokalfrågor
• Medverka till att upprätta strategier för kommunens lokalförsörjning och 

lokalanskaffning.
• Återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av 

ärendet.
• Utvärdera och följa upp lokalförsörjningsplanen efter antagandet.

Strategisk lokalförsörjning
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna arbetet med strategisk lokalförsörjningsplanering. Detta görs lång
siktigt främst genom att kommunledningskontoret ansvarar för framtagning 
av denna lokalförsörjningsplan. På kortare sikt görs detta arbete till stor del 
genom de grupper som hanterar lokalfrågor i Eslövs kommun, se ovan.
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Markberedskap
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna markpolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt samhällsbyggandet främjas. Kommunledningskontoret, 
genom ansvarig mark och exploateringsingenjör, har i uppdrag att planera 
och föreslå markinköp så att kommunens markberedskap möter de behov som 
framställs i lokalförsörjningsplanen och andra beslutade planeringsunderlag, 
se del 2.

Planberedskap
• Kommunledningskontoret ansvarar för upprättande av detaljplaner. Vid fram

tagande av nya områden ska alltid behovet av kommunala verksamhetslokaler 
beaktas och arbetas in i nya detaljplaner. I de fall där behov av ny detaljplan 
bara finns för kommunens verksamhet begär Servicenämnden planbesked. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag och därefter 
upprättas planavtal mellan Kommunledningskontoret och servicenämnden. 
Servicenämnden ska aktivt deltaga i planprocessen.

Ägaransvar
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar
• Kommunstyrelsen ansvarar även för köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, 

expropriation eller inlösen (med stöd av plan och bygglagen) av fastighet eller 
fastighetsdel till en köpeskilling om högst 5 000 000 kronor. Innan försäljning 
av byggnad ska ärendet alltid först tas upp i lokalgruppen och därefter i styr
gruppen för lokalfrågor.

• Beslut om rivning av byggnad är delegerat till kommunstyrelsens arbets
utskott.

Förvaltning av lokaler som ägs av Eslövs kommun
Servicenämnden svarar för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de 
kommunala fastigheter som förvaltas av Servicenämnden.

För att tydliggöra vilka fastigheter som förvaltas av Servicenämnden samt vilka 
ansvarsområden som ingår i uppdraget, finns behov av dokument som tydligare 
fördelar ansvaret mellan Kommunstyrelsen och Servicenämnden. Under 2020 
kommer Kommunledningskontoret tillsammans med Serviceförvaltningen att 
upprätta dessa avtal. Rutin är under framtagande.

Förvaltning av inhyrda lokaler
Servicenämnden ansvarar för alla kommunens hyresavtal med externa fastighets
ägare. I detta ansvar ingår även att omförhandla befintliga lokal och blockhyres
avtal, teckna nya hyresavtal samt vara respektive förvaltnings interna fastighets
förvaltare. Rutin är under framtagande.

Investeringsprojekt
Servicenämnden svara för att bygg och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade 
investeringsramar. Rutin/handbok för byggprojektprocessen är under framtagande.
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Inhyrning av extern lokal
Servicenämnden ska medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid 
externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden 
inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Kom
munstyrelsen ska godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om hyrestiden 
överstiger fem år eller om förlängning av avtalstiden överstiger fem år.

Rutin är under framtagande.

Långtidsuthyrning av kommunala lokaler
Servicenämnden ska ansvara för uthyrning av kommunens lokaler.

Rutin är under framtagande.

Korttidsuthyrning av kommunala lokaler
Kultur och Fritid ansvarar för korttidsuthyrningen av kommunala hallar, anlägg
ningar och vissa möteslokaler som är uthyrningsbara. Detta genom personalresurs 
och med systemstöd. Taxorna för denna hyresform är beslutade av kommunfull
mäktige. En god utveckling framåt är att fler lokaler blir uthyrningsbara. Möjlig
heten finns framför allt i att upplåta delar av verksamhetslokaler, exempelvis matsa
lar på skolor, till externa och interna hyresgäster vid behov av tillfällig förhyrning. 
Det är också viktigt att bära med sig tanken om klok anpassning vid ny om och 
till byggnation för att försöka tillgodo behov med förhållandevis enkla medel.  
Mer om detta under rubrik ”samnyttjande av lokaler”.

Uppsägning av lokal/lediga lokaler 
Då verksamhetens behov av en lokal upphör görs uppsägning till Serviceförvaltning
en. Rutin är under framtagande.

Befolkningsprognos

Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera 
för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför 
uppdraget. Efter att kommunens konsult tagit fram prognosen följs prognosen 
upp och andra demografiska analyser genomförs för att se flyttmönster och andra 
demografiska förändringar i kommunen.

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prog
nosen som är antagen i kommunstyrelsen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 
15 åren. Den äldre befolkningen i Eslövs kommun förväntas öka med 24 personer 
vilket motsvarar en ökning av 1,5% till 2019 samt med 672 personer vilket motsva
rar en ökning av 41% till 2035. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en 
sådan utveckling ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en 
ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har 
relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många 
andra kommuner. Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen kommer 
att se ut i Eslövs kommun år 2035. De yngre och äldres andel av den totala befolk
ningen kommer att öka vilket innebär högre krav på kommunens välfärdsservice. 
Även om de största förändringarna sker i de äldre åldersgrupperna vilket därmed 
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påverkar VoO kommer även förändringar i de yngre åldrarna att innebära föränd
ringar för BoU vilket belyses under lokalbehov för BoU. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2019. Prognosen 
för 2020 är nu framme och den redovisar ett mindre antal barn i förskole och 
skol åldern samt  ett ökat antal personer över 65 år.  Förändringen påverkar inte 
lokalplaneringen på kort sikt  men befolkningsprognosen kommer noga beaktas  
i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning, både strategiskt och operativt.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

40 000

39 000

38 000

37 000

36 000

35 000

Befolkning 2019 och prognos till 2035

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

%
0–5 år  7%

6–15 år  13%

16–18 år  3%

19–24 år  7%

25–39 år  19%

40–64 år  32%

65–79 år  14%

80– år  5%

Befolkningsstruktur 2018

Befolkningsstruktur 2035

%
0–5 år  7%

6–15 år  13%

16–18 år  4%

19–24 år  8%

25–39 år  18%

40–64 år  31%

65–79 år  13%

80– år  6%
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Strategier

Dessa strategier och aspekter är framtagna för att tydliggöra kommunens förut
sättningar och prioriteringar i lokalfrågor. Många av strategierna har kommunen 
arbetat efter sedan tidigare men flera är nya och har tagits fram för att klargöra 
frågor som varit otydliga i lokalförsörjningsprocessen.

Första delen nedan, är de strategier där det finns underlag, därefter följer aspek
ter som också måste beaktas men där det inte finns ett tydligt underlag att förhål
la sig till. Någon rangordning mellan de olika strategierna och aspekterna finns 
inte.

Någon total genomgång av strategier och aspekter har det inte funnits möjlighet 
att få fram till denna lokalförsörjningsplan, arbetet kommer fortgå och tas med i 
kommande lokalförsörjningsplan.

Lokalanskaffning 
Ökat långsiktigt behov av kommunala lokaler (ej specialbostäder) ska i första 
hand ske genom:
1. Effektivisering inom befintliga lokaler. 
2. Om och tillbyggnad av befintlig lokal, efter genomförd underhållsbesiktning 

som visar att befintliga lokaler är värda att bygga vidare på, både utifrån verk
samhetens behov och byggnadens status.

3. Nybyggnad i egen regi
4. Inhyrning av externa lokaler. Inhyrning ska alltid prövas mot lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling,  LOU om det finns kommunala krav på byggnaden

Ökat långsiktigt behov av specialbostäder
1. Effektivisering inom befintliga lokaler, kommunal investering ska alltid vägas 

mot hyresökning utifrån total mest ekonomiska fördelaktiga finansiering över 
planerad hyrestid. Större åtgärder prövas mot LOU

2. Inhyrning av lokaler, inhyrning ska alltid prövas mot LOU om det finns kom
munala krav på byggnaden 

Ökat kortsiktigt behov av kommunala lokaler ska i första hand ske genom 
1. Användning av tomställda lokaler
2. Förtätning i befintliga lokaler
3. Inhyrning av lokal eller paviljong

Byggnader och lokaler som inte är av kommunalt intresse att fortsätta äga eller 
som inte längre är ekonomiskt rationellt att fortsätta förvalta, ska utredas för 
försäljning eller rivning. I bedömningen ska hänsyn tas till byggnadernas belä
genhet, byggnadernas betydelse för kulturmiljön samt ekonomiska konsekvenser 
av en rivning, försäljning eller ett fortsatt ägande. Även behovet av ersättningslo
kaler ska beaktas innan beslut om att avyttring eller uthyrning tas.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Prioritering av lokalanskaffningsprojekt
Då prioritering mellan olika projekt måste göras ska prioritering göras enligt 
följande:
1. Ny, till och ombyggnad av verksamhetslokaler som krävs enligt gällande 

lagstiftning, såsom kapacitet, arbetsmiljö och andra myndighetskrav.
2. Verksamhetslokaler som genom om, ny eller tillbyggnad ger en för Eslövs 

kommun lägre totalkostnad 
3. Av nämnderna framtagna prioriteringar för att skapa bättre förutsättningar 

för verksamheten

Avsteg från denna prioritering ska vara väl motiverade och dokumenterade. 
Avsteg ska om möjligt tas fram redan vid projektstart.

Upphandling av hyresavtal för kommunens verksamhet
Vid externförhyrning gäller Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 
vid  tecknande av hyresavtal i vissa fall. Se vidare i Inköp och upphandlings
enhetens rutin för Eslövs kommun avseende upphandling av hyresavtal utifrån 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och SKR, tidigare SKL, skrift från juni 
2019, ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”. 

Markanskaffning
Kommunledningskontoret har löpande i uppdrag att tillse att kommunen upp
rätthåller en god markberedskap så att behovet av mark för kommunens olika 
behov tillgodoses. Det strategiska arbetet med att utveckla och underhålla kom
munens markberedskap pågår kontinuerligt och förankras löpande. I de enskil
da stadsbyggnadsprojekten ska behovet av mark för kommunens verksamheter 
prövas samt konsekvenser för kommunens verksamheter belysas.

Mobilitet
Vid planering av trafikmiljön kring en ny byggnad ska åtgärder som gynnar gång 
och cykel prioriteras. En utredning om behov av laddplatser för elbilar ska göras 
och installation övervägas i samtliga projekt.

Antal parkeringsplatser, för både bil och cykel, till kommunens verksamhets
lokaler utgår ifrån kommunens parkeringsnorm. I de fall antalet platser enligt 
parkeringsnormen anses vara för få ska i första hand samutnyttjande med annan 
parkering göras. Görs bedömningen att fler parkeringsplatser behöver iordning
ställas än de som parkeringsnormen anger ska vid beräkning av antalet platser 
hänsyn tas till annan möjlig parkering i närområdet och möjlig kollektivtrafik.

Flyttkostnader
Avtal, kostnad och ansvar för flytt av verksamhet i samband med investerings 
och inhyrningsprojekten hanteras av Serviceförvaltningen. Kostnaden redovisas 
som driftspåverkan i budgetprocessen. I övriga fall finansierar verksamheten sin 
flytt och Serviceförvaltningen bistår med flytthjälp via upphandlat avtal, alterna
tivt med egen personal som ombesörjer flyttningen. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Kulturmiljö i lokalförsörjningsprogram
Sedan hösten 2018 har Kommunledningskontoret tillsammans med Miljö och 
Samhällsbyggnad arbetat med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kom
mun. Majoriteten av alla fastigheter i Eslövs kommun är privatägda och kommu
nen har begränsad rådighet över det privatägda beståndet. Kommunen har dock 
större rådighet över vårt egna fastighetsbestånd. Genom att använda och vårda 
våra byggnader kan man säkerställa kulturhistoriska värden och därigenom 
också föregå med gott exempel. Byggnader som tillhör Eslövs kommuns fastig
hetsbestånd bör därför nyttjas så att framtida generationer ska kunna få ta del i 
Eslövs historiska utveckling. Detta ska vägas in i lokalförsörjningsplaneringen, 
rutinbeskrivning finns för dessa frågor. 

Samutnyttjande av mark
I samband med utbyggnad av kommunala verksamhetslokaler är det viktigt att 
även titta på markanvändningen. Planeringsförutsättningen ska vara att så långt 
det är möjligt samutnyttja mark för flera olika ändamål. Och arbetet måste ske 
såväl i detaljplanearbetet som i byggprojektprocessen. 
Förslag till rutinbeskrivning finns för dessa frågor.

Energiprestanda 
Samtliga nya byggnader ska byggas efter standarden Green Building, vilket inne
bär 25 % under Boverkets byggregler, BBR (Energikrav enligt BFS 2011:6 med 
ändringar till och med BFS 2019:2) Detta har gjorts sedan 2016 i Eslövs kommun 
för att skapa låga driftskostnader i framtiden.

Vid projektering av nya bygg-
nader ska Kyototriangeln enligt 

Samtliga byggnader ska kunna 
uppfylla kommunens mål om 
att vara helt fossilfri från år 2020 

avtal).

Komfortkyla ska undvikas
Minimera värmebehovet

Välj energikälla

Minimera elbehovet

Utnyttja solenergin

Visa och reglera

Nya byggnader ska som utgångsläge vara delvis självförsörjande på el. Beslut om 
montering av solceller fattas som separat ärende i investeringsbudgeten utifrån 
en, av projektet, framtagen lönsamhetskalkyl .

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Materialval
Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte inne
hålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. För förskolor 
ska ämnen som byggs in bedömas i enlighet med senaste versionen av Miljö
byggnad nivå guld. För övriga byggnader ska inbyggda material bedömas enligt 
senaste versionen av Miljöbyggnad nivå silver. 

Inbyggda byggvaror ska dokumenteras och deras innehåll deklareras i en logg
bok. Loggboken ska innehålla information om byggvarors ungefärliga placering i 
byggnaden. 

Biologisk mångfald 
Utemiljön ska gynna en biologisk mångfald med varierande växtlighet och olika 
biotoper. Befintlig vegetation och träd ska behållas i den utsträckning det är möj
ligt och användas som element i den nya utemiljön.

Avfall
Källsorterings och avfallslösningar ska finnas i samtliga lokaler och ha god till
gänglighet såväl inom som utomhus. Tio fraktioner ska kunna sorteras i byggna
den (plast, kartong, metall, tidningar, matavfall, restavfall, batterier, elektronik 
färgat och ofärgat glas).

Dagvatten och översvämning
Under 2019 har Eslövs kommun tillsammans med VA Syd tagit fram ett remiss
förslag till en dagvatten och översvämningsplan. I denna betonas att hantering 
av dagvatten och skyfall ska vara en självklar del i kommunens arbete med 
planering och genomförande av platsers utformning och funktion. Perspektivet 
behöver inkluderas tidigt i processer och projekt.

Använd ”Dagvatten och översvämningsplan för Eslövs kommun”, vid utform
ning av byggnader och utemiljö. Planen är antagen av kommunfullmäktige  
20201026.

Säkerhet/trygghet
Kommunens säkerhets och trygghetsarbete kopplat till brott och ordnings
störningar innefattar dels brottsförebyggande arbete med fokus på att öka 
 säkerheten, dels trygghetsskapande arbete med fokus på att öka tryggheten.  
I den gällande Plan och bygglagen (PBL) ställs dock inga krav på det brottsföre
byggande och trygghetsskapande arbetet genom fysisk utformning. Kommunen 
bör emellertid i samband med ny, till och ombyggnad, säkerställa att frågor om 
säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar beaktas. Detta bör 
ske löpande under planerings, byggsamt förvaltningsstadiet. Rutinbeskrivning 
finns för dessa frågor.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Barnrättslagen
Flera av våra lokaler rymmer verksamheter med barn som primär målgrupp men 
även i lokaler som primärt inte vänder sig till barn, är det stor sannolikhet att 
barn vistas i på olika sätt. Utformning, anpassning, drift och anskaffning av loka
ler sker utifrån en mängd olika förfaranden och sannolikheten att barn påverkas 
på något sätt är stor. Enligt barnrättslagen ska beslut som påverkar barn ske mot 
bakgrund av barns delaktighet och barnets rätt att uttrycka sina åsikter i frågor 
som rör dem (Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter). Beslutfattare 
och yrkesverksamma har en generell skyldighet att ha erforderlig kunskap om 
barnets rättigheter för att kunna omsätta den i berörda verksamheter (Artikel 3, 
FN:s konvention om barnets rättigheter). Det finns olika metoder som kan använ
das för att säkerställa barns delaktighet och vilken metod som väljs beror på det 
specifika ärendet. En bra vägledning att ta del av är SKR:s ”Prövning av barnets 
bästa ett verktyg för styrning och ledning” (SKR 2018). 

I Eslövs kommuns arbete med lokalförsörjning är grundprinciperna att 
• lokaler ska vara säkra för barn att vistas i, det ska inte finnas möbler som kan 

välta, osäkra elinstallationer eller icke spärrade fönster. 
• lokaler ska vara attraktiva och tillgängliga, om möjligt ska det finnas plats för 

barn som väntar att sysselsätta sig med lek
• information om trivselregler eller annan information ska vara tillgänglig för 

barn att ta till sig, även om lokalens verksamhet inte primärt riktar sig till barn.
• projekt som syftar till att skapa nya lokaler eller förändra befintliga ska om 

möjligt föregås av en barnkonsekvensanalys.
• förflyttning av verksamheter som rör barn ska om möjligt föregås av en barn

konsekvensanalys.

Ekonomiska styrprinciper

Nya ekonomiska styrprinciper gäller från 1 december 2020. I de ekonomiska 
 styrprinciperna finns beskrivet aktuell budgetprocess på politisk nivå utifrån 
kommunstyrelsens och nämndens nivå samt utifrån förvaltningsnivå med 
 särskild focus kring kommunledningskontorets övergripande ansvar.

I de ekonomiska styrprinciperna beskrivs investeringsprocessen för lokaler och 
övriga anläggningar samt sambandet med lokalförsörjningsplanen. De ekono
miska styrprinciperna hänvisar till lokalförsörjningsplanen som ett underlag för 
kommande budget både för investering och förhyrningar samt driftsram avseen
de lokaler och förhyrningar när förslag till preliminära ramar antas i juni månad 
av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Konstpolicy 
Vid planering av nybyggnation eller ombyggnad av kommunala byggnader, ska 
ansvarig förvaltning ta upp frågan om utsmyckning/gestaltning med Kultur och 
Fritid. Serviceförvaltningen ser till att budgetering för konstnärlig utsmyckning 
görs. Kultur och fritidsnämnden administrerar utsmyckningsärenden. Vid 
byggprojekt där mer än två basbelopp avsatts till konstnärlig utsmyckning ska en 
konstkommitté bildas med representanter från Kultur och Fritid, byggprojektö
rer, byggnadens brukare samt eventuell konstkonsult. Konstpolicyn är antagen av 
kommunfullmäktige 20081027, § 86 b.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET
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Hantering av IT-frågor
En arbetsgrupp med personal från Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret 
och Kultur och Fritid har påbörjat en sammanställning av ansvar och ekonomi gäl
lande kommunens ITfrågor kopplade till lokaler. Arbetet kommer att fortgå under 
2020. Ansvarig för arbetet är digitaliseringsstrategen på kommunledningskontoret. 

Samutnyttjande av byggnader
Många kommunala verksamhetslokaler står oanvända delar av dygnet. Under de 
tider kommunala lokaler inte används av den egna verksamheten finns eventuellt 
möjlighet att hyra ut lokalerna mot en av kommunfullmäktige antagen taxa. Det 
finns naturligtvis begränsningar i möjligt tillträde som kan bestå av olika saker. 
Det viktigaste är strävan att använda det kommunala lokalbeståndet effektivt 
snarare än att bygga eller hyra in lokaler som binder upp kommunala resurser.

Vid ny och ombyggnad av kommunens lokaler bör de planeras så att valda delar 
av utrymmen och dess resurser kan användas av andra aktörer i samhället, t.ex. 
föreningslivet, idrottsföreningar, näringslivet eller andra verksamheter inom 
 kommunen. Anpassningar kan gälla sektionering, lås, larm, utrustning m.m.  
Det kan även vara aktuellt att lägga till någon lokal till en byggnad så att den kan 
användas för fler ändamål än den huvudsakliga. Genom samutnyttjande används 
kommunens resurser mer effektiv och skapar möjlighet för de aktörer som bidrar 
med värden för lokalsamhället att bedriva sin verksamhet.

Estetik/arkitektur
Arkitektur, form och design har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom 
den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. Med den mo
tiveringen antog riksdagen 2018 följande politiska mål för arkitektur, form och 
designområdet:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segre
gerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förut
sättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Målet ska vara styrande för staten och vägledande för kommuner och landsting.

Arkitektur handlar om utformandet av hela vår fysiska miljö, både om byggna
derna och om rummen mellan husen. Arkitektur handlar alltså inte enbart om 
hur ett hus ser ut.

Målsättningen för all byggnation i Eslövs kommun är att den ska vara av god 
arkitektur. För att någonting ska vara av god arkitektur krävs att både inifrån  
(de funktioner som byggnaden rymmer är lösta på ett bra sätt) och utifrånper
spektivet (byggnaden bidrar till stadsbild och liv på bra sätt) är väl hanterade 
samtidigt som byggnaden är hållbar ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt per
spektiv.

Olika platser kräver olika typer av byggnader och olika stor bearbetning av det 
arkitektoniska uttrycket. Det finns exempel där behovet av anpassning inte är så 
stort, till exempel en förskola i ett småhusområde. Motsatsen till det exemplet 
kan vara ett projekt centralt i Eslöv, som upplevs av många, och har en direkt 
påverkan på en vacker men känslig stadsmiljö. Ett sådant projekt kommer att 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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FÖR ALLA
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INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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INNOVATIONER OCH 
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påverka många människor och kanske bilden av hela kommunen och behöver 
naturligtvis visas stor arkitektonisk omsorg.

Byggnader och utemiljöer kan vara inbjudande eller utestängande. Det beror på 
utformning, användning och hur de har tillkommit. Stadsmiljöer med många 
utestängande miljöer upplevs otrygga och bör undvikas. I alla relevanta kom
munala projekt bör därför frågor lyftas om de som bor eller vistas i närheten av 
byggnaden eller utemiljön kan få nytta av den eller påverka utformningen samt 
hur gestaltningen kan göras inbjudande.

Med rätt byggnad på rätt plats bygger man attraktiva städer och byar. Därför är 
det viktigt att kommunen i samband med lokalförsörjningen arbetar med god 
arkitektur och på så sätt bidrar till att göra Eslövs kommun ännu mer attraktiv.

Avsteg

ska avstegen motiveras, dokumenteras och redovisas i samband med budgetäskande. 
Detta gäller t.ex. i de fall kommunen använder sig av avrop på genomförda upphandlingar, 
t.ex. SKRs upphandling av förskolor. 
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DEL 2 
OPERATIV LOKALFÖRSÖRJNING  

Vård och omsorg 

Vård och omsorg har totalt ca 50 800m2 lokalyta för sin verksamhet, till största 
del hyrs dessa lokaler in av externa fastighetsägare (46 800 m2).

Ett detaljerat lokalprogram som visar alla befintliga lokaler, behov av förändring
ar och planerat behov av utökning är framtaget av förvaltningen. Detta doku
ment går att finna i kommunens diarium nr VoO.2020.0036. I denna övergri
pande lokalresursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlaget för 
2021–2025 eller den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive 
investeringar.

Hantering av Vård och Omsorgs hyresavtal sköts sedan våren 2019 av Serviceför
valtningen, med undantag för inhyrning av bostäder med 3 månaders uppsäg
ning

Äldreomsorg

Den äldre befolkningen i Eslövs kommun blir allt fler, vilket innebär att det är 
viktigt att ha en koordinerad planering för att möta de äldres behov i form av 
bostäder och övriga lokaler. Bedömningen av behovet av platser för vård och 
omsorgsnämnden grundar sig på den officiella befolkningsprognosen för hela 
kommunen. Prognosen visar att antalet invånare över 80 år kommer att öka med 
39 procent fram till år 2035, vilket innebär en ökning med ca 600 personer.  
Eslövs kommun bedöms ha en god tillgång på boendeplatser och har statistiskt 
sett, i förhållande till antalet invånare, en överkapacitet på platser. 2019 bodde  
4,3 procent av  Eslöv kommuns invånare över 65 år på ett vård och omsorgs
boende vilket kan jämföras med rikssnittet som var 3,9 procent. Skånesnittet 
låg på 3,4 procent och liknande kommuner låg på 3,3 procent. Nämnden har 
som målsättning att arbeta för införande av attraktiva boendeformer för äldre 
i kommunen. I avvaktan på mellanboendealternativ, trygghetsboende tillhör 
exempelvis den fria bostadsmarknaden, siktar nämnden på att anpassa antalet 
vård och omsorgsplatser till rikssnittet. Behovsanalysen blir följaktligen att 
Eslövs kommun år  2020 har en överkapacitet på cirka fyra vård och omsorgs
platser, i jämförelse med rikssnittet. Under planperioden, 2021–2025, beräknas 
ett ökat platsbehov på cirka 17 platser. Detta behov ökar till drygt 50 platser fram 
till år 2035.

Demensboende:

Behovet av demensplatser kommer att öka i takt med att andelen äldre ökar. 
Vård och Omsorg planerar för ett nytt demensboende för att möta befolkningsök
ningen och kunna erbjuda bättre möjligheter för kommunens invånare att få vård 
internt.

Ett nytt demensboende är inkluderat i behovsanalysen av vård och omsorgsplatser.

26 (39)

167 ( 330 )



Biståndsbedömt trygghetsboende:
En ny bestämmelse har införts i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar kom
munernas möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre perso
ner som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service.

Eslövs kommun kommer från och med 2020/2021 kunna erbjuda äldre i denna 
boendeform på Vårlöken och Ölycke.

Hemvård:
När  den äldre befolkningen ökar förväntas även behovet av hemvård och hem
sjukvård att växa. I början av 2020 gjordes en utredning gällande den geografiska 
placeringen av nya hemvårdslokaler. Lokalerna på Kvarngatan var underdimen
sionerade och det fanns behov av fler kontorsrum. Hemvården samutnyttjar nu 
följande lokaler; Karidal, Vårlöken, en förskola i Marieholm, en skola i Stehag 
och Ölycke i Löberöd.

Daglig verksamhet för demenssjuka:
Dagverksamheten är i behov av utökade lokaler på grund av volymökning. 
Verksamheten bedrivs idag på Alegården belägen på Kärråkra. Fram till år 2035 
kommer fler brukare tillfalla verksamheten och en analys av framtida behov 
kommer att göras.

Funktionsnedsättning
I takt med att Eslövs kommun växer ökar också behovet av stöd till personer, 
både i form av insatser i det ordinära hemmet och behov av bostäder och lokaler 
till daglig verksamhet.

LSS-bostäder
Beräkningar på det framtida behovet av bostäder med särskild service LSS har ti
digare grundat sig på antalet biståndsbeslut om insatsen som tagits de senaste tre 
åren. Detta gav en genomsnittlig ökning med ungefär 3,6 personer per år. Denna 
ökning verkar avtagit och den nya prognosen baserar sig istället enbart på befolk
ningsprognosen. Detta ger en genomsnittlig ökning med cirka 2,1 personer per 
år. Bortsett från behovet av boende för att tillgodose nya personers behov behöver 
flera av kommunens personer inom verksamheten för funktionsnedsättning flytta 
till en mer tillgänglig bostad. Kommunen har ungefär 30 otillgängliga LSSlägen
heter. Vid periodens slut 2025 prognosticeras ett ökat platsbehov på 16 lägenheter 
för LSS boende. Detta behov ökar till 36 lägenheter 2035. Ett nytt LSS boende 
planeras följaktligen vartannat år mellan 2021–2025 för att förhindra köer samt 
för att ersätta otillgängliga lägenheter. Under perioden 2021–2025 skulle tre nya 
LSSboende ge en utökning med 16 lägenheter samt möjliggöra 20 omflyttningar 
från otillgängliga lägenheter.

Många LSSboende har saknat en plan för renovering vilket innebär att det 
idag finns ett uppdämt renoveringsbehov. Omfattningen av renovering varierar 
däremot mycket mellan adresserna och frågan kring vad som kan vara inkluderat 
i hyreskontraktet granskas. Boendet på  Luggudevägen är först ut och förväntas 
vara färdigställt vid årsskiftet 2020/2021. Under renoveringen har verksamheten 
evakuerats till lokaler på Vårlöken. Efter Luggudevägen kommer renovering av 
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boendena på Tegelbruksvägen och Albovägen att påbörjas. Vidare ska renovering 
av boendena på Bjärevägen, Järnvägsgatan, Hasslebrovägen, Kvarngatan 10 B, 
Kvarngatan 10 C och Kvarngatan 14 utredas.

Lokaler och boenden inom barn- och ungdomsverksamheten
Antalet dygn med korttidstillsyn har ökat med 36 procent sedan 2017 och kort
tidsvistelse har ökat med 15 procent. Korttidstillsynen är främst avsedd för att 
föräldrarna ska få sitt tillsynsbehov tillgodosett, men även för att ge barnen 
stimulans och gemenskap. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen samt 
heldag under lov och studiedagar. Korttidsvistelse ger den enskilde möjlighet att 
få rekreation och miljöombyte samtidigt som den ger anhöriga eller familjehems
föräldrar möjlighet till avlastning.

Eslövs kommun har idag ett barnboende på Lapplandsvägen 11A. Lokalerna 
bedöms inte vara ändamålsenliga och nya lokaler behövs utifrån ett myndig
hets och verksamhetskrav. Utredning pågår gällande rivning, ombyggnad eller 
nybyggnation. Efter färdigställd utredning ska även lokalbehovet för korttidstill
syn och vistelse utredas.

Lokaler och boenden inom socialpsykiatrin
Det är full beläggning på kommunens tre boenden inom socialpsykiatri, totalt 
26 lägenheter. Utöver detta köper kommunen 14 platser från externa vårdgivare. 
Behovsanalysen för boendeplatser utgår dels från befolkningsprognosen och dels 
utifrån tesen att vissa brukare med extern placering skulle kunna erbjudas plats i 
kommunen. Eslöv kommun beräknas därigenom ha ett platsbehov på ungefär tio 
platser år 2020. Detta behov ökar till ungefär 15 platser fram till 2035. Utredning 
gällande nytt socialpsykiatriboende ska påbörjas.

Daglig verksamhet
LSS daglig verksamhet bedrivs i olika lokaler utifrån aktivitet och brukarnas be
hov. Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till personlig utveckling och 
att möjliggöra delaktighet i samhällslivet.

En grupp inom daglig verksamhet är sedan 2018 placerad i en tillfälligt stängd 
avdelning på vård och omsorgsboendet Trollsjögården. I enlighet med lokalför
sörjningsplan kommer dessa platser åter behövas för sin ursprungliga verksamhet 
under 2021/2022. En ersättningslokal för daglig verksamhet behövs.

Lokaler sysselsättning/dagverksamhet SOL Sociala bostäder
Bostadssocialt kontrakt är ett biståndsbedömt tidsbegränsat  andrahandsboende 
för personer som står utanför bostadsmarknaden. I Eslövs kommun arbetar 
boendegruppen med sociala bostadskontrakt. Verksamheten har även ett antal 
lägenheter som klassificeras som lokaler utifrån kontraktstyp och kontraktstid. 
Följande blockförhyrningar finns; Stenssons, Ellingevägen och Bastugatan.

På Stensson och Ellingevägen bor lägenhetsinnehavaren omkring ett år  då  
lägenheterna är tillfälliga boenden där inga förstahandskontrakt kan tecknas. 
Förvaltningen räknar med låga kostnader för adresserna då lägenhetsinnehava
ren har ett andrahandskontrakt och förvaltningen enbart har hyreskostnader om 
en lägenhet står tom. Adresserna har tidigare fungerat som flyktingboende samt 
hem för vård eller boende, även kallat HVBhem.
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Bastuvägen består av vanliga lägenheter och här är boendetiden längre. Även på 
Bastugatan tecknas andrahandskontrakt med lägenhetsinnehavaren. Kommunen 
hyr också ett antal villor, vilka avser boende för större familjer. Dessa villor har 
längre kontraktstid än tre månader.

Sammanställning av lokalförändringar för Vård och Omsorg

Pågående inhyrningsprojekt 

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 2
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 3 (behov prövas i budget 2022)
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 4 (behov prövas i budget 2023)
• Nytt barnboende på Göingevägen (Göingevägen är idag ett korttidsboende)
• Daglig verksamhet på Tegelbruksvägen, lekplats och uppfräschning
• Renovering av Luggudevägen och Albovägen
• Ersättningslokal för tillfällig lokal gällande daglig verksamhet på Remmar

lövsvägen behövs 2021/2022
• Stängda vårdplatser Vård och Omsorg (arbetet görs inom Vård och Omsorg 

samt Serviceförvaltningen inom befintliga resurser)
• Biståndsbedömt trygghetsboende, Vårlöken (utredning, renovering samt flytt 

av rehab)
• LSSboende, framtagande av nytt LSSboende 2021 bör göras så att underla

get kan användas även för framtida LSSboende
• Nytt psykiatriboende
• Nytt barnboende

Pågående utredningar
• Nytt demensboende

Nya utredningar 
• Mer centralt beläget hjälpmedelsförråd för rehab
• Uppdaterad köksutrustning på Karidal (mycket begränsat arbete)
• Renovering av boende på Bjärevägen, Järnvägsgatan, Hasslebrovägen, Kvarn

gatan 10 C, Kvarngatan 14 och Kvarngatan 10 B
• Behov av lokal för utökad dagverksamhet för personer med en kognitiv sjuk

dom är akut.

Lokaler som Vård och Omsorg planerar att avveckla under planperioden:
• Nio platser på vård och omsorgsboendet Vårlöken kommer avvecklas då 

boendet omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende
• Då lokalförsörjningsplanen gick på remiss skulle inspirationslägenhet sägas 

upp eller användas som lokal för annan verksamhet. Beslut har därefter fattats 
att hemvården ska använda lokalen som personalutrymme. 
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Barn och Utbildning
Underlag för planeringen

Barn och Utbildning har totalt ca 128000 m2 lokalyta för sin verksamhet, till 
största del ägs dessa lokaler av Eslövs kommun.

Befolkningsprognosen från mars 2019 sträcker sig fram till år 2035. Den är uppde
lad på tätorten Eslöv och resten av kommunen, vilket ger ett användbart underlag 
för orten Eslöv medan andra sätt får användas för att bedöma utvecklingen i 
övriga orter.

Antalet förskolebarn förväntas öka med c:a 230 fram till år 2025 varav 140 i Eslöv. 
Därefter förväntas ökningen avstanna. Antalet barn i grundskoleålder förväntas 
öka med drygt 300 fram till 2025, varav hälften i staden. Efter 2025 förväntas 
antalet skolbarn öka med c:a 450 fram till 2035, varav 350 i Eslöv.

För övriga orter i kommunen har Barn och Utbildning tillsammans med kom
munledningskontoret gjort en bedömning av i vilken mån man kan förvänta sig 
att de växer. Dessa bedömningar får betraktas som osäkra, men ökade barn och 
elevtal som påverkar lokalbehovet kan förväntas i Marieholm, Stehag och Flyinge.

Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och 
planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen. Detta 
dokument går att finna i kommunens diarium nr BoU. 2020.0018. Förvaltningen 
Barn och Utbildning har tillsammans med Serviceförvaltningen gjort en bedöm
ning av befintliga lokalers skick och funktionalitet. I denna övergripande lokalre
sursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlag för 2021–2025 eller 
den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive investeringar.

Förutsättningar för förskole- och skolbyggnader 
Storleken på förskolor och grundskolor anpassas till behovet i det område de 
byggs eller är belägna i. För att få bra förutsättningar att bedriva en verksamhet 
med god kvalitet och även hushålla med resurser i form av mark och pengar, 
bör enheterna inte vara för små. Erfarenhetsmässigt bör nedanstående storlekar 
eftersträvas:
• Förskolor: 105–140 platser.
• Grundskolor åk F–6: 2–3 parallellklasser i varje årskurs vilket motsvarar max

imalt 350–575 elever (planeringstal 25 elever/klass)
• Grundskolor åk 7–9: 4–5 parallellklasser i varje årskurs vilket motsvarar maxi

malt 336–420 elever (planeringstal 28 elever/klass)

 bör förskolor vara väl fördelade i orter och stadsdelar eftersom korta 
avstånd är en viktig förutsättning för familjer som inte har bil och för att bilkö
randet generellt ska minimeras. Förskolan har även en viktig social funktion i 
närsamhället.

För grundskola f–6 gäller i princip det samma även om avstånden kan vara lite 
längre.

Grundskolan 7–9 är mindre känslig för placering eftersom eleverna förväntas 
kunna cykla till skolan eller har skolskjuts.
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Vid placeringen av respektive enhet bör goda gång och cykelförbindelser efter
strävas och att avlämning med bil kan ske utan att trafiksäkerheten för oskydda
de trafikanter äventyras. Närhet till grönområden är en fördel och skolornas och 
förskolornas utemiljöer ska ses som en tillgång i bostadsområdet.

Önskemålen om närhet och viss storlek kan ibland vara svåra att förena; exem
pelvis p.g.a. att underlaget i mindre orter inte är tillräckligt för en enhet i önskad 
storlek eller att det är svårt att hitta tillräckligt stora tomter i ett visst område. En 
avvägning mellan önskemålen får då göras. Om man kan bygga ihop förskola och 
grundskola så underlättar det också, eftersom exempelvis kök och personalrum 
kan vara gemensamt och man kan ha visst samarbete kring öppning, stängning 
och på lov. Samma sak gäller för samlokalisering av grundskolans åk F–6 och åk 
7–9 som även möjliggör samnyttjande av specialsalar och bättre tjänsteunderlag 
för kringresurser och för skolämnen med få undervisningstimmar.

Hyresvärd
Kommunägda lokaler är att föredra för verksamheten då frågor kring underhåll, 
skötsel och förändringar av lokalerna är enklare att hantera. Privata hyresvärdar 
kan också fungera, med tydliga hyresavtal som för verksamheten ger likvärdiga 
förutsättningar som egna lokaler.

Utemiljö 
Utemiljö på förskolor och skolor anpassas utifrån den miljö de byggs i.

Vid planering och projektering av skolor eller förskolor ska man undersöka möj
ligheten att skapa utemiljöer som även fungerar som fördörjningsmagasin och/
eller för rening av dagvatten. Det kan exempelvis handla om nedsänkta fotbolls
planer eller rabatter med renande biofilter.

Skolgårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. 
Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, 
enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. 

Vid planering av utemiljö på skolor och förskolor är rekommenderad yta i Eslövs 
kommun 30 m2/barn i förskola och 20 m2/barn i grundskolan exklusive de ytor 
som barnen inte har tillgång till som parkering, transporter. I övrigt används 
Boverkets riktlinjer ”Gör plats för barn och Unga” vid planering av utemiljöer.

Förändring grundskolor:
Grundskolan i Eslöv har en grundkapacitet på 10 klasser a 25 elever per årskurs 
F–6 men har ökat till 11 klasser genom tillfälliga lokaler vid Sallerupskolan och 
Norrevångskolan. 

För årskurs 7–9 är kapaciteten 11–12 klasser a 28 elever per årskurs och stadens 
skolor tar även emot eleverna från Stehagskolan och Marieskolan. Kapaciteten är 
fullt utnyttjad.

Antalet elever växer genom att större årskullar kommer in underifrån och genom 
inflyttning av elever i olika åldrar. Årskurs F–6 beräknas växa med c:a 100 barn 
fram till 2026 och årskurs 7–9 med c:a 200 elever. Elevantalet förväntas fortsätta 
växa även efter år 2026.
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Kapaciteten behöver snarast ökas till 12 klasser i varje årskurs F–6. För årskurs 
7–9 behöver kapaciteten ökas till 12 klasser snarast och inom några år till 13 
klasser per årskurs 7–9.

Sammanställning av lokalförändringar grundskolor
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt
• Sallerupskolan, rivning av befintlig tvåparallellig skola och nybyggnad ny 

treparallelig skola med 6 300 m2

• Marieskolan, om och tillbyggnad för att klara ytterligare en parallell. Antal 
barn i skolåldern ökar och förväntas öka kraftigt de närmsta åren. Tillbygg
nad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintli
ga lokaler. 

• Stehagsskolan, anpassning av befintliga lokaler i Gyabo förskola för att göra 
de mer lämpliga utifrån verksamhetens behov.

• Nya Östra skolan etapp 2, ombyggnad av fd. Bergaskolan för årskurs 79. Pro
jektet avser renovering och anpassning genom byte av fasader, ombyggnad av 
östra delen av byggnaden samt rivning av aula.

• Ekenässkolan, om och tillbyggnad av skolan. 
• Flyinge skola, basutredning med behovsanalys kommer att göras.
• Norrevångskolan, avser utbyggnad av grundskolan F6 från två till tre paral

lella klasser per årskurs. Projektet innefattar tillbyggnad, utökning av kök och 
matsal samt utemiljö. Förstudie färdig. Tillbyggnaden blir drygt 1700 kvm. 

• Teknikcentrum och Källebergsskolan finns upptagna i budget 2021 som en 
del av Sallerupskolans evakuering. Utemiljön behöver anpassas till yngre 
elever. 

Pågående inhyrningsprojekt
• Fridasroskolan, modernisering, verksamhetsanpassningar och omförhandling 

av hyresavtal

Nya utredningar 
• Östra strö skola, skolan behöver belysas både utifrån fastigheten och verksam

hetens behov. Utredningen sker inom befintlig verksamhet. 
• Västra skolan, underhållsåtgärder och anpassningar för verksamheten behöver 

göras.

Lokaler som Barn och Utbildning planerar att avveckla under plan-
perioden:
• Lilla Björn (tidigare förskolan Jonasbo) när nya Sallerupskolan tagits i bruk.
• Teknikcentrum när Nya Östra skolan etapp 2 är klar, och lokalen inte behövs 

som evakueringslokal.
• Paviljonger på Sallerup
• Paviljonger på Norrevång
• Se även bilaga lokalförändringar
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Förändring förskolor
Planeringsförutsättningar

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas antalet förskolebarn öka långsamt 
de närmaste tre åren och sedan öka lite mer fram till år 2027 då ökningen avstan
nar. Ett behov av c:a 150 nya platser i tätorten Eslöv och c:a 100 platser i resten av 
kommunen fram till år 2026 kan förväntas uppstå. 

Därutöver behöver ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler ersättas:

Totalt behov av nya platser inom förskolan uppgår till c:a 500 i Eslövs tätort inom 
6–7 år, utifrån kapacitetsökning och att mindre lämpliga lokaler ersätts. Mark 
och planberedskap för förskolelokaler i denna omfattning behövs och bör sam
ordnas med utbyggnadsplanerna för bostäder i kommunen.

Sammanställning av lokalförändringar förskolor
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt
• Norrebo förskola, nybyggnation av 6 avdelnings förskola med 105 platser. Den 

nya förskolan ska vara klar för inflyttning 20220501.
• Skogsgläntan,  detaljplanarbete pågår och beräknas vara klart 2021. Den nya 

byggnaden avropas från SKRs ramavtal för förskolelokaler. Storleken kommer 
vara 8 avdelningar, 140 platser.

• Marieholm, ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen. I samband med 
budget senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. 

• Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I 
samband med budget senarelades detta projekt och faller nu utanför planperi
oden.

• Flyinge, Häggebo förskola, tillbyggnad  av befintlig förskola med två avdel
ningar samt utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola 
som har ett tillfälligt bygglov vilket löper ut vid årsskiftet 2021/2022.

• Stehag Söder,  nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra 
Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhasselns förskolor samt möta behovet 
av fler förskoleplatser. Förskolan kommer att handlas upp via SKRs ramavtal 
för förskolelokaler. Den nya byggnaden ska ha 6 avdelningar med 105 platser.

• Örtofta/Väggar, nybyggnad av 4 avdelningar med 70 platser för att ersätta 
förskola med tillfälligt bygglov. 

Pågående inhyrningsprojekt 
• Fridebo pedagogisk anpassning av lokalerna i samband med omförhandling 

av hyresavtal.
• Inhyrning av förskola på väster. I samband med budget senarelades detta 

projekt och faller nu utanför planperioden. 
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Lokaler som planeras avvecklas under planperioden:
• Tillfällig förskola i Örtofta vid idrottsplatsen när ny förskola tas i bruk.
• Trollets förskola, resurslokal tills bygglov upphör 2022
• Skogsgläntans förskola, våren 2022 verksamheten flyttar in i nya ”Skogsglän

tan” alternativt till Norrebo förskola
• Pegasus förskola, våren 2022 verksamheten flyttar in Häggebos tillbyggda lokaler.
• Trollhassel, avvecklas senast juni 2022 då bygglovet går ut.

Se även bilaga Lokalförändringar

Sammanställning av lokalförändringar skollokaler för gymnasie- och 
vuxenutbildning
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojektprojekt 
• Ombyggnad Carl Engström hus C, gamla Östra skolan, genom ny planlösning 

för verksamheten så att  arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss, byte av 
tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer.  
Efter remiss har utredning skett och projektet finns nu med i budget 2021.

• Skoltorget vid Carl Engströmskolan,  
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan.

Kultur och fritid
Kultur och Fritid har totalt ca 42 375 m2 lokalyta för sin verksamhet, till största 
del ägs dessa lokaler av Eslövs kommun.

Ett detaljerat lokalprogram som visar alla befintliga lokaler, behov av förändring
ar och planerat behov av utökning är framtaget av förvaltningen. Detta dokument 
går att finna i kommunens diarium nr KoF. 2019.0169. I denna övergripande lokal
resursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlag för 2021–2025 eller 
den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive investeringar.

Hantering av Kultur och Fritids externa hyresavtal sköts sedan våren 2019 av 
Serviceförvaltningen.

I de lokaler och anläggningar som nyttjas av föreningslivet har Kultur och Fritid 
identifierat flera behov. Många av dessa hanteras av Serviceförvaltningen i sam
band med drift och underhåll av de anläggningar de ansvarar för.

I jämförelse med andra Skånska kommuner är behovet av gräsplaner, och idrotts
hallar väl tillgodosett medan det bara finns en anläggning med konstgräs utom
hus i kommunen. Även antalet fritidsgårdar ligger under medel i Skåne.

För att få både rättvisa och ekonomi behöver samutnyttjande av kommunens 
lokaler öka. Som exempel på detta kan nämnas plan tre i Eslövshallen där Kultur 
och fritidsförvaltningen arbetar för ett bättre utnyttjande.

Karlsrobadet tas inte med i denna lokalförsörjningsplan då det ägs av ett kommu
nalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och egen budget.
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Prioritering av Kultur och Fritids lokaler
Kultur och Fritid kommer att arbeta fram ett nytt fritidspolitiskt program under 
2020 och i detta kommer även lokalfrågorna arbetas in.

Sammanställning av lokalförändringar Kultur och Fritid
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt 

Kulturskolan, om och tillbyggnad av Lilla teatern

Pågående inhyrningsprojekt 
• Bian, anpassning av lokal i samband med omförhandling av hyresavtal

Pågående utredningar på Serviceförvaltningen, budget 2020

En större utredning av kommunens idrottsplatser utifrån hyresavtal, bidrag och 
ansvar kommer ske 2020 och 2021 av Service förvaltningen tillsammans med 
Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret.

I budget 2020 finns i investeringsbudget avsatt en miljon kr för utredning av 
idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd. Utredningen kommer att 
göras utifrån bevattningsbehov och hantering av linjefärg som kan komma i av
loppsvattnet och omfatta alla berörda idrottsplatser. En stor del av den  planera
de investeringsbudgeten kommer inte kunna genomföras under 2020 utan medel 
kommer att föras över till 2021, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. 
Utredningen sker inom befintlig verksamhet och eventuellt med konsulthjälp, 
tidplan upprättas under 2021.

Nya utredningsprojekt (till budgetberedningen):
• Brandstationen – se bilaga lokalförsörjningsplan. Efter remiss har nya använd

ningsområden identifierats. 
• Konstgräsplan Löberöd, samordnas med Skyttegaraget och omklädningsrum 

till idrottsplatsen i Löberöd. Utredning görs inom befintlig verksamhet.
• Internt utreda om det är möjligt att Kultur och Fritid tar över all korttidsut

hyrning av kommunens lokaler, arbetet görs inom befintlig verksamhet.
• Ekenäsgården, se bilaga lokalförändringar
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Övriga lokaler
Nya investeringsprojekt
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.
• Rådhuset, renovering och anpassning av befintliga lokaler till kontorslokaler 

för administrativ verksamhet. 
• Vasslegatan 4, projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.

Pågående utredningar på Kommunledningskontoret
• Eslövs kommuns stadshus, denna utredning är en förstudie som kommer att 

identifiera vilka krav som ställs på kommunens administrativa lokaler utifrån 
medarbetares och invånares behov och förväntningar. Utifrån detta kan ställ
ningstagande sedan göras vad gäller befintligt Stadshus. 

Flera lokaler, både ägda och inhyrda, kommer att avyttras eller få ändrad an
vändning under planperioden se bilaga ”Lokalförändringar” där redovisas lokal 
för lokal med planerad åtgärd.

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns vakanta lokaler i kommunens byggnader, där hy
reskostnaden belastar kommunstyrelsens disponibla medel. Dessa ytor motsvarar 
cirka 2 procent av kommens totala lokalyta och kostnaden är cirka 1 procent av 
den totala hyreskostnaden. Ytorna finns i följande byggnader Rådhuset, Vassle
gatan, Backåkra och Johnssons minne. Planerade åtgärder för dessa byggnader 
finns i bilagan Lokalförändringar. 

I inhyrda lokaler finns vakant yta i byggnaden på Föreningstorget 6 där hyres
kostnaden belastar kommunstyrelsens disponibla medel. Denna yta motsvarar 1 
procent av den totalt inhyrda ytan och 4 procent av den totala hyreskostnaden för 
inhyrda lokaler. 

Mark till kommunal verksamhet
Sammanställning av markreserv för kommunala verksamhetslokaler finns samlat 
i bilaga ”Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler”. Sammanställningen är 
mycket översiktlig och ska ses som ett första steg för att identifiera möjlig byggbar 
mark.
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DEL 3

Lokalförsörjning och översiktsplanering
I Översiktsplan Eslöv 2035 beskrivs övergripande hur kommunens tätorter ska 
utvecklas och deras tänkta markanvändning. Antalet tillkommande bostäder till 
år 2035 är redovisade. I vissa av orterna finns behov av lokaler för förskolor och/
eller skolor identifierade och i några fall finns är det även utpekat inom vilket 
område tillkommande lokaler kan vara lämpliga. Dessa bedömningar har i vissa 
fall ändrats sedan översiktsplanen antogs 2018. En genomgång av det långsiktiga 
behovet av skolor och förskolor finns redovisat ortsvis i bilaga, Lokalbehov för 
Barn och utbildning. Övriga verksamhetslokaler finns inte detaljerat utpekade.

När befolkningen växer uppstår ofta behov av förskola och skola först. Inom 
andra serviceområden, till exempel de för äldre, funktionshindrade och inom 
individ och familjeomsorg kommer inte behoven lika fort men det behöver fort
farande finnas en långsiktig framförhållning. Kommunen står inför en ökande 
andel äldre, vilket är en viktig planeringsförutsättning. 

Planering av nya skolor och förskolor är vanligen långa processer med ytkrävan
de verksamheter som innebär stora investeringar och ofta tidskrävande detaljpla
nearbeten. Samtidigt är lokaliseringen av skolor och förskolor av stor vikt för att 
motverka segregation, underlätta vardagsliv och hållbara rörelsemönster. 

Parametrar som påverkar behovet av verksamhetslokaler i orterna på längre sikt är:
• Åldersstruktur
• Befintligt bostadsbestånd (både gällande bostadstyp och upplåtelseform)
• Planerad tillkommande bebyggelse (både antal och typ). I översiktsplanen 

tydliggörs utformningen av tillkommande exploateringar med termer som 
exempelvis gles/tät/varierad bostadsbebyggelse, funktionsblandade områden 
och bostadsområden med kompletterande funktioner.
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Befolkningsutveckling 1994–2018 samt antal nya bostäder enligt översikts-

Tätort Bef. 
1994

Bef. Bef. 
2014

Bef. 
2018

Förändring 
bef, antal

Förändring 
bef, procent

Antal nya 
bostäder 

enl. ÖP

Eslöv 15 577 17 688 18 594 19 598 4 021 20,5 % 2 800

Landsbygd 5 113 4 185 5 318 5 513 400 7,3 % 100

Marieholm 1 473 1 553 1 583 1 655 182 11 % 250

Stehag 939 1 097 1 184 1 261 322 25,5 % 180

Löberöd 1 019 1 076 1 190 1 155 136 11,8 % 170

Flyinge 868 977 1 036 1 027 159 15,5 % 150

Harlösa 788 733 791 833 45 5,4 % 40

Örtofta 524 541 535 544 20 3,7 % 70

Billinge 449 487 465 467 18 3,9 % 40

Gårdstånga 405 354 387 434 29 6,7 % 50

Hurva 340 350 378 397 57 14,4 % 50

Kungshult 408 389 363 371 -37 -10 % 20

Stockamöllan 322 310 309 302 -20 -6,6 % 30

Totalt 28 225 29 740 32 133 33 557 5 332 15 % 1 050

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer det år 2035 att finnas 24 326 
invånare i tätorten Eslöv och 15 421 invånare i kommunens övriga delar. I nästa 
lokalförsörjningsplan kommer befolkningsprognosen för år 2035 att redovisas på 
ortsnivå.

En beskrivning av orternas hur orternas utveckling enligt översiktsplanen redovi
sas i bilaga översiktlig planering.

38 (39)

179 ( 330 )



DEL 4 
DOKUMENT 

Bilagor
Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler Lokalförändringar

Bilaga översiktlig planering

Barn och utbildnings behovsbedömning ortsvis

Tidplan investeringsprojekt

Tidplan inhyrningsprojekt

Rutinbeskrivningar (biläggs inte detta dokument)
Rutin för Eslövs kommun avseende upphandling av hyresavtal utifrån Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling

It – fiber mm, arbetsdokument Kulturmiljö, arbetsdokument

Säkerhet,arbetsdokument

Rutinbeskrivningar (kommer att tas fram) 
Rutin/handbok byggprojektprocessen

Förvaltning av lokaler som ägs av Eslövs kommun

Förvaltning av inhyrd lokal

Inhyrning av extern lokal för kommunens verksamhet

Långtidsuthyrning av kommunala lokaler

Uppsägning av lokaler

Dokument rörande lokalfrågor som är upprättade och beslutade  
i annan ordning (biläggs inte detta dokument)
Befolkningsprognos

Reglemente för Kommunstyrelsen och Servicenämnden

Ekonomiska styrprinciper

Konstpolicy

Förvaltningsavtal för kommunens byggnader

Husboken, 2017

SKL, Gäller LOU vid hyra av lokal
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BILAGOR 
1. Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler
2. Lokalförändringar
3. Bilaga översiktlig planering
4. Barn och utbildnings behovsbedömning ortsvis

6. Tidplan inhyrningsprojekt
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BILAGA 1 
TILLGÄNGLIG TOMTMARK FÖR KOMMUNALA 
LOKALER, BILAGA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 

Mark till kommunal verksamhet

Lokalgruppen har inventerat mark för möjlig till och nybyggnad på befintliga 
fastigheter och följande möjligheter identifierats:

Norrevångskolan har utrymme för utbyggnad. Eventuellt kan idrottens behov av 
uteytor utgöra en spärr. – Projekt pågår

Norrebo har utrymme för en rejäl utbyggnad. Projekt pågår

Ekenässkolan har rätt stora ytor men är beroende av Ekevalla och Trollsjöområ
det för idrottsundervisningen. Viss möjlighet till utbyggnad.

Västra skolan är beroende av Ekevalla och Trollsjön för idrottsundervisning. Kan 
eventuellt klara en viss utbyggnad. Angränsande ytor på Ekevalla kan läggas till 
skolgården vid behov.

Klausastället är en för liten fastighet för en förskola. 

Östra Strö har utrymme för tillbyggnad eller en ny skola efter rivning av gamla. 

Ölyckeskolan har begränsad skolgård men tillgång till angränsande fotbollspla
ner för idrott och raster. Begränsade utbyggnadsmöjligheter. 

Lönnebo tål utbyggnad med 4 avdelningar. Det finns bra grönytor som är direkt 
angränsande. 

Harlösa skola har mycket stora ytor men Gladbackens förskola har mycket be
gränsade ytor, Sammantaget har tomten kapacitet för stor utbyggnad. 

Flyinge har gott om plats för utbyggnad vid skolan och förskolan.

Sallerupskolan har en rejäl tomt och tål utbyggnad. 

Karlavagnen (Nunnebo) har en tomt som är i minsta laget. Kan granskas i plan
program för Sallerup för eventuell utbyggnad eller nedläggning. 

Billinge förskola har en rätt stor tomt men ändå begränsad lekyta då byggnader
na (främst gympan) och vägen/parkeringen tar stor plats. 

Stehags skola/Gyabo/Trollhassel/Sporthall har stora ytor som ger expansionsmöj
ligheter i framtiden. Planläget bör ses över, inklusive angöringsmöjligheter för 
framtiden.

Bergaskol-området har jättestora ytor.

Ekebacken har en stor tomt av parkkaraktär. Svårt att bygga ut där.

Trollet har en bra tomt med angränsande parkmark.

Åkerbo har en alldeles för liten tomt och är beroende av att fortsätta nyttja park
mark om den ska finnas kvar.

Ängabo har en bra tomt som tål betydligt fler barn. Detaljplanen är hindret.

Paletten har en rymlig tomt som tål fler barn.

Hurva Byahus (Bokebo) tål lite fler barn.

Lindebo har en stor tomt och tål en utbyggnad. 
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Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark
Nedan visar idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet, i 
tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens de
taljplaner inte digitaliserade vilket gör att det är mycket tidskrävande att ta fram 
en total sammanställning av fastigheter som är möjlig att bebygga för kommu
nens verksamheter.

Bostäder/Skola
Smultronet 1, Eslöv Bäckdala

Gårdstånga 15:31

Bostäder eller daghem
Billinge 3:70

Allmänt ändamål
Hästen

Centrumverksamhet
Gäddan 3

Offentliga byggnader
Kärnan 2 och 3
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BILAGA 2 

Tomma lokaler (mars 2020)
Flera åtgärder planeras genomföras redan 2020, se nedan.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Idag finns flera lediga lokaler i byggnaden. 

Fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt på Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen. Uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av fastigheten 
ligger kvar på Serviceförvaltningen enligt gällande reglemente.

Tillväxtavdelningen ser gärna att lokalerna hyrs ut eftersom de i nuläget behöver 
prioritera andra exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fem år 
(20241231) utan besittningsskydd. 

Serviceförvaltningen har haft kontakt med intressent som önskar hyra lokalerna 
som tidigare använts som boende, på plan två i västra byggnaden. Serviceförvalt
ningen kommer att arbeta vidare med att försöka hyra ut både dessa och övriga 
lediga lokaler i byggnaderna. Även intern uthyrning diskuteras. Uthyrningen av 
parkeringsplatser kommer att utökas.

Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta un
der 2021 för att klara ut effekterna av projektet för befintliga hyresgäster.

Rådhuset, 81001

Beslut är taget i kommunstyrelsen, ärende KS.2016.0529 § 164, med inriktning 
att bygga om Rådhuset till moderna kontorslokaler. Uppskattad kostnad var då 
25 mnkr Serviceförvaltningens bedömning är att denna summa fortfarande bör 
räcka. I budget 2020 finns en miljon avsatt i investeringsbudgeten för utredning. 

Åkermansväg

Uppsägning av hyresavtal

Byggnaden ingår i ett exploateringsområde och bör därmed ägas av kommunen. 
Av kulturmiljöskäl bör byggnaden inte rivas. Vård och Omsorg har anmält behov 
av stora bostäder. Utredningsbehov finns upptaget i investeringsbudgeten 2020 
för Servicenämnden.

Backåkra, 83092

Byggnaden ingår i utvecklingsområde enligt översiktsplanen och bör därmed inte 
säljas. Lokalerna kan användas för boende eller eventuellt iordningsställas för 
kontor eller verksamheter. Byggnaderna har hanterats i lokalförsörjningsgruppen 
och ingen förvaltning ser behov av dem. Byggnaderna bör hyras ut externt under 
2020 för att täcka kostnader för ett fortsatt ägande. Utredningsbehov finns uppta
get i investeringsbudgeten 2020 för Servicenämnden.
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Ystadvägen 6, 83093

Lokalerna utdömda för bostad. Utredning ska ske på Kommunledningskontoret 
angående rivning kontra kulturmiljöaspekt under 2020. Beslut kring byggnadens 
framtid kommer fattas under 2021.

Johnssons Minne, 84009

Ingår i exploateringsprojekt med markanvisning för bostäder. Fastigheten plane
ras att säljas under 2020 för omvandling till bostäder.

Inhyrda lokaler till ensamkommande flyktingbarn. Avtal gäller till 202605

31. Under 2020 utreds möjlig användning under avtalsperioden parallellt med 
förhandling med fastighetsägaren. 

Lokaler med förändrad användning/avveckling
Källebergskolan, 86063

När denna lokal blir ledig våren 2022 kan den användas som ersättningslokal 
för planerade projekt så som ombyggnad av Fridasroskolan, Västraskolan och 
Fridebo förskola mfl. Där efter bör fortsatt användning utredas. Området ingår i 
fördjupning av översiktsplan för Östra Eslöv.

Teknikcentrum, 86062

Denna byggnad blir ledig när Nya Östra skolan (Fd. Bergagymnsiet) etapp två är 
avslutad och Källeberg flyttat in i de ombyggda lokalerna på Nya Östra. Använd
ning av dessa lokaler kommer att utredas under 2021. Området ingår i fördjup
ning av översiktsplan för Östra Eslöv.

Sockertoppen, 87113

Tillfällig förskola i Örtofta som kommer att avvecklas när ny permanent förskola 
Örtofta/Väggarp är byggd.

Skogsgläntan förskola, 87032

Tillfälligt bygglov som går ut juni 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav.

Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna ersätts av Nya skogsgläntan

Trollhasseln förskola, 87013

Tillfälligt bygglov som går ut juni 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna planeras att ersättas av nya platser på förskola söder i Stehag.
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Trollet förskola, 87003

Tillfälligt bygglov som går ut januari 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. 

Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna ersätts av nya platser på Norrebo förskola.

Planeras vara vakant under 2020 – används som reservlokal under denna tid. 

Pegasus förskola, 87012

Tillfälligt bygglov som går ut januari 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. 

Byggnaden avyttras eller rivs 2022. 

Västerbo förskola, 87128

Kommer att ersättas av ny inhyrd förskola på väster enligt beslut i kommun
styrelsen 20191029 §149, ärende KS.2019.0301, pågående projekt på Service
förvaltningen. I samband med budget senarelades detta projektet och faller nu 
utanför planperioden.

Dannemannens förskola, 87130

Kommer att ersättas av ny inhyrd förskola på väster enligt beslut i kommun
styrelsen 20191029 §149, ärende KS.2019.0301, pågående projekt på Service
förvaltningen. I samband med budget senarelades detta projektet och faller nu 
utanför planperioden.

Karlavagnen, Lilla björn tidigare Jonasbo, 87109

Verksamheten kommer att lämna lokalerna då investeringsprojektet Sallerup
skolan är avslutat. 

Åkerbo förskola, 87006

Bör avvecklas på sikt, utreds under 2021.

Ekenäsgården 84006

Under 2020 kommer byggnadens framtid utredas utifrån ett fastighetsägarper
spektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Byggnaden är en rest från den tidiga
re matsalen som brann ner våren 2008 Byggnaden har idag problem med fukt. 
Hyresgäster sedan 2018 är Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. Beslut 
kring byggnadens framtid kommer att fattas under 2021. 

Östergatan 8, 81131

Inhyrd lokal som används av Kulturskolan tills ny Kulturskola färdigställts. 
Denna lokal kommer att sägas upp då tillbyggnad av Lilla Teatern färdigställts.

Vårlöken

Vakanta lokaler planeras att omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende 
under 2020, tidplanen är senarelgad på grund av covid 19.
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Ölycke

Vakanta lokaler omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende under 2020

Bergagården

De lokaler som i dag står tomma beräknas behövas 2023/2024, kostnaderna 
ligger kvar på VoO. 

Ersättningslokaler under ny- och ombyggnad 
Sallerupskolan, 86041

Utredning på Serviceförvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige 20200224

Ekenässkolan 86021

Under ombyggnadstiden kommer eleverna att nyttja lokaler på Nya Östra (fd. 
Berga gymnasium)

Västra skolan, 86021

Projektstart ännu ej planerad

Projektstart ännu ej planerad

Projektstart ännu ej planerad
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BILAGA 3 
BILAGA ÖVERSIKTLIGPLANERING  

 

Eslöv
I Eslöv planeras den tillkommande bostadsbebyggelsen i huvudsak genom tre 
olika delar:
• I västra Eslöv på tidigare oexploaterad mark
• I centrala Eslöv genom förtätning
• I östra Eslöv genom stadsomvandling och exploatering av nuvarande verk

samhetsområden 

Det är av vikt att anpassa ny bebyggelse till Eslövs småskaliga karaktär och de 
gröna inslag som är en viktig del av identiteten och attraktiviteten. 

För att verka för socialt hållbara strukturer och motverka segregation är det 
samtidigt angeläget att framtida bebyggelse består av varierade hustyper och/
eller upplåtelseformer som tar hänsyn till och balanserar utbudet inom befintlig 
bebyggelse. Detta bidrar också till en flexibilitet på bostadsmarknaden.

Genom att placera kommunala verksamheter strategiskt i staden är det möjligt 
att påverka rörelsemönster och mentala avstånd, samt driva stadsutvecklingen 
framåt. Planering av nya skolor och förskolor kräver lång framförhållning efter
som de är ytkrävande och innebär stora investeringar. Var de lokaliseras är också 
av stor vikt för att motverka segregation, underlätta vardagsliv och hållbara rörel
semönster. De stora ny eller omvandlingsprojekt som Eslöv står inför kan medfö
ra stora barnkullar vilket i sin tur genererar behov av skolverksamhet. Behovet av 
förskolor kan ha tillfälliga toppar och detta kan beaktas på strategisk nivå genom 
mer flexibla lösningar. I östra Eslöv ska planeringen ta höjd för tre nya förskolor.

Eslövs stad har äldreboenden och flera olika boendeformer, med en stor andel 
hyresrätter. Den pågående förtätningen skapar nya tillgängliga bostäder på flera 
platser i staden. Kommunen tar höjd för en åldrande befolkning. 

Marieholm
Marieholm är efter Eslöv kommunens största ort och beskrivs år 2035 vara en by 
för alla åldrar med både förskola och skola. Åldersstrukturen motsvarar kommu
nen som helhet. Orten domineras idag av småhus. Utpekade utbyggnadsområden 
för tillkommande bostäder ligger alla inom en kilometer från stationen i Marie
holm. 

En ny förskola beräknas komma att behövas, eventuellt kommer även den be
fintliga skolan behöva byggas ut ytterligare. Inom ett större utbyggnadsområde 
i nordvästra delen av orten vilket planläggs för varierande bostadsbebyggelse i 
bymiljö med kompletterande funktioner, beskrivs skolverksamhet som lämplig. 

Att service som till exempel skola planeras med en god tillgänglighet är viktigt 
för de boende på landsbygden.
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Stehag
Stehag beskrivs år 2035 som en by för alla åldrar med förskola, skola samt kom
pletterande bostadstyper. Åldersstrukturen är ung i förhållande till kommunen 
som helhet och under de senaste åren har en stor inflyttning skett av barnfamil
jer. Byn består idag till stor del av ägda småhus. Att stärka befintliga värden och 
att fortsätta utbyggnaden i den småskaliga karaktären beskrivs utveckla Stehag 
på ett positivt och hållbart sätt.

Löberöd
Löberöd beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar, med förskola, skola och fler 
flerfamiljshus än idag. Löberöd har haft en hög befolkningstillväxt sedan 1975 
och orten har en större andel av befolkningen i åldrarna 75 år och uppåt än 
kommunen som helhet. Anledningen är att det finns äldreboende i Löberöd. Det 
finns behov av ett mer varierat bostadsutbud med en efterfrågan på hyresrätter 
och ett ökat antal flerfamiljshus. Fler bostäder behövs om orten ska behålla och 
öka sitt invånarantal. Nya bostäder bör i första hand tillkomma på redan de
taljplanelagd mark i byns östra delar. Förtätningspotentialen är låg på grund av 
den småskaliga och täta strukturen. 

Utbyggnadsmöjlighet för skolan finns inom befintligt skolområde. Två nya 
förskolor bedöms på sikt att behövas i Löberöd och de kan med fördel placeras i 
anslutning till utpekade utbyggnadsområden.

Utveckling i Löberöd påverkas både av Försvarsmaktens riksintresse och av beho
vet av ökad VAkapacitet som måste tillkomma innan ny exploatering sker.

Flyinge
Flyinge beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar med förskola, skola samt kom
pletterande flerfamiljshus. Flyinge har haft en hög befolkningstillväxt sedan 1975 
och åldersstrukturen är ung. Byn består idag till stor del av ägda småhus och 
det behövs en variation av hustyper och upplåtelseformer. En komplettering av 
flerbostadshus möjliggör omflyttning inom orten. Ny bostadsbebyggelse föreslås 
både som kompletteringar i befintlig struktur och i nybyggnadsområden. 

Kapacitetsbrist råder inom både förskolan och skolan. En framtida utbyggnad av 
bostäder i Flyinge och Gårdstånga/Getinge kan komma öka behovet ytterligare. 
Utbyggnadsmöjligheter för Flyingeskolan finns intill befintligt skolområde cen
tralt i byn. Vid planeringen av nya bostadsområden bör höjd tas för upp till två 
nya förskolor beroende på utbyggnadstakt och åldersstruktur.

Harlösa
Harlösa beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar, med förskola, skola och fler 
flerfamiljshus än idag. Harlösa har en högre andel unga 0–18 år och äldre 65–74 
år än kommunen som helhet. Utvecklingspotentialen i Harlösa begränsas av 
restriktioner kring Försvarsmaktens övningsfält Revingehed och orten växer 
därför främst genom förtätning norr om Gårdstångavägen/Sjöbovägen (väg 104). 
Fler bostäder behövs om orten ska behålla och öka sitt invånarantal samt för att 
behålla sin service. 
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Örtofta/Väggarp
Örtofta och Väggarp har en betydligt yngre åldersstruktur än kommunen i stort. 
Fler bostäder behövs om byarna ska behålla och öka sitt invånarantal. För att det 
ska vara möjligt för bland annat unga och äldre att bo i byn behövs en variation 
av hustyper och upplåtelseformer för att balansera bostadsutbudet på orten. 

Billinge
Orten har en högre andel äldre än kommunen i stort. Exploateringen av Billinge 
är lokaliserad till tre områden. I norra delen av byn planläggs jordbruksmark för 
bostadsbebyggelse i bymiljö med kompletterande funktioner. Skolverksamhet 
beskrivs som lämplig i områdets södra del.

Gårdstånga/Getinge
Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma genom kompletteringar av befintlig 
bebyggelse (förtätning av obebyggda tomter) med fokus på flerfamiljshus, i syfte 
att möjliggöra omflyttning inom byn. När stadsdelen Brunnshög i Lunds kom
mun byggs ut kommer det att vara möjligt att nyttja service där. Översiktsplanen 
ger möjlighet till skolverksamhet (förskola) i det så kallade kommunalhuset i 
Gårdstånga.

Hurva
Hurva beskrivs år 2035 vara en liten by för alla åldrar, med förskola och ett 
varierat bostadsutbud. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs för att bo
stadsbeståndet ska bli mer varierat och för att möjliggöra för fler boende i Hurva 
samtidigt som det beskrivs som viktigt att behålla den småskaliga karaktären. De 
utpekade utbyggnadsområdena anger en varierad täthet. I och med föreslagen 
utbyggnad av bostäder behöver kommande planeringen ta höjd för ytterligare en 
förskola.

Kungshult
Kungshult har en högre andel äldre i åldrarna 65–74 år än kommunen som 
helhet. På några års sikt innebär det att det kommer att finnas behov av tillgäng
lighetsanpassade bostäder. Fler bostäder behövs om orten ska behålla och öka sitt 
invånarantal. Byn består till stor del av ägda småhus, fler hustyper och upplåtel
seformer behövs för att bostadsbeståndet ska bli mer varierat.

Stockamöllan
Stockamöllan beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar med en variation av bo
stadstyper. Den tillkommande bebyggelsen bör främst ske genom förtätning för 
att stärka Stockmöllans centrum. Flerfamiljshus och tillgänglighetsanpassade bo
städer behövs för att komplettera Stockamöllans bostadsutbud och möjliggöra för 
fler att bosätta sig och för äldre bo kvar i byn. I sydvästra delen av Stockamöllan 
finns detaljplan för en glesare bebyggelse med enbostadshus. I nordöstra Stocka
möllan (idag befintligt verksamhetsområde med höga kulturhistoriska värden) 
bör förutsättningar för en mer funktionsblandad bebyggelse utredas.
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BILAGA 4 
LOKALBEHOV FÖR BARN OCH UTBILDNING, 
 ORTSVIS 

Eslöv 
Förskolor

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas antalet förskolebarn öka långsamt 
de närmaste tre åren och sedan öka lite mer fram till år 2027 då ökningen avstan
nar. Ett behov av c:a 150 nya platser fram till 2026 kan förväntas uppstå. 

Därutöver behöver ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler ersättas:

Prio 1: Skogsgläntan och Trollet, utgående bygglov. 35+35 platser. Klart senast 
december 2021.

Prio 2: Norrebo och Västerbo. Mindre bra lokaler som inte lämpar sig att moder
nisera. 85+52 platser. Klart snarast möjligt.

Prio 3: Åkerbo, Dannemannen och Fridebo. Åkerbo och Dannemannen lämpar 
sig mindre väl för modernisering medan Fridebo förmodligen kan moderniseras 
och effektiviseras (fler platser) om man så väljer. 35+52+70 platser. Klart inom 5 
år.

Prio 4: Ängabo. Modulbyggnad med begränsad livslängd. 70 platser. Klart inom 5–10 år.

inte). Mark- och planberedskap för förskolelokaler i denna omfattning behövs 
och bör samordnas med utbyggnadsplanerna för bostäder i kommunen.

Grundskolor (inklusive Östra Strö)

Grundskolan i Eslöv har en grundkapacitet på 10 klasser a 25 elever per årskurs 
F–6 och men har ökat till 11 klasser genom tillfälliga lokaler vid Sallerupskolan 
och Norrevångskolan.

För årskurs 7–9 är kapaciteten 11–12 klasser a 28 elever per årskurs och stadens 
skolor tar även emot eleverna från Stehagskolan och Marieskolan. Kapaciteten är 
fullt utnyttjad.

Antalet elever växer genom att större årskullar kommer in underifrån och genom 
inflyttning av elever i olika åldrar. Årskurs F–6 beräknas växa med c:a 100 barn 
fram till 2026 och årskurs 7–9 med c:a 200 elever. Elevantalet förväntas fortsätta 
växa även efter år 2026.

Kapaciteten behöver ligga på 12 klasser i varje årskurs F–6 framöver och på 12 och 
inom några år 13 klasser per årskurs 7–9.

Beslut finns att ersätta Sallerupskolan med en större skola (utökar från 2 till 3 
parallellklasser). Det finns också en planering att bygga ut Norrevångsskolan F–6 
för en klass till per årskurs. Om detta realiseras finns kapacitet att avyttra de till
fälliga lokalerna och ta emot det ökande antalet elever under en relativt lång tid.
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Elevtillströmningen till Östra Strö skola har ökat och från och med höstterminen 
2020 finns stor risk att det inte längre blir möjligt att slå samman två årskurser 
till en klass i något fall. Skolan är dimensionerad för tre klasser med fritids vilket 
kan innebära problem att få rum med eleverna. Östra Strö skola har ett stort 
underhållsbehov som behöver åtgärdas i närtid.

 Kapacitet att ta emot eleverna finns på Nya Östra skolan. Även Ölyckeskolan har 
kapacitet att ta emot fler elever. 

Fridasroskolan och Västra skolan är i stort behov av modernisering. Detta finns 
med i lokalplaneringen.

För årskurs 7–9 är en modernisering och utbyggnad av Ekenässkolan nära 
förestående liksom en ombyggnad av Bergaskolan för att ta emot Källebergsko
lan. Båda dessa skolor får ökad kapacitet till 4–5 parallellklasser. Volymbehovet 
kommer därefter att vara tillgodosett för många år framöver.

Sammanfattningsvis tillgodoses lokalbehovet för grundskolan inom staden ifall 
den gällande lokalplaneringen genomförs. Viss komplettering för att åtgärda 

-
tisk-estetiska ämnen, främst slöjd. På lång sikt bör mark- och planberedskap 

Örtofta
Ortens förskola består av inhyrda moduler men fungerar bra och antalet plat
ser motsvarar behovet. Ortens framtida utveckling är svårbedömd men en viss 
ökning av antalet förskolebarn kan förväntas. Enligt planeringen ska den inhyr
da lokalen så småningom ersättas av en permanent förskola med något större 
platsantal än nuvarande förskola och med möjligheter att bygga ut. 

Om planeringen genomförs bör behovet av förskoleplatser kunna tillgodoses för 
överskådlig framtid.

Marieholm
Förskolans kapacitet är fullt utnyttjad och grundskolan behöver lokaltillskott 
snarast. Mariebo förskola är i behov av modernisering, alternativt ersättas med 
andra lokaler så småningom. Delar av Marieskolan är i stort behov av moderni
sering. Orten förväntas växa men i vilken takt och omfattning är mycket oklart. 
De närmaste 5–6 åren förväntas en måttlig tillväxt. Enligt gällande planering ska 
skolan byggas ut och moderniseras (projektering pågår) och en ny förskola byggas 
norr om järnvägen. 

Om planeringen genomförs tillgodoses ortens behov av lokaler under lång tid 
-

lerna behöver dock förnyas.
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Stehag
Såväl grundskola som förskola är trångbodda. Ortens befolkningsutveckling 
är osäker men en viss ökning förväntas. Förskolan Trollhassels bygglov går ut 
i början av 2022 och Gyabo förskola behövs för grundskolans behov. Hasslebo 
förskola ska byggas ut med 35 platser (pågår) för att hantera trångboddheten. En 
ny förskola i södra delen av samhället planeras som ska ersätta förskolorna Troll
hassel och Gyabo samt ge utrymme för viss kapacitetsökning. Gyabo förskola ska 
sedan anpassas till grundskolans behov. 

Om planeringen genomförs kommer ortens lokalbehov att vara tillgodosett för 
en period framöver. Det blir troligen en smärre överkapacitet inom förskolan un-
der några år när den nya förskolan står färdig. Långsiktigt bör mark- och planbe-

Billinge
Behovet av förskoleplatser varierar kraftigt men bedöms täckas av befintlig försko
la om inget oväntat sker. Ingen nämnvärd ökning av antalet förskolebarn förvän
tas. Förskolan är i behov av modernisering eller nya lokaler inom ett antal år. 

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. På lång sikt behöver försko-
lan genomgripande moderniseras eller få nya lokaler.

Hurva
Ortens förskola motsvarar kapacitetsmässigt behovet. Lokalerna är rymliga men 
har en opraktisk planlösning som behöver moderniseras på sikt. Det finns viss 
möjlighet att utöka antalet platser vid behov om lokalerna effektivisera. Det för
väntas ingen nämnvärd ökning av antalet förskolebarn i området.

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren.

Löberöd
Orten upplever en svacka i antalet barn och såväl grundskola som förskola har le
dig kapacitet. Antalet barn förväntas öka igen. Skolan har en ovanlig planlösning 
som är begränsande och en modernisering vore önskvärd. Lönnebo förskola kan 
byggas ut om behov av fler förskoleplatser skulle uppstå. 

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. På lång sikt behöver skolans 
struktur förändras och bli mer ändamålsenlig.

Flyinge (och Gårdstånga)
Den framtida utvecklingen är osäker men området förväntas få en långsam och 
begränsad ökning av antalet barn. Både skola och förskola har periodvis haft 
hög beläggning i lokalerna. För tillfället motsvarar tillgången behovet av lokaler. 
Bygglovet för Pegasus förskola med 18 platser går ut 20220125. Över 20 barn 
från området går i en näraliggande mindre förskola i Lunds kommun vilket 
innebär en risk i fall den verksamheten skulle upphöra. En utbyggnad av Hägge
bo förskola med 35 platser planeras vilket förväntas hantera Pegasus nedläggning 
och ge en viss marginal för utökat antal förskolebarn. På lång sikt kan det bli 

3 (4)

195 ( 330 )



nödvändigt med ytterligare utökning vilket i så fall bör lösas genom att en ny 
förskola byggs antingen i Flyinge eller Gårdstånga. Vilken ort som i så fall väljs är 
snarare en samhällsplaneringsfråga än en verksamhetsfråga. 

Grundskolan har en omodern utformning och brist på komplementlokaler som 
specialsalar, arbetsrum för lärare och fritidshemslokaler. Elevtalen ligger ofta runt 
30 elever per årskull vilket är besvärligt organisatoriskt och ekonomiskt, men även 
lokalmässigt. En utredning över framtida lokallösningar för skolan är påbörjad 
och pengar för åtgärder är avsatta i budget. Med tanke på det osäkra planeringslä
get är inriktningen i utredningen att hitta enkla och flexibla lösningar.

-
behov av grund- och förskola säkerställas.

Harlösa
Orten har haft en långsiktigt fallande trend när det gäller antalet barn och det 
finns inget som tyder på någon större ökning av barnantalet framöver, även 
om det kan uppstå pucklar i samband med generationsskiften i villabeståndet. 
Det finns två mindre förskolor (35 resp 52 platser) på orten vilket är ineffektivt 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt, samtidigt som det finns överkapacitet inom 
förskoleverksamheten. Skolan är byggd för ett spår F–6 (7 klasser). Med den 
ökning av antalet barn i fritidshem och ett större behov av lokaler med special
funktioner som skett sedan skolan sist moderniserades, finns det inte tillräckligt 
med utrymme för allt. För närvarande är förutsättningarna för verksamheten 
ändå förhållandevis bra eftersom elevantalet är lågt och man endast har 6 klasser. 
Förskolan Gladbacken finns i samma byggnad och i lokaler som är byggda för att 
även kunna fungera som skola, så det finns möjligheter att i framtiden ianspråkta 
hela eller delar av förskolans lokaler till skola. Detta förutsätter då att förskolans 
samlade lokalbehov löses på annat sätt, exempelvis genom en tillbyggnad av 
Birkebo förskola.

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. Eventuellt kan en detaljpla-
neöversyn göras för att möjliggöra en framtida utbyggnad av Birkebo förskola om 
det skulle behövas.
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BILAGA 5 
TIDPLAN INVESTERINGSPROJEKT

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Ersättningslokaler

Källebergskolan

Teknikcentrum

Förskola

Norrebo , 18-A maj

Marieholm, 18-B Efter planperiod

Nya Skogsgläntan, 19-B* april

Ängabo Efter planperiod

Örtofta/Väggarp, 19-E

Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 april

Stehag söder, 18-D* maj

Grundskola

Marieskolan , 18-G juli

Sallerupskolan, 18-F juli

Norrevångskolan 18-E januari

Stehagskolan, 18-H januari

Flyinge skolan , 19-H2

Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7-9, 18-J januari

Ekenässkolan, 18-L juli

Västraskolan

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan april

Gamla Östra skolan, 18-I april

Idrottslokaler Berga, 19-J juli

Kultur och fritid

Kulturskolan ** januari

Vård och Omsorg

Demensboende

Övriga förvaltningar

Rådhuset, 20-A juli

Vasslegatan 4,21-A oktober

Stadshus Verksamhetsutredning

Basutredning – Ks, Verksamhet, SeN

Markförhandlingar/ Detaljplan – Ks

Projektering – SeN

Upphandling – SeN

Byggnadsarbete – SeN

*  Tidplanen för dessa projekt kommer att vara mycket svår att hålla, kontinuerlig uppföljning 
måste ske.

** Tidplanen anpassas efter detaljplanen, beräknad projetkeringstid ca 6 månader
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BILAGA 6 
TIDPLAN INHYRNINGSPROJEKT

2021 2022 2023 2024 2025

Inhyrningsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kultur och Fritid

Bian

Vård och Omsorg

Vårlöken januari

LSS-boende 2 juli

LSS-boende 3 Avvaktar LSS-boende 2

LSS-boende 4 Avvaktar LSS-boende 2

Psykiatriboende

Albovägen, LSS-boende januari

Göingevägen, barnboende juli

Tegelbruksvägen, Daglig verksamhet januari

Barn och Utbildning

Fridasroskolan* juli

Fridebo* juli

Basutredning – Ks, Verksamhet, SeN

Hyresavtal

Eventuella evakueringslokaler ej redovisade
* Tidplanerna är preliminära, anpassas till ersättningslokaler och övriga arbeten i fastigheten
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Erik Lensell Barn- och familjenämnden 
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Barn och Utbildning  1(2) 
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Yttrande i granskning för detaljplan för fastigheten 
Skatan 10 

Ärendebeskrivning 
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av 
BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag 
används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och 
hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för 
gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall 
inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av 
området som grönområde 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, samråd för fastigheten skatan 10 
PM – Trafikutredning Skatan 10, Afry 
Dagvatten- och skyfallsutredning Kv Skatan 10, Eslövs kommun 
PM biotypskydd fastigheterna Skatan-Gröngölingen, Eslöv 
Plankarta samråd fastigheten Skatan 10 
Geo- och miljöteknisk undersökning, PQ Geoteknik och miljö AB 
Samrådsredogörelse 

Beredning 
I samrådskedet pekade vi ut vilken påverkan uppförandet av fabriken riskerade att få 
för de pedagogiska verksamheterna som verkar på Bergaområdet i allmänhet och 
Källeberg i synnerhet.  
 
Trafik 
Tung trafik (10 leveranser per dag) kommer dela infart med skolan. Eftersom ingen 
förändring i planen är föreslagen från samrådskedet kvarstår detta problem framgent.  
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Byggnadshöjd 
Även byggnadshöjden med tillåtna 11 meter på fabriksbyggnaden kvarstår i 
förslaget. Även om kommunledningskontoret kunnat påvisa att fabriken inte kommer 
skugga utemiljön för barnen kommer det rekreativa värdet av utemiljön på skolan 
påverkas av att ha en såpass hög byggnad på grannfastigheten.  
 
Parkmiljön  
Den parkyta som planeras kan användas för rastverksamhet delvis men är fortsatt för 
liten för idrottsundervisning. Det betyder att skolan får en försämring av sin 
möjlighet att bedriva undervisning av hög kvalité när fabriken byggs på elevernas 
fotbollsplan. Eftersom utomhusytorna på Bergaområdet disponeras gemensamt får 
det effekt för all idrottsundervisning på Bergaområdet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn- och familjenämnden bedömer att påverkan för elevernas räkning blir så pass 
stor att en djupare barnkonsekvensanalys behöver göras gällande 
detaljplaneändringen som föreslås. Innan antagande kan planförslaget behöva 
anpassas för att inte riskera att försämra barnens villkor inom området.  

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden vill att en barnkonsekvensanalys tas fram för att 

tydligare belysa hur barnens perspektiv kan beaktas i samband med antagande av 
ny detaljplan för fastigheten skatan 10. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten  Erik Lensell  
Förvaltningschef Utredare 
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2022-04-06 
Helena Tauson Barn- och familjenämnden 
+4641362189  
helena.tauson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden   

Ärendebeskrivning 
Barn- och familjenämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas 
ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande del av året. 
Vårprognosen omfattar även helårsprognoser för verksamhetsmått och investeringar.  

Beslutsunderlag 
Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden 

Beredning 
Redovisningen för barn- och familjenämndens verksamheter för årets första kvartal 
visar på ett överskott om 7,5 miljoner kronor. Överskottet återfinns inom de flesta av 
nämndens verksamheter och beror på att vissa större kostnader som till exempel för 
skolmåltider ännu ej fakturerats samt att flera interkommunala kostnader saknas i 
utfallet. 
 
Helårsprognosen förväntas bli en budget i balans för barn- och familjenämnden, där 
verksamheten för barn- och ungdomsvård prognostiseras med ett underskott till följd 
av fler familjehemsplaceringar och dyrare institutionsplaceringar. Verksamheterna 
fritidshem, förskoleklass och grundskola prognostiserar tillsammans ett överskott 
med anledning av att tillfälliga statsbidrag tilldelats skolenheterna.  
 
Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmen är mycket osäkert inför 
hösten, men prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Elever i förskoleklass och 
grundskolan förväntas bli som budgeterat. Nämndens anslag för investeringar 
kommer användas under året. 

Förslag till beslut 
- Omflyttning av investeringsbudget för Norrevångsskolan f-6, Norrebo förskola 

och Häggebo förskola överlämnas till kommunstyrelsen. 
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- Budgetväxlingen avseende personalkostnad för skolbibliotek om 0,23 miljoner 
kronor från kultur- och fritidsnämnden till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden bör göras.  

- Upprättad vårprognos för 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Barn- och familjenämnden 
Ordförande: David Westlund 

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 

 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 

Det ekonomiska utfallet till och med mars uppvisar ett överskott för barn- och 

familjenämndens verksamheter om 7,5 mkr, detta överskott analyseras under 

rubriken Analys av driftsutfallet nedan. Ekonomisk helårsprognos för barn- och 

familjenämnden är en budget i balans. 

 

Förskolans verksamhet prognostiseras att uppvisa en budget i balans vid året slut. 

Verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola vilka  bör ses totalt då 

dessa arbetar integrerat, prognostiseras med ett överskott för 2022 vilket beror att 

verksamheten har tilldelats tillfälliga statsbidrag.   

 

Ett underskott prognostiseras för grundsärskolans verksamhet, och anledningen till 

detta är att det är fler elever än budgeterat. Denna prognos kan dock ändras, då 

osäkerhet råder om hur många nya elever som kommer börja i verksamheten till 

hösten.  

 

Socialtjänstens kostnader för barn och ungdomsvård prognostiseras till ett 

underskott om 3 mkr vid årets slut. Anledningen till detta är att fler barn är 

placerade i familjehem jämfört med de senaste åren samt att några av 

institutionsplaceringarna blivit lite dyrare än vanligt. Antalet barn och unga som är 

institutionsplacerade är dock fortfarande få. Inför 2022 minskades budgeten för 

placerade barn och unga, detta på grund av att verksamheten under flera år uppvisat 

överskott och kostnaderna inom socialtjänsten funnits i andra verksamheter dit 

budgeten flyttades. Prognosen för socialtjänsten är osäker och kan snabbt ändras. 

 

För perioden januari till mars har barn- och familjenämnden inte haft några 

kostnader som uppstått till följd av krisen i Ukraina. Under årets inledande månader 

har kommunens grundskolor tagit emot 11 elever fån Ukraina, och tre barn har 

börjat på förskolan. Då dessa barn och elever omfattas av massflyktinglagen, och  

statsbidrag kommer kunna eftersökas av Migrationsverket för deras skolkostnader.  
 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 

I nämndens investeringsbudget för 2022 saknas budget för flera projekt som 

kommer färdigställas under 2022: 

 Norrevångsskolan f-6 

Utbyggnaden av Norrevångsskolan f-6 beräknas vara färdigställd under 

hösten 2022, och inför att lokalerna ska börja användas kommer inköp av 

inventarier behöva göras. Investeringsbehov: 3,5 mkr. 

 Norrebo förskola 

Nya Norrebo förskola kommer bestå av sex avdelningar, och kommer vara 

färdigställd maj 2022. Investeringsbehov: 0,8 mkr.  

 Häggebo förskola 

Renoveringen av Häggebo förskola kommer vara klar i juli 2022. 

Investeringsbehov: 0,3 mkr.  

 

Under hösten kommer Sallerupsskolan börja renoveras. Då kommer eleverna som 

går i årskurs 4-6 ha sin skolgång på Källebergsskolan dit de kommer transporteras 

med bussar. Inom ramen för budgeten till ombyggnaden återfinns kostnader för 
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bussarna, men sedan denna budget upprättades har behov tillkommit för ytterligare 

bussar. Denna kostnad uppskattas till 0,3 mkr.  

 

Från och med 2022 återfinns skolbiblioteken inom barn- och familjenämndens 

verksamhet. Inför budgetår 2022 gjordes en budgetväxling mellan barn- och 

familjenämnden och kultur- och fritidsnämnden avseende detta. Från och  med 

augusti kommer ytterligare en personalövergång inom ramen av skolbiblioteken att 

göras. En budgetväxling från kultur- och fritidsnämnden till barn- och 

familjenämnden om 0,23 mkr behöver därför göras. Denna budgetväxling ska vara 

tillsvidare.  

 

 

Analys av driftutfallet 

Barn- och familjenämndens redovisning till och med mars uppvisar ett överskott 

om 7,5 mkr. Överskottet beror på att vissa större kostnader som till exempel för 

skolmåltider ännu ej fakturerats samt att flera interkommunala kostnader saknas i 

utfallet.  

 

Förskolans verksamhet uppvisar ett underskott för årets första kvartal, vilket beror 

på att alla statsbidrag inte har inkommit än, men förskolenheterna har kostnader 

som ska finansieras av bidragen. Ansökan av statsbidragen är beviljade, och 

bidragen kommer betalas ut inom kort.  

 

Verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola uppvisar totalt ett 

överskott i redovisningen till och med mars. Detta överskott kan förklaras med att 

interkommunala- och måltidskostnader saknas i det ekonomiska utfallet, samt att 

tillfälligt statsbidrag beviljats till verksamheten.  

 

Utfallet inom barn- och ungdomsvård uppvisar ett underskott för första kvartalet, 

vilket beror på att fler barn är placerade i familjehem och att några av 

institutionsplaceringarna blivit dyrare.  

 

För barn- och familjenämndens verksamhet hade covid-19 pandemin inte någon 

större ekonomisk påverkan. De ekonomiska effekterna var istället positiva, då det 

var färre barn och elever i verksamheten. Till följd av detta behövdes det färre 

vikarier och mindre behov av undervisningsmaterial. Nämndens verksamheter 

påverkades istället på andra sätt av pandemin, och om elevernas 

kunskapsutveckling och mående påverkats av åtgärdernas om vidtogs återstår och 

se. Sedan slutet av februari har verksamheten bedrivits som innan pandemin vilket 

innebär att kostnaderna för vikarier, material och annat är som tidigare. Till följd av 

att kostnaderna nu är som innan pandemin, kommer inte heller nämnden 

prognostisera de ekonomiska överskott som gjorts de senaste två åren.  

 

Analys av verksamhetsmåtten 

Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmen är mycket osäkert inför 

hösten, men prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Elever i förskoleklass och 

grundskolan förväntas bli som budgeterat. I samband med delårsrapporten 2022 

kommer en avstämning av nämndens volymer, och eventuell budgetkorrigering att 

göras.   

 

Analys av investeringarna 

Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året. 
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VÅRPROGNOS 2022 BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning (mkr)

Budget 

2022-03

Redovisat 

2022-03

Budget 

2022

Prognos  

2022

Netto 

avvikelse
Intäkter 22,3 24,7 105,8 110,8 5,0
Kostnader -242,7 -237,6 -984,4 -989,5 -5,1
Driftnetto -220,4 -212,9 -878,7 -878,7 0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projektnum

mer

Redovisat 

till och med 

2022

Budget       

2022      

Prognos 

2022

Netto 

avvikelse
Inventarier förskolor/grundskolor 92021 -2,3 -2,3 0,0
Utemiljö lekplatser 92023 -1 -1 0,0
IT-struktur 92026 -1,2 -1,2 0,0
Inventarier ny förskola Stehag söder 92021 -1,3 -1,3 0,0
Inventarier ny förskola Skogsgläntan Eslöv 92021 -2 -2 0,0
Inventarier Källebergsskolan 92021 -3,5 -3,5 0,0
Upprustning förskolegårdar 92003 -1,7 -1,7 0,0
Anpassningar BoU 92022 -0,4 -0,4 0,0
Inventarier Ekenässkolan (överflytt från 2021) 92021 -0,4 -0,4 0,0
Inventarier Marieskolan (överflyttat från 2021) 92021 -0,2 -0,2 0,0
Inventarier utbyggnad förskola/skola Flyinge (överflyttat från 2021)92021 -1 -1 0,0
Summa 0,0 -15,1 -15,1 0,0

Verksamhetsmått

Barnomsorg antal barn

Bokslut 

2021

Budget  

2022

Prognos 

2022
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1666 1687 1573
Pedagogisk omsorg 26 26 28
Fristående barnomsorg 264 256 274
Summa 1956 1969 1875

Fritidshem, antal elever
Eslövs kommuns fritidshem 1465 1620 1503
Fritidshem andra huvudmän 142 115 137
Summa 1 607 1 735 1 640

Grundskola, antal elever
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 406 434 437
Förskoleklass hos andra huvudmän 33 31 32
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3632 3781 3667
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 391 328 403
Grundsärskola 34 31 38
Träningsskola 24 23 23
Summa 4 520 4 628 4 600
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Ekonomisk prognos per 

verksamhet*

Ack utfall 

jan-mars

Ack budget 

jan-mars Avvikelse

Prognos 

2022

Årsbudget 

2022 Avvikelse

Politisk verksamhet 0,2 0,3 0,1 1,2 1,2 0,0

Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg 56,9 57,5 0,6 233,4 233,4 0,0

Fritidshem 17,3 19,4 2,1 73,5 76,2 2,7

Förskoleklass 5,8 7,7 1,9 29,9 30,7 0,8

Grundskola 99,1 99,2 0,1 391,5 391,5 0,0

Grundsärskola 5,4 6,0 0,6 22,0 21,3 -0,7

Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Placerade barn och unga 7,2 6,7 -0,5 30,3 27,0 -3,3

Öppna insatser barn och unga 3,6 3,7 0,1 14,8 15,1 0,3

Familjerätt och familjerådgivning 0,7 0,7 0,1 2,9 2,9 0,0

Flyktingmottagning -0,6 0,0 0,6 -0,2 0,0 0,2

Arbetsmarknastjänster 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst 17,3 19,2 1,9 79,3 79,4 0,1

Totalt 212,9 220,4 7,5 878,6 878,7 0,0

* Sammanställningen lämnas inte till KS
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Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Revidering av barn- och familjenämndens 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 
Revidering av delegeringsordningen. Uppdatering av delegater i utvalda 
delegationsnummer, G22 samt J3 – J7. 

Beslutsunderlag 
Barn- och familjenämndens delegeringsordning, förslag till beslut, 2022-03-16 

Beredning 
Beslut om eftergift av ersättningsskyldigheten 
För att minska arbetsbördan för socialsekreterare och barnsekreterarna föreslås att 
även att administrativ assistent ska ha delegation på att fatta beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 2 st Socialtjänstlagen (2001:453) om beloppet 
understiger 300 kr/månaden. Detta avser en ändring i delegeringsordningens nummer 
G22, se bifogat förslag. 
 
Beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar 
Mot bakgrund av att tidigare administrativ chef för Barn och Utbildning har slutat 
och den nya tjänsten administrativ controller har tagit över delar av dennes 
arbetsuppgifter föreslås att administrativ chef utgår från delegationsnumren J3 – J6 
och att administrativ controller får motsvarande delegation.  
 
Gällande delegationen avseende att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av myndighetens verksamhet (J7) 
utökas den till att, utöver socialsekreterare, även gälla jurist, avdelningschef och 
administrativ controller. Detta för att fler av förvaltningens verksamhetsområden 
berörs av sådana situationer och då bör inte socialsekreterarna ta beslut på 
arbetsområden utanför resursenheten, utan andra yrkeskategorier.  
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I korthet innebär de justerade delegationsnumren en rätt att fatta beslut om att inte 
lämna ut olika typer av allmänna handlingar och uppgifter samt att lämna ut 
uppgifter med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare 
eller utnyttja den (J5) samt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av myndighetens verksamhet (J7). 

Förslag till beslut 
- Revidering av delegeringsordningen i enlighet med förslagen i dokumentet Barn- 

och familjenämndens delegeringsordning, förslag till beslut godkänns. 
 

 
Kerstin Melén-Gyllensten Riad Sköld Aliefendic 
Förvaltningschef Förvaltningsjurist 
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1. Förteckning över förkortningar 
 
Delegater 
Aa Administrativ assistent 
Ac Avdelningschef för grundskoleavdelning, förskoleavdelning, resursavdelning.  

När förkortningen används i en delegeringspunkt avses den avdelningschef vars 
avdelning är berörd av frågan som delegeringspunkten rör. 

AdmC Administrativ chef 
AdmCon Administrativ controller 
Admass Administrativ assistent 
AU Arbetsutskott 
Ech Enhetschef för Barn- och elevstödsenheten, Familjeenheten, Utredningsenheten 
Ek Ekonom 
Fc Förvaltningschef 
Fhsk Familjehemssekreterare  
Frs Familjerättssekreterare 
Lex Sarah-  Kvalitetssamordnare resursavdelningen  
utredare  
Ordf Ordförande 
R Rektor (med rektor avses chef för förskola, grundsärskola respektive grundskola 

i enlighet med 2 kap. 9 § skollagen) 
R-Sär Rektor för särskolan  
Rc Respektive chef 
Ssk Socionom med arbetsplats vid resursavdelningens utredningsenhet 
Ut Utredare 
Namngivna BoF ledamöter och ordförande samt namngivna tjänstemän enligt särskild lista, se 
beslut BoF 2018-05-16, § 75. 
 
Författningar m.m. 
Bb = Basbelopp 
BrB = Brottsbalken 
DL =   Diskrimineringslag 
DSF  =   Dataskyddsförordningen 
FB = Föräldrabalken 
FL = Förvaltningslagen 
KL = Kommunallagen 
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
MBL = Lag om medbestämmande i arbetslivet  
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen 
Sf = Skolförordningen 
SkolL = Skollagen 
SoF = Socialtjänstförordningen 
SoL = Socialtjänstlagen 
TF = Tryckfrihetsförordningen 
ÄktB = Äktenskapsbalken 
 
FR = Förvaltningsrätten 
KamR  =   Kammarrätten 
ÖKN = Skolväsendets överklagandenämnd 
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1. Bestämmelser kring kommunal delegation 
 
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till en delegat. 
Delegatens uppdrag är att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Syftet med 
delegering från lagstiftarens sida är att möjliggöra anpassning av arbetsformerna till lokala 
förhållanden samt att avlasta de förtroendevalda. Delegering till tjänstemän ger dessutom en 
ökad effektivitet och bättre service. 
 
Delegationsbestämmelser regleras i kommunallagen enligt följande: 
 
 
A. Kommunfullmäktiges delegation till utbildningsnämnden (5 kap. KL) 
 
Fullmäktiges delegationsrätt, 2 §  Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges 

ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som 
enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

 
Fullmäktiges finansbemyndigande, 4 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars 

beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra 
en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om 
verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte 
något annat följer av lag eller annan författning. 

 
 
 
B. Barn- och familjenämndens uppgifter (6 kap. KL) 
 
Nämndernas beslutanderätt, 3 §   Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i 

frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha 
hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har 
delegerat till dem. 

 
Beredning, 4 §   Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar 

för att fullmäktiges beslut verkställs. 
 
Återredovisning från nämnd, 5 §   Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
Fullmäktige ska besluta om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den. 
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C.   Barn- och familjenämndens delegation (6 kap. KL) 
 
Nämndsdelegation, 37 §   En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 

eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

 
Delegationsförbud, 38 §  Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, 
om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och 
som lämnats över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 
delegeras. 

 
Brådskande ärenden, 39 §  En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

 
Anmälan av beslut, 40 §  Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har 

fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till 
den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, 
om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap. 
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

216 ( 330 )



7 

 
D.   Barn- och familjenämndens delegation till anställda (7 kap. KL) 
 
Nämndsdelegation, 5 §   En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller 

landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall 
som avses i 6 kap. 38 §. 

 
Vidaredelegation, 6 §  Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en 

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att 
i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller 
landstinget att fatta beslutet. 

 
Brukarmedverkan, villkor, 7 §  Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att 

besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska 
ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan 
beslutet fattas. 
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta 
beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt 
beslutet. 

 
Anmälan av beslut, 8 §  Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som 

har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap. 
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2. Beslut och anvisningar för delegation 
 
1. Beslut i brådskande ärenden delegeras till nämndens ordförande i enlighet med 6 kap. 39 § KL 

och delegeringspunkten K22. Vid ordförandes förhinder övergår beslutanderätten i första hand 
till första vice ordförande och vid dennes förhinder övergår beslutanderätten till andra vice 
ordförande.  

 
2.  Ärenden som delegerats till förvaltningschefen får denne delegera vidare till annan anställd 

inom förvaltningen i enlighet med 7 kap. 6 § KL och delegeringspunkten K23 endast om det 
framgår av den specifika delegeringspunkten. Förvaltningschefen har alltid rätt att delegera 
vidare ärenden som delegerats till denne till biträdande förvaltningschef. I övrigt föreligger 
ingen rätt till vidaredelegering. 
 

3. Den beslutsnivå som anges i delegeringsordningen anger lägsta tillåtna delegatsnivå. Överordnad 
befattningshavare har därmed alltid delegationsrätt även om detta inte uttryckligen anges för 
respektive beslutstyp. 
 

4. Vid förhinder för delegat inträder ställföreträdande befattningshavare i dennes ställe. Är 
ställföreträdare ej utsedd eller om denne är förhindrad utövas delegats beslutanderätt av närmast 
överordnad befattningshavare.  

 
5. Biträdande enhetschef vid socialtjänstens utredningsenhet är i denna delegeringsordning att 

jämställa med enhetschef.  
 
6. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Om 

delegaten finner att ett ärende är av principiell natur eller annars av större vikt ska ärendet 
underställas nämnden för beslut. 

 
7. Det åligger delegat att i förekommande fall föra förhandlingar enligt 11 och 12 §§ MBL samt 

lämna information enligt 19 § samma lag. 
 
8. Beslutsfattare ska lämna besvärshänvisning till myndighetsbeslut som kan överklagas (33 §§ 

FL).  
 
9. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden via diarieföringssystemet Platina eller i form av en 

för detta syfte upprättad lista. 
 

10. Inom resursavdelningen inträder delegationsrätt för socialsekreterare efter en viss tids (normalt 3 
månaders) anställning och efter godkännande av enhetschef. 

 
11.  Med delegaten ”delegaten i ursprungsbeslutet” åsyftas delegaten som har fattat det ursprungliga 

beslutet i ärendet. Vid överklagan av ett beslut eller en dom som fattats av en överinstans, är 
ursprungsdelegaten den delegat som fattat beslutet som föranlett ärendet hos överinstansen.   
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F. Skollagen m.m. 
Nr  Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

 Brister och klagomål     

F1 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister 
framkommer i verksamheten 

a) på förvaltningsövergripande nivå 

b) på avdelningsnivå  

4 kap. 7 § och 25 
kap. 8 § 2 st. SkolL 

 
 

Fc 
Ac 

Observera att åtgärder rörande allvarliga brister 
alltid ska beslutas av nämnden i enlighet med 6 
kap 38 § 3 p. KL 

F2 Motta och utreda klagomål mot utbildning samt ta beslut 
om vidtagande av nödvändiga åtgärder 

a) vid klagomål som inkommer till enskild enhet 

b) vid klagomål som inkommer till huvudman 

4 kap. 8 §§ och 25 
kap. 8 § 2 st. SkolL 

 

 
R, enhetschef 

Ac 

Observera att åtgärder på 
förvaltningsövergripande nivå beslutas av Fc, se 
F1 

 Kränkande behandling och diskriminering    

F3 Upprättande av plan och annan dokumentation för 
målinriktat arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL 
och 3 kap. 20 § DL 

R, enhetschef Upprättas vid varje enhet. 

F4 Utreda anmälan om kränkande behandling eller 
diskriminering samt vidta åtgärder vid konstaterad 
kränkning eller diskriminering 

6 kap. 10 § SkolL 
och 2 kap. 7 § DL 

R, enhetschef  

F5 För huvudmannens räkning motta anmälningar från R 
om kränkande behandling eller diskriminering av barn 
eller elev 

6 kap. 10 § SkolL Ac Anmälan ska anmälas till nämnden. 

 Skolplikt    

F6 Ansvar för att eleven fullgör sin skolgång  7 Kap. 22§ SkolL 

 

R I samverkan med ansvarig för elevregister på 
central förvaltning. 
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F7 Ansvar för att skolpliktiga barn som inte går i skolan på 
något annat sätt får föreskriven utbildning 

7 kap. 21 §§ SkolL Ac  

F8 Beslut om att barn får börja fullgöra skolplikten utan att 
ha gått ut förskoleklassen i grundsärskolan höstterminen 
det år barnet fyller 6 år eller om barnet har beviljats 
uppskjuten skolplikt. 

7 kap. 11a § 2 st. 3 
p. och 11b § SkolL. 

R sär  

F9 Prövning av uppskjuten skolplikt till 7 år 7 kap. 10 § SkolL Ac grundskola Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F10 Prövning av skolpliktens förlängning 7 kap. 13 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F11 Prövning av tidigare upphörande av skolplikten 7 kap. 14 § SkolL R 

 

Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F12 Prövning av slutförande av skolgång efter skolpliktens 
upphörande 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

Ac  

F13 Beslut om rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än 
som anges i skollagen samt återkallelse av medgivande  

24 kap. 23 och 24 
§§ SkolL 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

F14 Beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
vistelse utomlands 

7 kap. 2 § 2 st. 
SkolL. 

AU  

F15 Föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter när elev inte fullgör sin skolgång 

7 kap. 23 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F16 Föreläggande om vite för vårdnadshavare att fullgöra 
sina skyldigheter när elev ej inte fullgör sin skolgång 
och ansökan om utdömande av vite hos FR 

7 kap. 23 § SkolL 
och 6 § lag om 
viten 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

F17 Beslut om särskild undervisning i hemmet 24 kap. 20 – 22 §§ 
SkolL 

R Samtycke ska inhämtas från vårdnadshavarna 

 Mottagande och placering av barn och elev    
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F18 Mottagande (inskrivning) av elev i grundsärskola med 
vårdnadshavares medgivande 

7 kap. 5 § SkolL Ac 

 

Beslutet kan överklagas till ÖKN.  

F19 Mottagande (Inskrivning) av elev i grundsärskola utan 
vårdnadshavares medgivande 

7 kap. 5 § SkolL AU Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F20 Mottagande av elev på försök för att prova annan 
skolform 

7 kap. 8 § SkolL R   

F21 Mottagande av integrerad elev i annan skolform 7 kap. 9 § SkolL R   

F22 Beslut om erbjudande av förskola till barn med behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola  

8 kap. 7 § SkolL R  

F23 Beslut om erbjudande av utbildning i fritidshem till elev 
som på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling 
eller familjens situation i övrigt behöver utbildning i 
fritidshem 

14 kap. 5 och 6 §§ 
SkolL 

R  

F24 Överenskommelse med annan kommun om mottagande 
av barn i förskola vid särskilda skäl 

8 kap. 12 § 3 st. 
SkolL 

Ac  

F25 Beslut om mottagande av barn i förskolan från annan 
kommun  

8 kap. 13 § SkolL  R Inhämta yttrande från barnets hemkommun i de 
fall beslutet motiveras av särskilda skäl. 

  

F26 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass 7 kap. 11 § SkolL R grundskola Rektor på grundskolan ska samråda med rektor på 
förskolan innan beslut fattas. 

F27 Beslut om placering av barn eller elev vid en av 
kommunens skolor 

Vid beslut om placering i förskoleklass eller sjunde klass 
i grundskola 

a) Under skolval 

9 kap. 15 §, 10 kap. 
30 § och 11 kap. 29 
§ SkolL 

 

 

 

Ac 
 

Beslut som innebär placering vid en annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren önskar enligt 9 
kap. 15 § 2 st., 10 kap. 30 § 2 st. och 11 kap. 29 § 
2 st. kan överklagas till ÖKN. 
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b) Under eller innan läsår när skolval är avslutat 

c) Vid beslut om placering i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i övrigt 

R 

 

R 

F28 Beslut om mottagande av barn eller elev i förskoleklass, 
grundskolan eller grundsärskolan från annan kommun  

Vid beslut om mottagande av elev i förskoleklass eller 
sjunde klass i grundskola 

a) Under skolval 

b) Under eller innan läsår när skolval är avslutat 

c) Vid beslut om mottagande av barn eller elev i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i övrigt 

9 kap. 13 §, 10 kap. 
25-28 §§, 11 kap. 
25-27 §§ SkolL 

 

 

 

Ac 
 

R 
 

R 

Beslut enligt 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 § och 11 kap. 
25 § som går den som beslutet angår emot kan 
överklagas till ÖKN. 

Inhämta yttrande från barnets hemkommun i de 
fall beslutet motiveras av särskilda skäl. 

F29 Överenskommelse med annan kommun om att denna i 
sin förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska ta 
emot barn eller elev  

9 kap. 12 § 3 st., 10 
kap. 24 § 3 st. och 
11 kap. 24 § 2 st. 2 
p. SkolL 

Ac 

 

Överenskommelse kan endast ingås om det finns 
särskilda skäl 

 Skolskjuts    

F30 Beslut om skolskjuts barn eller elev 

  

9 kap. 15b, 15c och 
21a §§, 10 kap. 32, 
33 och 40 §§, 11 
kap. 31, 32 och 39 
§§ SkolL 

Ac Beslut enligt 9 kap. 15 b § 1 st., 9 kap. 15 c § 1 st., 
10 kap. 32 § 1 st., 10 kap. 33 § 1 st., 11 kap. 31 § 
1 st., 11 kap. 32 § 1 st. kan överklagas till FR. 

F31 Utformning av hållplatser för skolskjuts 2 § 2 st skolskjuts-
förordning 

Skolskjutssamor
dnare 

 

F32 Undervisning av elever om undvikande av olyckor i 
samband med skolskjuts 

2 § 3 st skolskjuts-
förordning 

R och 
enhetschef 
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 Bidrag och ersättning    

F33 Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola 
/pedagogisk omsorg/fritidshem  

8 kap. 21 och 22 
§§, 9 kap. 19 och 
20 §§, 10 kap. 37 
och 38 §§, 11 kap. 
36 och 37 §§, 14 
kap. 15 och 16 §§ 
och 25 kap. 11 och 
12 §§ SkolL och 14 
kap. 1-7 §§ Sf 

Fc Baseras på nämndens årliga beslut angående 
grundbelopp. 

Beslutet kan överklagas till FR. 

F34 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till fristående 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/fritidsh
em/pedagogisk omsorg 

8 kap. 21 och 23 
§§, 9 kap. 19 och 
21 §§, 10 kap. 37 
och 39 §§, 11 kap. 
36 och 38 §§, 14 
kap. 15 och 17 §§ 
och 25 kap. 11 och 
13 §§ SkolL 

Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F35 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/fritidsh
em med kommunal huvudman  

 Ac  

F36 Överenskommelse med annan kommun om 
interkommunal ersättning 
 
a) för elev som går i förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och/eller fritidshem i annan kommun 

 
 
b) för elev från annan kommun som går i förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och/eller 
fritidshem i kommunen 

8 kap. 17 §, 9 kap. 
16 §, 10 kap. 34 §, 
11 kap. 33 § och 14 
kap. 14 § SkolL. 

 

 

Handläggare 
interkommunala 

ersättningar 

 

           R 
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F37 Beslut om enskild huvudman för pedagogisk omsorg har 
rätt till bidrag 

25 kap. 10 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F38 Beslut om bidrag till enskild huvudman för 
fritidsverksamhet som erbjuder öppen fritidsverksamhet 
till elev 

25 kap. 15 § SkolL.  Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F39 Beslut om bidrag till enskild huvudman för öppen 
fritidsverksamhet, öppen förskola och pedagogisk 
omsorg under kvällar, nätter och helger 

25 kap. 16 § SkolL Ac  

 Övrigt    

F40 Godkännande av enskild huvudman för förskola eller 
fritidshem (som inte anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) eller 
avvisning av ansökan 

2 kap. 5, 6 och 7 §§ 
SkolL 

Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F41 Tillsyn över fristående verksamheter samt beslut att 
avsluta tillsyn 

26 kap. 4 och 6-12 
§§ SkolL 

Ac Beslut om återkallelse enligt 26 kap. 13 § tas av 
nämnden 

F42 Avgiftsbefrielse förskola 8 kap. 16 § SkolL Ac  

F43 Avgiftsbefrielse fritidshem 14 kap. 12 § SkolL Ac  

F44 Beslut om utökad tid i förskola 8 kap. 5 § SkolL R  

F45 Utredning av om elev i grundsärskolan inte tillhör 
målgruppen 

7 kap. 5a § 2 st. 
SkolL. 

R sär  

F46 Beslut om elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp 
samt åtgärder som krävs för elevens övergång från 
grundsärskolan 

7 kap. 5b § SkolL. Ac  

F47 Läsårets förläggning 3 kap. 2, 3 §§ Sf Fc  
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F48 Undervisningstidens förläggning mellan årskurser på 
respektive grundskola och grundsärskola 

9 kap. 4 § och 10 
kap. 3 § Sf 

R  

F49 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

9 kap. 3 § 2 st. och 
10 kap. 2 § 2 st. Sf 

Ac  

F50 Erbjudande av språkval 9 kap. 5 § Sf R  

F51 Erbjudande av elevens val 9 kap. 8 § Sf R  

F52 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 10 kap. 29 § 3 st. 
SkolL. 

Ac  

F53 Prövning av betyg 10 kap. 23 § SkolL. R  

F54 Förbjuda person tillträde på skolans område  R Beslutet måste vara tydligt och begränsat i tid och 
innehålla redovisning av skälen för beslutet. 

F55 Ansökan hos Skolinspektionen om tillstånd att få 
bedriva utbildning där distansundervisning används.   

 

22 kap. 9 § SkolL 
och 5 b kap. 
skolförordningen 

Ac Godkännandet avser viss utbildning vid en viss 
skolenhet. Frågan regleras både i skollagen och i 
skolförordningen. 

F56 Beslut om fjärrundervisning i ett visst ämne eller i en 
viss kurs eller för integrerad samisk undervisning i 
grundskolan. 

 

21 kap. 9 § SkolL Ac Beslutet får gälla högst ett läsår i taget 

F57 Anmälan till Skolinspektionen om att huvudmannen 
fattat beslut om att använda fjärrundervisning.  

 

5 a kap. 6 § 
skolförordningen 

 

Ac  

F58 Ansökan hos Skolinspektionen om att 
fjärrundervisningen ska få användas för mer än 25 
procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. 
 

5 a kap. 3 § 
skolförordningen 

Ac Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett 
läsår åt gången och endast om det finns synnerliga 
skäl för det. 
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G. Socialtjänstärenden m.m. 
 
Nr Ärendebeskrivning 

 
Författning Delegat Anmärkning 

 
 

Socialtjänstlag, socialtjänstförordning  

Ekonomiskt bistånd och övriga bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen 

   

G1 Bedömning av barn och ungas behov av omedelbart skydd 11 kap. 1a § 1 st. 
SoL 

Ssk  

G2 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap. 1 § SoL Ssk  Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 
utredningar regleras i 11 kap 2 § SoL. 

G3 Beslut om att utredning inte ska inledas  11 kap. 1 § SoL Ech  

G4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 11 kap. 1 § SoL Ech  

G5 Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd 11 kap. 1 § SoL Ech  

G6 
 

 

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap. 2 § 2 st.  
SoL 

AU  

G7 
 

Framställan om att nya vistelsekommunen ska bistå med 
erforderliga utredningsåtgärder 

11 kap. 4 § SoL Ssk Kommunförbundets cirkulär 2003:48 

G8 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i jourhem fram till dess att utredning enligt 11 kap. 
1 § SoL avslutats  

4 kap. 1 § SoL Ech Jfr. 6 kap. 6 § SoL. 
Beslutet kan överklagas till FR. 

G9 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i familjehem 

4 kap. 1 § SoL AU Jfr. 6 kap. 6 § SoL.  

Beslutet kan överklagas till FR. 
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G10 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i HVB-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL Ech Jfr. 6 kap 6 § SoL.  

Beslutet kan överklagas till FR. 

G11 Beslut om bistånd i form av interna öppenvårdsinsatser   4 kap. 1 § SoL Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska omprövas efter sex månader i samråd 
med Ech. 

G12 Beslut om bistånd i form av externa öppenvårdsinsatser. 4 kap. 1 § SoL Ech Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska följas upp efter sex månader av Ech. 

G13 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av kontaktperson, 
kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson samt att 
utse en kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad 
kontaktperson  

3 kap. 6b § och 4 
kap. 1 § SoL 

Ech Jfr. 3 kap. 6 § SoL.  
Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska följas upp var 6:e  månad. 

G14 Beslut om fortsatt placering eller omplacering av vuxen i 
familjehem  

4 kap. 1 § SoL Ech Beslutet kan överklagas till FR. 

G15 Beslut om bistånd i form av ersättning för rättegångskostnader 
som ej täcks av familjehemmets hemförsäkring eller beviljad 
rättshjälp till familjehem som fått vårdnaden om barn, om tvist 
uppstår med de biologiska föräldrarna. 

4 kap. 1 § SoL AU  

G16 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar 
eller annan vårdnadshavare (privatplacering) 

6 kap. 6 § SoL AU Beslutet kan överklagas till FR.  

G17 Ingå avtal om ersättning till familjehem och jourhem (arvode 
och omkostnadsersättning)  
a) enligt norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär                                            
b) över norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär  

6 kap. 6b § SoL  

Fhsk                    
Ech                                  

 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 
familjehemmet eller jourhemmet. Av avtalet ska även 
framgå nämndens och familjehemmets/jourhemmets 
åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd 
under placeringen. 
Se aktuellt cirkulär från SKR. 

G18 
 

Ingå avtal om ersättning till familjehem och jourhem för 
förlorad arbetsinkomst 

 Ech  
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G19 Ingå avtal om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
a) enligt norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär 
b) utöver norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär 

                                               

Fhsk 

Ech 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

G20 

 

Ingå avtal om fortsatt ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder. 
a) enligt SKR:s norm 
b) över SKR:s norm 

6 kap. 11 § SoL  
 

Ssk 
Ech 

Se aktuellt cirkulär från SKR 
 

 

G21 Beslut om avgift för föräldrar vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL och 6 kap. 2 
§ SoF 

Ssk Se SKR:s cirkulär 2006:54  

G22 Beslut om eftergift av ersättningsskyldigheten enligt 8 kap 1 § 2 
st SoL 

a) om beloppet understiger 300 kr/månaden 

b) i övriga fall 

9 kap. 4 § SoL  

Ssk, Adm.ass 

AU 

 

G23 Beslut om att entlediga en kontaktperson, kontaktfamilj eller 
särskilt kvalificerad kontaktperson från uppgift att hjälpa 
enskild   

Jfr 3 kap. 6b § 
SoL 

Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 

G24 Övervägande om vård av ett barn i ett annat hem än barnets 
egna fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och 
utformas 

6 kap. 8 § 1 st. 
SoL 

AU Övervägande är inte ett beslut. Nämnden ska göra ett 
övervägande minst en gång var 6:e månad. 
Bestämmelsen är tillämplig på alla beslut om vård av 
barn i ett annat hem än det egna enligt SoL. 

G25 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård enligt 4 kap. 1 
§ SoL 

4 kap. 1 § SoL Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 

G26 Beslut om uppföljning av ett barns situation när en utredning 
som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan 
beslut om insats.  

11 kap. 4a SoL Ech   
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G27 Godkänna utländsk myndighets placering av barn i kommunen 6 kap. 11a § SoL AU  

G28 Beslut om placering av barn i annat land 6 kap. 11b § SoL AU  

G29 Beslut om insats efter ansökan från person boende i annan 
kommun 

2a kap. 8 § SoL Ech  

G30 Överenskommelse om att ta emot eller placera 
ensamkommande barn 

 

3 § lagen om 
mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Ech  

G31 Begära överflytt av ärende till annan kommun 2 a kap. 10 § SoL Ech Avser även ärenden enligt LVU 

G32 Beslut om inställning i fråga om annan kommuns begäran om 
överflytt av ett ärende  

2 a kap. 10 § SoL AU  

G33 Beslut att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg om 
överflyttning av ett ärende  

2 a kap. 11 § SoL Ech  

G34 Beslut att överklaga Inspektionen för vård och omsorgs beslut 
angående överflyttning 

16 kap. 4 § 5 p. 
SoL 

Delegat i 
ursprungs-

beslutet 

 

G35 Dokumentera, utreda och bedöma ett missförhållande eller 
påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah  

 

14 kap 6 § SoL Lex Sarah 
utredare  

Uppgifterna ska genomföras efter samråd med 
huvudutredare. Vem som är Lex Sarah utredare 
framgår av Rutin för Lex Sarah. 

G36 Anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg 14 kap 7 § SoL AU  

G37 Lämna ut personuppgifter för forskningsändamål 12 kap. 6 § SoL Ech  

G38 Underrätta åklagarmyndighet om att en ungdom som dömts till 
ungdomsvård eller ungdomstjänst underlåter att göra vad som 12 kap. 8 § SoL Ssk  
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åligger hen eller i väsentlig grad avviker eller att de planerade 
åtgärderna eller vården inte kommer till stånd 

 Vård enligt LVU    

G39 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar 
under 20 år 

6 § 1 st. LVU AU Ordförande eller annan som nämnden förordnar kan 
besluta i brådskande fall, jfr. 6 § 2 st. LVU.  

G40 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

9 § 3 st LVU AU  

G41 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Ssk  

G42 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 p LVU BoF/ BoF 
ordförande 

 

G43 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Ech  

G44 Beslut om ansökan hos FR om vård enligt LVU 4 § LVU AU  

G45 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p LVU Namngivna 
BoF ledamöter 
och ordförande 

samt 
namngivna 
tjänstemän 

enligt särskilt 
beslut 

Se Barn- och familjenämndens beslut § 67, 2019: 
Begäran om polishandräckning enligt 43 § LVU, 
BoF.2019.1361-4. 

G46 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 

11 § 1 och 2 st. 
LVU 

AU  Ordförande eller annan som nämnden förordnar kan 
besluta i brådskande fall enligt 11 § 3 st. LVU.  
Beslutet kan överklagas till FR. 

G47 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Ssk T ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende. 
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G48 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU AU  

G49 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st LVU AU 

 

 

G50 Ansökan hos FR om flyttningsförbud 24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

G51 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU AU Nämnden ska minst en gång var tredje månad 
överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. 

G52 Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare eller 
förälder efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud  

31 § LVU BoF Beslutet kan överklagas till FR. 

G53 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU AU  

G54 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och 
med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom, 
beslut av domstol eller avtal ska utövas (umgängesrestriktioner) 

14 § 2 st. 1 p. 
LVU 

BoF Beslutet kan överklagas till FR. 

G55 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 2 p. 
LVU 

BoF 

   

Beslutet kan överklagas till FR. 

G56 Övervägande om umgängesbegränsning eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st. fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU BoF Nämnden ska minst en gång var tredje månad 
överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs.  

G57 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 13 § 1 st. LVU AU  

G58 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU 13 § 2 st. LVU AU  

G59 Beslut om att vården ska upphöra        
 

21 § LVU             AU Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se 
Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 
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G60 Beslut om regelbunden kontakt med utsedd särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna former.  

22 § 1 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 

G61 Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att 
gälla 

22 § 3 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 
6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande behövs. 

G62 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. LVU ska 
upphöra. 

22 § 3 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 

 
 

 
Familjerätt 

   
 

G63 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands för 
adoption 

6 kap. 12 § SoL AU Beslutet kan överklagas till FR.   

G64 Återkallande av medgivande att ta emot adoptivbarn 6 kap. 13 § 2 st. 
SoL 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

G65 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande  6 kap. 14 § SoL   Frs 

           

Beslutet kan överklagas till FR. 

G66 Godkännande av faderskapsbekräftelse  

a) vid upprättande av S-protokoll, samt bekräftelse av 
föräldraskap då föräldrarna är registrerade partner eller sambos 
och då inseminationen har skett i Sverige 

b) vid upprättande av övriga protokoll  

1 kap. 4 § 1 st. 
och 9 § FB 

 
 

Aa 
 

Frs 
 

Utredning ska anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara 
far enligt 1 kap. 2 § FB. 

G67 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Frs  

G68 Utredning inför beslut om fastställande av faderskap 2 kap. 4, 5, 6 och 
8 §§ FB 

Frs  
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G69 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som 
är gift med barnets moder kan vara far till barnet eller om en 
kvinna ska anses som barnets förälder 

2 kap. 9 § FB BoF  

G70 Lägga ner faderskapsutredning 2 kap. 7 § FB BoF  

G71 Återuppta nedlagd faderskapsutredning 2 kap. 1 § FB Frs  

G72 Inte påbörja eller lägga ner påbörjad utredning 2 kap. 9 § FB BoF  

G73 Överflyttning av faderskapsutredning  2 kap. 3 § 3 st. 
FB 

BoF  

G74 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st 
och 6 § 2 st, 8 § 
FB 

Frs  

G75 Utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap. 19 § FB Frs  

G76 Lämna upplysningar till rätten i mål eller ärenden om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap. 20 § 2 st. 
FB Frs  

G77 Beslut om att avsluta utredning som initierats av 
samarbetssamtal från tingsrätten  

11 kap. 1 § SoL 
och jfr 6 kap. 18 
§ FB 

Frs  

G78 Beslut om godkännande gällande föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st., 
14 a § 2 st., 15a § 
3 st. FB 

Frs Se cirkulär 1998:174. 

G79 Meddela Skatteverket, Centrala Studiestödsnämnden och 
Försäkringskassan om innehåll i avtal om vårdnad 

6 kap. 17 b § FB Ssk  

G80 Beslut om åtgärder med endast den ene (av två) 
vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB AU Beslutet kan överklagas till FR. 
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G81 Beslut om utseende av person för umgängesstöd 6 kap. 15c § 3 st. 
FB 

Frs Avser domar om umgänge där en kontaktperson ska 
medverka vid umgänget. 

G82 

 

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för 
framtiden med ett engångsbelopp eller för längre period än tre 
månader 

7 kap. 7 § 2 st. 
FB 

Frs  

G83 Anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 § 1 p. 
SoF 

Ssk   

G84 Anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte 
längre föreligger 

5 kap. 3 § 2 p. 
SoF 

Ssk   

G85 Anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap. 3 §  3 p. 
SoF 

Ssk  Avser all slags egendom och inkomster inkl 
tilläggspension 

G86 Ansöka om god man för ensamkommande barn 3 § Lag om god 
man för ensam-
kommande barn 

Ssk  

G87 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap. 2 § SoF Ssk   

G88 Överväga ansökan om vårdnadsöverflyttning till 
familjehemsföräldrar enligt 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st. LVU 
och 6 kap. 8 § 2 
st. SoL 

AU När barnet varit placerat i samma familjehem i tre år. 
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H. ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL OCH ANDRA MYNDIGHETER 
 
Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

H1 Prövning av om ett överklagande inkommit i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 

45 § FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

eller jurist  

Överklagande av avvisningsbeslut sker till FR. 

 

H2 Rättelse eller ändring av beslut  36-39 §§ FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

H3 Överklagande och yrkande om inhibition när överinstans 
ändrat nämndens beslut och beslutet ursprungligen fattats 
av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet  

 

  

 

H4 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Ech  

H5 

 

Yttrande över överklagat beslut, övriga ärenden  Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

H6 Yttrande till tillsynsmyndighet  Ac  

H7 Överklagan av beslut eller dom från annan myndighet eller 
domstol  Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
 

H8 Överklagan av beslut eller dom avseende statlig 
ersättning/statsbidrag enligt Förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

  
Ac 

 

H9 Ansöka om statlig ersättning enligt Förordning (2017:193) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Förordning 

(2017:193) om 
statlig ersättning för 
asylsökande m.fl. 

Verksamhets-
controller 
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H10 Avvisande av ombud 14 § 2 st. FL 

 

Ech  

H11 Yttrande till åklagarmyndighet/polismyndighet samt 
inleda/avsluta utredning i dessa fall 

11 § LuL Ssk  

H12 Begäran om polisutredning med anledning av eventuell 
utredning beträffande den som är under 15 år 

31 § 2 st. LuL Ssk  

H13 Yttrande över begäran om förhandsbesked från 
Åklagarmyndigheten 

11 § LuL Ssk  

H14 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 38 § LuL Ech  

H15 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om off. 
biträde, 39 § LVU 

Ssk  

H16 Yttrande över ansökan om offentligt biträde samt yttrande 
över kostnadsräkning 

3 § lag om off. Bi-
träde, 7 § förordn. 
om off. biträde 

Ech  

H17 Utredning och yttrande till allmän domstol i namnärende 44 och 45 §§ lagen 
om personnamn 

Frs  

H18 Utse någon att genomföra en adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB Frs  

H19 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st passför-
ordningen 

Ssk  

H20 Yttrande och upplysningar i ärende gällande äktenskap 
som ingåtts av underårig 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Frs  

H21 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st FB Ssk  
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H22 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap. 11 § smitt-
skyddslagen 

Ssk  

H23 Anmälan till smittskyddsläkare om att den smittade inte 
följer meddelade förhållningsregler 

6 kap. 12 § smitt-
skyddslagen 

Ssk  

H24 Yttrande över överklagad dom som gäller samma sak som 
förvaltningsrätten har prövat 

 Ac  

H25 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
a)  i normala fall 
b) i brådskande ärenden, där AU:s beslut inte kan avvaktas 

14 kap. 7 § SoL AU 
Ac 

Ska meddelas nämnden. 

H26 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter angående 
vissa misstänkta brott mot underårig 

10 kap. 21 § OSL 

 

Ech Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott enligt 3, 4 och 6 
kap. BrB eller lagen med förbud mot könsstympning 
av kvinnor 

H27 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter avseende 
misstänkt överlåtelse/anskaffning av narkotika m.m. till 
underårig 

 

10 kap. 22 § OSL Ech Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott som avser 
överlåtelse av narkotika eller dopningsmedel eller icke 
ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av 
alkoholdrycker 

H28 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter angående 
vissa misstänkta brott mot vuxen 

10 kap. 23 § OSL Ech 

 

Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott för vilket det inte 
är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, 
försök till brott för vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i två år eller försök till 
brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till 
överföring av allmänfarlig sjukdom 

H29 Beslut att inte göra polisanmälan eller på annat sätt lämna 
uppgifter om brott mot barn enligt punkterna B4.23.2-4 

 Ech  Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. 
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H30 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 §, 5 kap. 2 § 
körkortsförordn. 

Ssk  

H31 Anmälan om att någon kan antas vara i behov av vård 
enligt LVM 

6 § LVM Ssk   

H32 Framställning om ändring av betalningsmottagare när barn 
är placerade utom hemmet 

- till Försäkringskassan för allmänt barnbidrag 
- till Centrala studiestödsnämnden för studiehjälp 

16 kap. 18 § Social-
försäkringsbalken 
och 2 kap. 33 § 2 st. 
studiestödsförordnin
gen 

 
 

BoF 
Ssk 

 

H33 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem, bostad med särskild 
service för barn och ungdomar, stödboende eller HVB-hem 
respektive återflyttat till boförälder 

2 § förordningen om 
underhållsstöd jmf 
106 kap. 8 § 
socialförsäkringsbal
ken 

Ssk 

 

 

 

H34 Begäran om anstånd till domstol eller tillsynsmyndighet  Delegaten i 
ursprungsbeslutet

, Ac eller jurist  

 

H35 Överklagan av beslut/dom om överflyttning av 
faderskapsutredning 

2 kap. 3 § 3 st. FB BoF  

H36 Yttrande till Migrationsverket 17 kap 1 § UtlL Ssk  

H37 Yttrande till passmyndigheten i fråga om att utan 
vårdnadshavares medgivande utfärda pass för barn under 
18 år 

11a § passlagen Ssk  

H38 Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn 
eller elev i den andra kommunens förskola, förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola 

8 kap. 13 § 1 st., 9 
kap. 13 § 1 st., 10 
kap. 25 § 1 st. och 
11 kap. 25 § 1 st.  
SkolL 

Ac  
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I. Personalärenden 
 

Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 
 
C 

 
PERSONALÄRENDEN 

  Avs dessa beslut är bitr. enhetschef vid social-
tjänstens utredningsenhet inte att jämställa m. Ech. 

I1 Beslut om anställning  Rc Gäller anställning som överstiger 6 månader. 
Anställningar för kortare tid betraktas som 
handläggning och anmäls ej. 

I2 Beslut om anställning av en helt ny yrkeskategori  Fc Lönen ska stämmas av med lön- och 
förhandlingschef. 

I3 Beslut om uppsägning/avsked av personal, disciplin-
åtgärder, avstängning och avgångsvederlag 

 Fc Efter samråd med lön- och förhandlingschef. 

I4 Omplacering av personal inom förvaltningen                Fc    

 

I5 Beslut om löneförmån vid tjänstledighet för studier t.o.m. 6 
månader 

 Fc Beslut om löneförmån vid tjänstledighet upp till 5 
dagar anses som handläggning av Rc, anmäls ej. 

I6 Beslut om tjänstledighet för tid t.o.m. sex månader och 
som inte regleras i lag 

 Rc Se kommunens riktlinjer för ledighet. 

I7 Beslut om tjänstledighet som överstiger sex månader och 
som inte är reglerad i lag 

 Fc  

I8 Beslut om förbud mot bisyssla  Fc  

I9 Beslut om lönetillägg  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef. 

I10 Träffande av bilavtal med anställd (egen bil) 

 

 Fc  
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I11 Beslut om avtalspension före 67 års ålder 
 

 Fc Efter samråd med lön- och förhandlingschefen. 

I12 Beslut om tidsbegränsad anställning efter 67 års ålder  Fc Kvarstående i tjänst tills innevarande termins slut 
betraktas som handläggning av Rc och anmäls ej. 

I13 Beslut om lönesättning mellan löneöversynerna  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef.  

I14 Beslut om förändring av lön i befintlig befattning  Rc Beslut fattas i samråd med förvaltningschef och 
lön- och förhandlingschef.  

I15 Beslut om löneledande lön i en yrkeskategori  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef 

I16 Beslut om polisanmälan av personal angående misstänkt 
brott under tjänsteutövning 

 Rc Efter samråd med Ac. 

I17 Ansvar enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen 

Fc Se rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
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J. Offentlighets- och sekretesslag 
 

Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

    Beslut om att lämna ut handling som inte omfattas 
av sekretess fattas av den som har handlingen i sin 
vård, om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 

J1 Beslut att lämna ut, eller lämna kopia av, allmän handling 
som inte omfattas av sekretess 

2 kap. 15 och 16 
§§ TF 

Samtliga anställda Handläggare m.fl. bör rådgöra med Ac innan svar 
lämnas, om sekretess skulle kunna föreligga. 

J2 Beslut att lämna ut uppgift som inte omfattas av sekretess 
och det inte hindrar arbetets behöriga gång 

6 kap. 4 och 5 §§ 
OSL 

Samtliga anställda Handläggare m.fl. bör rådgöra med Ac innan svar 
lämnas, om sekretess skulle kunna föreligga. 

J3 Beslut att inte lämna ut allmän handling med hänvisning 
till sekretessbestämmelse  

 AdmC, Ac, jurist, 
AdmCon 

Beslutet kan överklagas till KamR. 

J4 Beslut att ej lämna ut en begärd handling med hänvisning 
till att den inte är allmän  

 AdmC, Ac, jurist, 
AdmCon 

Beslutet kan överklagas till KamR. 

J5 Beslut att lämna ut uppgift med förbehåll som inskränker 
den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att 
utnyttja den 

10 kap. 4, 14 §§ 
OSL 

AdmC, Ac, jurist, 
AdmCon 

 

J6 Beslut att inte lämna ut uppgift med hänvisning till att 
uppgiften skyddas av sekretess eller att det skulle hindra 
arbetets behöriga gång 

 AdmC, Ac, jurist, 
AdmCon 

Beslut att inte lämna ut uppgift till annan 
myndighet kan överklagas till KamR. 

J7 
 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av 
myndighetens verksamhet 

10 kap. 2 § OSL Ssk, Ac, jurist, 
AdmCon 
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K. Övrigt 
 
Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

K1 

 

Inköp upp till 30 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 15 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 5 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 3 basbelopp per tillfälle 

 AU  
Fc 

 Ac, R, Ek Övriga   
kontoansvarig 

 

Upphandling och försäljning sker i enlighet med 
kommunens inköpspolicy. Avrop inom ramavtal 
samt inköp upp till 1 Bb för varor och 2 Bb för 
tjänster (direktupphandling) anmäls ej. Avyttrande 
av överskottsmateriel eller utrangerad materiel är 
handläggning och görs av kontoansvarig. 

K2 Inköp upp till 40 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 20 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 6 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 3 basbelopp per tillfälle 

LOU AU 
Fc 

Ac, R, Ech, Ek 
Övriga 

kontoansvariga 

Upphandling och försäljning sker i enlighet med 
kommunens inköpspolicy samt riktlinjer för 
upphandling. Avrop inom ramavtal och 
direktupphandling under 100 tkr anmäls ej. 

K3 Inköp upp till en fjärdedel (1/4) av basbelopp per klient 
och år 

 Ssk  

K4 Avrop från ramavtal avseende vårdplaceringar samt att 
teckna avtal för detsamma. 

LOU Ech  

K5 Utse ansvariga i rollerna: Inköps- och 
upphandlingsansvarig, Upphandlare samt 
Direktupphandlare. 

Eslövs kommuns 
riktlinjer för 
upphandling 

Fc  

K6 Utse beställare Eslövs kommuns 
riktlinjer för 
upphandling 

Ac, R, Ech, Ek  

K7 Fastställa förfrågningsunderlag avseende 
verksamhetsspecifika upphandlingar, förnyad 
konkurrensutsättning och övriga avrop samt inköp 

LOU  

 

Ac, R, Ech, Ek 

Upphandlingen får endast genomföras av de av 
förvaltningschefen utsedda upphandlarna och 
direktupphandlarna. 
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a) till ett belopp om högst 6 basbelopp i varje 
enskilt fall 

b) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

 

Fc 

 

AU 

K8 Beslut om tilldelningsbeslut avseende 
verksamhetsspecifika upphandlingar, förnyad 
konkurrensutsättning och övriga avrop samt inköp 

a) till ett belopp om högst 6 basbelopp  

 

 

b) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

LOU  

 

 
Ac, R, Ech, Ek 

 

 
 

Fc 

 

AU 

 

K9 Beslut om avbrytande av verksamhetsspecifika 
upphandlingar 

a) till ett belopp av högst 6 basbelopp i varje 
enskilt fall 

b) till ett belopp av högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

LOU  

 
Ac, R, Ech, Ek 

 

Fc 

 

AU 

 

K10 Teckna avtal avseende verksamhetsspecifika 
upphandlingar, förnyad konkurrensutsättning och övriga 
avrop samt inköp 

a) till ett belopp om högst 6 basbelopp  

LOU  

 

Ac, R, Ech, Ek 
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b) till ett belopp om högst 20 basbelopp  

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

Fc 

 
AU 

K11 Inköp upp till en fjärdedel (1/4) av basbelopp per klient 
och år 

 Ssk  

K12 Utseende av beslutsattestanter  Fc  

K13 För huvudmannens räkning ingå avtal om sponsring, 
förutsatt att sponsringen eller motprestationen värderas till 
högst 0,5 prisbasbelopp. 

 

 R Se Eslövs kommuns riktlinjer avseende sponsring, 
antagna av Kommunfullmäktige 2015-05-25. 

K14 Beslut att ansöka om statsbidrag 

a) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall  

b) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

  
 

Fc 

 

AU 

 

K15 Utdelning ur fonder som disponeras av nämnden  Fc  

K16 Beslut om tecknande av externa hyresavtal för lokaler med 
varaktighet högst 1 år. Tecknande av interna hyresavtal 
omfattas inte.  

 Fc Beslut om tecknande av hyresavtal för längre tid 
fattas av Kommunstyrelsen. 

K17 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson                                                                        
- enligt norm och riktlinjer                                                    
- utöver norm och riktlinjer 

  

Ech 

Ech 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från Kommunförbundet.  

 

K18 Yttrande över förslag till detaljplan av mindre betydelse för 
Barn- och familjenämndens verksamhet 

 Ut   

K19 Fastställande av dokumenthanteringsplan  Fc  
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K20 Beslut angående arkivbildning och gallring enligt fastställd 
dokumenthanteringsplan 

Arkivlagen, 
Kommunalt 
arkivreglemente 

Arkivansvarig  

 

 

 

K21 Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter 
i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 
verksamhetsområde, med rätt att träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, ingå förlikning och sluta avtal. 
Utse annan att föra nämndens talan enligt ovan.  

 Fc Fullmakt undertecknas av Fc om annan utses. 
Delegeringen gäller ej de områden som av Barn- 
och familjenämnden delegerats till någon annan 
eller i frågor som någon annan ska hantera enligt 
beslut av Kommunfullmäktige eller enligt lag. 

K22 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid 
ordförandes förhinder övergår beslutanderätten i första 
hand till första vice ordförande och vid dennes förhinder 
övergår beslutanderätten till andra vice ordförande. 

6 kap. 39 § KL Ordf, första vice 
ordförande, andra vice 

ordförande 

 

K23 Uppdra åt  

- biträdande förvaltningschef att fatta beslut som 
förvaltningschefen har rätt att besluta om enligt 
denna delegeringsordning.  

- annan anställd inom förvaltningen att fatta beslut 
som förvaltningschefen har rätt att besluta om 
enligt denna delegeringsordning, om rätt att 
vidaredelegera även framgår av den specifika 
delegeringspunkten. 

7 kap. 6 § KL Fc  

K24 Beslut att ta ut en avgift eller avvisa begäran om 
registerutdrag eller anmälningsskyldighet om begäran är 
uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Art. 12.5, 15 och 
19 DSF 

Fc Beslutet kan överklagas hos FR.  
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K25 Beslut om att avvisa den registrerades rätt till radering. Art. 17 DSF Fc Beslutet kan överklagas hos FR.  
Samråd med dataskyddssamordnare. 
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K26 Beslut om avvisa den registrerades rätt till begränsning av 
behandling. 

Art. 18 DSF Ac, Ech Beslutet kan överklagas hos FR.  
Respektive angiven delegat innehar delegation var 
för sig. 
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K27 Nekande beslut med anledning av den registrerades rätt att 
göra invändningar. 

Art. 21 DSF Ac, Ech Beslutet kan överklagas hos FR.  
Respektive angiven delegat innehar delegation var 
för sig. 
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K28 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner Art. 28 DSF Fc Samråd med dataskyddssamordnare 

K29 Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till 
datainspektionen. 

Art. 33 DSF Fc Enligt riktlinjer för 
personuppgiftsincidenthantering, samråd ska ske 
med dataskyddsombud 

K30 Begäran att ombud ska styrka sin behörighet 15 § FL Ac  

K31 Föra nämndens talan vid ersättningsanspråk gentemot 
nämnden i försäkringsärenden, med rätt att anmäla 
skador till försäkringsbolag och därigenom bestrida 
samt medge ansvar.  
 

Utse annan att föra nämndens talan enligt ovan 

 Fc Fullmakt undertecknas av Fc om annan utses. 
Delegeringen gäller ej de områden som av Barn- 
och familjenämnden delegerats till någon annan 
eller i frågor som någon annan ska hantera enligt 
beslut av Kommunfullmäktige eller enligt lag. 

K32 Betala självrisk till försäkringsbolag samt träffa 
överenskommelse om betalning av skadestånd utifrån 
försäkringsbolagets bedömning i det enskilda fallet då 
skadeersättningen understiger självrisken till ett belopp om 
högst 10 basbelopp. 

 Fc  

K33 Beslut om att göra en ansvarsutredning vid skada på 
skolans (kommunens) egendom. Med anledning av 
ansvarsutredningen överväga om beslut ska tas att göra en 
polisanmälan, orosanmälan och ansökan om ersättning från 
försäkringsbolag. 

 R Polisanmälan ska göras om eleven är 15 år eller 
äldre. Gällande orosanmälan se gällande rutin för 
ersättningsanspråk samt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 
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K34 Beslut om ersättningskrav ska riktas mot elev eller 
vårdnadshavare med anledning av en sakskada på skolans 
(kommunens) egendom. 

 R Ersättningskrav riktas mot eleven eller 
vårdnadshavaren endast om nämnden inte erhåller 
ersättning från sin försäkring. Vidare riktas 
ersättningskrav endast om ersättningsbeloppet är 
500 kr eller högre, innan ev. jämkning har skett. 
Rektorn ska avgöra vilket belopp ersättningskravet 
ska uppgå till  enligt gällande rutin för 
ersättningsanspråk.  Om ersättningskrav ställs ska 
rektorn även undersöka om eleven har en gällande 
försäkring som kan ersätta skadan. Rektorn ska 
även göra en jämkning av ersättningsbeloppet 
enligt ovan nämnd rutin. 

K35 Beslut om att återkalla ersättningskrav eller väcka talan i 
allmän domstol gentemot elev eller vårdnadshavare för det 
fall eleven eller vårdnadshavaren bestrider ett 
ersättningskrav för sakskada på skolans (kommunens) 
egendom. 

 

 Ac Talan i domstol väcks genom att ärendet skickas 
vidare till inkassobolaget som kan väcka talan för 
kommunens räkning i allmän domstol. Återkallelse 
kan göras för det fall att det finns relevanta 
invändningar mot ersättningskravet. 

K36 Beslut om att inkassobolag ska väcka talan för kommunens 
räkning om bestridande av ersättningskrav för sakskada 
kommer först till inkassobolag. 

 Ac Ett ersättningskrav skickas till kommunens 
inkassobolag om eleven eller vårdnadshavaren 
varken medger eller bestrider ansvar för skadan. 
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2022-02-17 
Helena Tauson Barn- och familjenämnden 
+4641362189  
helena.tauson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Revidering av delegat i delegationsordning avseende 
skolskjuts för barn eller elev  

Ärendebeskrivning 
Delegaten i delegationsordningens nummer F30 Beslut om skolskjuts barn eller elev, 
behöver ändras för att underlätta skolskjutsadministrationen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga  - Ändring delegationsordningen F30 

Beredning 
Det finns behov att ändra delegat i delegationsordnings punkt F30 Beslut om 
skolskjuts barn eller elev. Delegaten behöver ändras från avdelningschef till 
skolskjutssamordnare, för att effektivisera och underlätta arbetet med 
skolskjutsadministrationen.  

Förslag till beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F30 från avdelningschef 

till skolskjutssamordnare godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolskjutssamordnare 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Bilaga: Utdrag ur Barn- och familjenämndens delegationsordning 

Delegeringspunkt som föreslås ändras 

Nr  Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

F30 Beslut om skolskjuts barn eller elev 

  

9 kap. 15b, 15c och 

21a §§, 10 kap. 32, 

33 och 40 §§, 11 

kap. 31, 32 och 39 

§§ SkolL 

Skolskjutssamor

dnare 

Beslut enligt 9 kap. 15 b § 1 st., 9 kap. 15 c § 1 st., 

10 kap. 32 § 1 st., 10 kap. 33 § 1 st., 11 kap. 31 § 

1 st., 11 kap. 32 § 1 st. kan överklagas till FR. 
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Barn- och familjenämndens yttrande över revisionens 
granskning av kommunens avtalshantering 

Ärendebeskrivning 
En granskning av kommunens avtalshantering har genomförts på uppdrag av Eslövs 
kommuns förtroendevalda revisorer. Granskningsrapporten och revisionens missiv 
har översänts till barn- och familjenämnden med begäran om svar på när och vilka 
åtgärder  som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i 
granskningen och de rekommendationer som lämnats. 

Beslutsunderlag 
- Granskning av kommunens avtalshantering – Missiv avtalshantering 
- Granskningsrapport avtalshantering 
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens avtalshantering 
- Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisioner har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens avtalshantering bedömt att kunskapen om rådande 
riktlinjer och rutiner ut i verksamheterna behöver stärkas. Därtill kan 
avtalsuppföljning och arbetet med avvikelserapportering förbättras. I 
granskningsrapporten anges rekommendationer för alla nämnder i syfte att tillse att 
hanteringen av avtal systematiseras, rutiner och riktlinjer efterlevs och att 
nödvändiga uppföljningar och avvikelserapporteringar sker och kontrolleras.  
 
I det bifogat förslag till yttrandet redovisas de åtgärder som Barn och Utbildning 
kommer att vidta för att försäkra avtalshanteringen inom förvaltningens 
verksamheter. Av yttrande framgår att genomgång och kartläggning av befintliga 
rutiner och riktlinjer behövs för att försäkra kunskaperna bland förvaltningens 
ledningsgrupp och stödfunktioner. Med anledning av vad som framkommit i 
granskningsrapporter kommer förvaltningen även att förtydliga rutiner för registrator 
och andra som registrerar avtal i nämndens diarie- och ärendehanteringssystem. 
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Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta till revisionen. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Alexandra Julin 
Förvaltningschef Administrativ controller 

254 ( 330 )



 Granskningsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Februari 2022 

 

   

 

 

 

 

Granskning av kommunens 

avtalshantering  

Eslövs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Lundberg & 
Tyko Ager  

Datum 2022–02–08 

255 ( 330 )



 

 

 

 

Innehåll 

1 Sammanfattning ....................................................................... 3 

2 Inledning .................................................................................. 4 

 Bakgrund ..........................................................................................4 

 Syfte och revisionsfrågor ....................................................................4 

 Genomförande och avgränsning ..........................................................4 

 Revisionskriterier ...............................................................................5 

3 Organisation ............................................................................. 7 

 Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun .....................7 

3.1.1 Riktlinjer för inköp och upphandling ................................ 7 

3.1.2 Rutin för registrering av avtal ......................................... 8 

3.1.3 Signering av avtal ........................................................ 10 

3.1.4 Avtalsförlängning......................................................... 10 

 Bedömning ......................................................................................10 

4 Kvalitén vid utformning av avtal ............................................. 12 

 Stickprovskontroller .........................................................................12 

 Kommentarer till stickprov ................................................................16 

5 Avtalsuppföljning ................................................................... 17 

 Övergripande iakttagelser .................................................................17 

 Kommunövergripande avtalsuppföljning ............................................17 

 Avtalsuppföljning i kommunens verksamheter ....................................17 

 Avvikelserapportering ......................................................................18 

 Bedömning ......................................................................................19 

6 Slutsats.................................................................................. 20 

 Rekommendationer ..........................................................................21 

7 Källförteckning ....................................................................... 22 

256 ( 330 )



 

3 

 

1 Sammanfattning  

 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat 
kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden i 
syfte att bedöma kvalitetssäkringen vi utformande av avtal samt vilken uppföljning 
av ingångna avtal som sker.  
 
Granskningsresultaten grundas på genomförda stickprov, intervjuer och 
dokumentstudier. Stickproven är baserade på ett slumpmässigt urval av 
sammantaget 13 avtalsdokument från kommunstyrelsen och nämnderna. Avtalen 
har kontrollerats mot sju kontrollfrågor grundade i tidigare granskningar av 
liknande karaktär, Eslövs kommuns riktlinjer för avtalshantering, avtalsmall och 
checklista.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna 
tillsammans har en avtalshantering som till stor del är ändamålsenlig. Vår 
bedömning grundar sig på att det finns en ändamålsenlig organisation för 
avtalshantering och att det till stor del finns en god kvalitet vid utformningen av 
avtal. Nya avtal har till stor del någon form av uppföljningsaktivitet genomförd.   

Det är dock vår bedömning att kunskapen om rådande riktlinjer och rutiner ute i 
verksamheterna behöver stärkas. Därutöver kan avtalsuppföljningen och arbetet 
med avvikelserapportering förbättras så att alla avtal har en plan för uppföljning 
som följs. Gällande intern kontroll ser vi sammantaget att avtalshantering inte ingår 
i någon risk- och väsentlighetsanalys. 

Avslutningsvis skulle det gynna alla förbättringsområden om en fullständig och 
överblickbar avtalsdatabas fanns att tillgå. 
 
Utifrån granskningsresultaten rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att: 

 Se över hur avtal registreras och förvaras. 
 Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om 

rutiner och riktlinjer.  
 Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs.  
 Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
 Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshanteringen blir 

riskbedömd. 
 Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 
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2 Inledning 

 Bakgrund 

Eslövs kommun ingår årligen en mängd avtal. Bristande riktlinjer, rutiner, 
kompetens och uppföljning av avtal riskerar att medföra stora kostnader för en 
kommun. Mot bakgrund av identifierade risker avseende avtal som tecknas vid 
inköp och upphandling finns anledning att granska kommunens kvalitetssäkring vid 
utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker.  

I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det att medföra onödiga 
kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital rubbas om 
kommunens intressen i avtalen inte efterlevs.  

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska kommunens 
kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal 
som sker. 

 Syfte och revisionsfrågor 

Gransknings syfte har varit att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas 
kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal 
som sker.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 
 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att det finns en ändamålsenlig 

organisation för deras avtalshantering? 
 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna kvalitén vid utformning av avtal? 

- Finns definierade avtalsparter?  
- Framgår avtalets avsikt?  
- Är avtalen tidsbestämda?  
- Framgår det av avtalet hur den avtalade tjänsten/produkten ska följas 

upp?  
 Finns tillräckliga rutiner för avtalsuppföljning? 

- Är kontrollerna tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal och 
har de relevant fokus?  

- Analyseras resultaten av genomförda avtalsuppföljningar? 
- Finns rutiner som förhindrar att förlängning av avtal sker automatiskt? 

 Genomförande och avgränsning  

Granskningen är avgränsad till avtalshantering gällande inköp av tjänster och varor. 
Kommunens avtalshantering har granskats genom en dokumentanalys och 
intervjuer med den centralt placerad inköps- och upphandlingsavdelningen och med 
samtliga förvaltningar. Därtill har 13 stickprov av avtal från de intervjuade 
förvaltningarna och den centrala avdelningen kontrollerats.  

258 ( 330 )



 

5 

 

Avtalen har kontrollerats utifrån sju kontrollfrågor baserade på revisionsfrågorna, 
tidigare granskningar av liknande karaktär samt kommunens riktlinjer för 
avtalshantering och checklista. Kontrollpunkterna är följande:  

 Finns definierade avtalsparter?  
 Framgår avtalets avsikter?  
 Är avtalen tidsbestämda?  
 Återfinns möjligheten att bryta avtalet i förtid samt framgår 

uppsägningstid? 
 Är avtalet korrekt undertecknat? 
 Framgår det av avtalet hur den avtalade tjänsten/produkten ska följas upp? 
 Beaktas miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet? 

  Revisionskriterier 

 Kommunallagen 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt 
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

 

 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1 145) reglerar inköp och 
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande principerna i 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid upphandling, ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande, öppet, sätt. Sedan 1 januari 
2017 är det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. 

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för 
utvärdering av anbud som den avser att använda. Direktupphandlingsgränsen var 
vid granskningstillfället och fram till 2022-01-31 på 626 284 sek. Därefter höjs 
gränsvärdet till 700 000 sek. Vid direktupphandling ska den upphandlande 
myndigheten anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud 
är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Anbudet ska utvärderas på 
någon av följande grunder: 

1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
2. Pris 
3. Kostnad1 

 

1 Enligt LOU (2016:1 145) avser kostnad den totala kostnad som ett avtal innebär, exempelvis 
kommunens omställningskostnader i samband med tecknande av avtal.  
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 Policy för inköp och upphandling 

Enligt befintlig policy i Eslövs kommun ska offentlig upphandling användas som ett 
strategiskt verktyg för att göra goda affärer. I gällande policy ingår följande 
inriktningsmål: 

 Effektiva inköp – upphandling ska motsvara verksamhetens faktiska behov.  
 Affärsmässighet – Ingångna avtal ska följas och Eslövs kommun ska agera 

som en god affärspartner.   
 En väl fungerande konkurrens – upphandlingar ska vara utformade på ett 

sätt som möjliggör ett ökat leverantörsdeltagande. 
 Mångfald av leverantörer och innovativa lösningar 
 Miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling 
 Säker upphandling – Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd 

ska säkerställas i samtliga upphandlingar.  
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3 Organisation  

 

 Inköps- och upphandlingsorganisationen 

Från intervju med berörda funktioner i Eslövs kommun framgår att nuvarande 
struktur med en centralt placerad inköps- och upphandlingsavdelning för 
genomförande av upphandlingar av varor och tjänster är nyinrättad och har enligt 
uppgift funnits sedan september 2020. Tidigare låg ansvaret för 
verksamhetsspecifika upphandlingar ute i förvaltningarna med egna upphandlare. I 
samband med omorganiseringen antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för inköp 
och upphandling2, där avtalsägarskapet är förtydligat utifrån vilken kategori av 
upphandling som avses. Dessa är riktade till samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen. På inköps- och upphandlingsavdelningen finns sex upphandlare, 
två e-handlare samt en inköpssamordnare och avdelningschef. Nedan redogörs för 
befintliga riktlinjer gällande avtalshantering samt arbetet med avtalshantering 
enligt intervjusvar och mottagna dokument.   

3.1.1 Riktlinjer för inköp och upphandling 

Av kommunens riktlinjer för inköp och upphandlingar framgår att Eslövs kommun 
har en samordnad upphandlingsfunktion avseende varor och tjänster. Samtliga 
annonseringspliktiga3 upphandlingar av varor och tjänster genomförs av inköps- 
och upphandlingsavdelningen på kommunledningskontoret, med stöd av 
sakkunniga referenspersoner från berörda förvaltningar. Till den samordnade 
upphandlingsfunktionen ingår ej de upphandlingar som rör kommunens planarbete, 
projektering samt genomförande av bygg och driftentreprenad. Inköps- och 
beställarfunktionen är decentraliserad, vilket innebär att inköp och beställningar 
från befintliga avtal görs av medarbetare i respektive förvaltning.   

Följande funktioner finns inom kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet:  

 Inköps- och upphandlingsavdelningen: Kommunövergripande ansvar för 
kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Ansvarar även för att ta 
fram styrdokument och besluta om riktlinjer och rutiner. Därtill ansvarar de 
för kompetensutveckling inom varu- och tjänsteupphandlingsområdet.   

 Inköpsansvarig: Utsedd av förvaltningschef på respektive förvaltning. 
Ansvarar för att upphandlingsbehovet bereds och beslutas i nämnd. 
Kommunicerar med inköps- och upphandlingsavdelningen och ser till att 
information och material når ut till förvaltningens samtliga verksamheter. 

 Inköpsgrupp: Inköpsansvariga från respektive förvaltning och kommunens 
bolag samt medarbetare från inköps- och upphandlingsavdelningen. Träffas 
fyra gånger per år för information och kunskapsutbyte.   

 Beställare: Den som beställer varor och tjänster från kommunens 
upphandlade avtal, främst via kommunens beställningsportal. Ansvarar för 

 

2 Antaget av kommunstyrelsen 2020-09-01 att gälla från och med 2020-10-15. 

3 Annonseringspliktiga varor överstiger direktupphandlingsgränsen.  
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att reklamera vid fel och brister i sina egna beställningar till leverantören 
och rapportera avvikelser till avtalsägaren. 

 Direktupphandlare: Utses av respektive förvaltning och genomför 
upphandlingar som understiger direktupphandlingsvärdet4. Om 
direktupphandlingen inte överstiger 100 000 sek genomförs upphandlingen 
av aktuell förvaltning. Över 100 000 och inom direktupphandlingsvärdet ska 
förvaltningens inköpsansvarig kontakta inköps- och 
upphandlingsavdelningen samtidigt som det råder dokumentationsplikt och 
kommunens upphandlingssystem ska användas.   

 Upphandlare: Genomför annonseringspliktiga upphandlingar. Sitter på 
kommunledningskontoret i inköps- och upphandlingsavdelningen.  

 Referensgrupp: Upphandlare och sakkunniga representanter från berörda 
förvaltningar för upphandlingsprojekt. 

Inom kommunen finns tre kategorier för anskaffningar: kommunövergripande, 
samordnad och verksamhetsspecifik. Klassificeringen finns för att tydliggöra vilken 
delegationsordning som är tillämplig samt hur avtalsägarskapet och ansvar ska 
fördelas. Kommunövergripande anskaffningar berör samtliga förvaltningar och kan 
exempelvis omfatta kontorsmaterial. Samordnad upphandling berör fler än en men 
inte samtliga förvaltningar. Verksamhetsspecifika upphandlingar berör en enskild 
förvaltning eller avgränsad verksamhet.    

Samtliga upphandlade avtal ska innehålla vem som är avtalsägare enligt 
kommunens riktlinjer. För de kommunövergripande avtalen är alltid inköps- och 
upphandlingsavdelningen avtalsägare. Samordnade avtal ägs gemensamt av de 
förvaltningar som har behovet. De verksamhetsspecifika avtalen ägs av berörd 
förvaltning. Avtalsägaren är alltid ytterst ansvarig för avtalsförvaltningen. 
Avtalsförvaltningsplaner som upphandlare har som rutin att ta fram syftar till att 
hjälpa avtalsägaren att förvalta avtalet under avtalstiden. Beslut rörande avtal kan 
inte överlåtas på annan än avtalsägare, medan övriga delar av avtalsförvaltningen 
fördelas mellan olika roller i avtalsförvaltningsplanen.  

3.1.2 Rutin för registrering av avtal 

Enligt riktlinjer för inköp och upphandling ska samtliga upphandlade avtal 
registreras i kommunens databas för en enhetlig hantering. 
De förvaltningar som genomför egna upphandlingar ska vid avtalsregistrering 
vända sig till aktuell kontaktperson på inköps- och upphandlingsavdelningen. De 
system som används är dokument- och ärendehanteringssystemet Platina, 
verksamhetssystemet för upphandling och avtalshantering Tendsign samt 
direktupphandlingsmodulen. I kommunens informations- och 
dokumenthanteringsplan finns en allmänt hållen text som fastställer att om 
kommunen har en separat avtalsmodul ska avtalen registreras där. Därutöver står 
att ingångna avtal genom upphandling ska diarieföras och registreras i 
närarkiv/verksamhetssystem.   

 

4 Den aktuella direktupphandlingsgränsen återfinnas på upphandlingsmyndighetens hemsida: 
Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser | Upphandlingsmyndigheten. Fram till 2022-01-31 är 
gränsen vid 626 284 sek. Därefter höjs gränsvärdet till 700 000 sek.   
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Kännedomen om gällande riktlinjer och rutiner kring registrering av avtal varierar 
inom kommunen. Enligt mottaget svar finns det inget centralt beslut eller krav i 
kommunen att avtal ska registreras och arkiveras i ett centralt system för 
diarieföring. Vid intervjuer får vi inte helt samstämmiga svar kring hur avtal ska 
ordnas/registreras i kommunen.  Den centrala inköps- och 
upphandlingsavdelningen framhåller att samtliga av deras upphandlade avtal 
registreras på två ställen: i Platina och i Tendsign. Det framgår vidare att tanken är 
att avtalen ska förvaras i båda systemen, i Platina för att tillgängliggöra avtalen för 
allmänheten då de är upprättade handlingar samt i Tendsign för att uppfylla lagkrav 
på e-upphandling och upphandlings- och avtalsdokumentation. 

Enligt mottaget svar från inköpssamordnare vid sakgranskningen fyller 
registreringen i två system flera skilda syften. Platina används för diarieföring men 
fyller även en viktig funktion i den politiska beslutsprocessen. Inköpssamordnaren 
menar att det är av juridisk betydelse för avtalets giltighet att det registreras i 
kommunens diariesystem och blir anmält som delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen och ansvarig nämnd för att avtalet ska vinna laga kraft.  

Vidare beskriver inköpssamordnaren att Tendsign är ett kvalitetssäkrat 
verksamhetsstöd och kan likställas med att alla verksamheter har separata 
verksamhetssystem inom bygglov, kvalitetsledning, rekrytering med mera. Syftet 
med att samla leverantörsavtalen i Tendsigns avtalsdatabas är att tillgängliggöra 
för kommunens beställare vilka avtal som finns så att avtalen efterlevs. Vidare är 
Tendsign inköps- och upphandlingsavdelningens ärendehanteringssystem som ska 
säkerställa att upphandling i Eslövs kommun har kvalitetssäkrade processer, både i 
förhållande till lagstiftning, leverantörer och anställda. Systemet kan samla in 
avvikelser, effektiviserar administration och säkrar bevakningar för de aktiviteter 
som lagts in under avtalsperioden. Inför anskaffning av ett nytt dokument och 
ärendehanteringssystem ställs krav att informationen kan konfigureras mellan de 
olika systemen. 

Med syfte att rätt avtalsuppgifter diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem har det inom kommunen tagits fram en checklista. I 
mottaget dokument framgår följande punkter:  

 Avtalets löptid 
 Förlängningsklausuler 

 Bevakning (när påminnelser ska ske) 

 Avtalsägare och avtalsgrupp (dit påminnelserna ska skickas) 

 Påminnelsernas textinnehåll, t ex ”Inför upphörande av avtal. Avtalet går 

ut 0000-00-00 med möjlighet till förlängning ett år. Avisering om 

förlängning ska ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång”, se även 

MALL Rutiner för avtalspublicering i avtalsdatabasen 

 Avtalstyp (ramavtal, avtal, avropsavtal, leveransavtal, uppdragsavtal etc) 

3.1.2.1 Uppfattningen i verksamheterna 

En intervjuad anger att avtal över direktupphandlingsgränsen registreras i Platina 
och i Tendsign samtidigt som avtal under gränsen endast registreras i Platina. 
Baserat på de sammanlagda intervjusvaren används främst Platina för 
avtalsregistrering, och i andra hand Tendsign.  
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Vidare från intervju med inköps- och upphandlingsavdelningen framgår att ett 
enhetligt arbetssätt beträffande avtalsregistrering inte är fullt inarbetat ännu. 
Uppfattningen som förmedlas är att riktlinjer och rutiner finns på plats men att det 
krävs mer tid för att dessa ska systematiseras ute i samtliga förvaltningar. Det 
framkommer vid en del intervjuer att verksamheterna har blivit av med resurser 
men att vissa arbetsuppgifter som tidigare låg på dessa resurser fortfarande 
förväntas genomföras i verksamheten. Det understryks dock att det finns en 
pågående dialog om den slutliga ansvarsfördelningen.  

Otydligheten gällande registrering medför att det är komplicerat att få en 
fullständig bild över kommunens avtal. Det försvårar därmed möjligheten att ta ut 
fullständiga avtalslistor för kommunen eller för specifika verksamheter. Flertalet av 
inskickade avtalslistor som efterfrågades i samband med stickproven behövde 
sammanställas manuellt.  

3.1.3 Signering av avtal 

I Eslövs kommun tillämpas fysiska underskrifter av besluts- och avtalsdokument. 
Kommunen erbjuder även digital signering men användandet av privat bankID för 
underskrifter går i dagsläget inte att utkräva av kommunens anställda. Oavsett form 
registreras varje upphandling sedan september 2020 med ett diarienummer som 
styrs av upphandlingens klassificering och är spårbart i alla system. Diarienumret i 
varje upphandling framgår i samtliga upphandlingsdokument. I rutin från 2021-11-
09 framgår att upphandlaren ansvarar för att ladda upp scannad kopia i båda 
systemen Tendsign och Platina. Diarieföring i Platina görs av en registrator. 
Därutöver ska, i förekommande fall, det fysiska originalet arkiveras. Enligt 
intervjusvar bör pappersversioner undviks i möjligaste mån.  

3.1.4 Avtalsförlängning   

I rådande riktlinjer framgår att avtalsägaren ansvarar för beslut om förlängningar 
av avtal. När avtal registreras ska aviseringar, enligt kommunens rutiner, om 
eventuell förlängning ske enligt förlängningsklausulen i avtalet. Enligt intervjusvar 
finns påminnelsefunktioner i både Platina och Tendsign. På inköps- och 
upphandlingsavdelningen används påminnelsefunktionen i Tendsign samt i Platina 
för avtalsägare som saknar tillgång till Tendsign. Ute i förvaltningarna varierar 
tillvägagångsättet. En förvaltning anger att de använder påminnelsefunktionerna i 
båda systemen samt en intern lista för att uppmärksamma när avtal går ut och 
eventuella förlängningar behöver genomföras. En annan förvaltning anger att de 
främst utgår från en intern lista för att övervaka avtalstider och eventuella 
avtalsförlängningar.     

 Bedömning  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del säkerställer att 
det finns en ändamålsenlig organisation för avtalshantering. Den nyligen införda 
inköps- och upphandlingsavdelningen medför en centraliserad organisation med 
ansvar för en stor del av avtalshanteringen för upphandlade varor och tjänster inom 
kommunen. I kombination med praktiskt stöd till förvaltningarna finns etablerade 
riktlinjer, rutiner och mallar som skapar förutsättningar för en ändamålsenlig 
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avtalshantering. Vi ser dock att det kvarstår arbete för förvaltningarna att arbeta 
in framtagna rutiner i verksamheterna och att det finns arbetsuppgifter där 
ansvarsfördelningen inte ännu är fullt tydliggjord.   

Det är vår bedömning att kunskapen om rådande riktlinjer och rutiner ute i 
verksamheterna behöver stärkas. Det finns också behov av att tydliggöra hur 
färdigtecknade avtal ska hanteras. Vi ser det som en brist att registrering av avtal 
inte sker på ett likvärdigt sätt, vilket försvårar möjligheten att få en fullständig 
överblick och en systematik.  

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen och nämnderna att:  

 Se över hur avtal registreras och förvaras. 
 Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om 

rutiner och riktlinjer.  
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4 Kvalitén vid utformning av avtal 

 

 Stickprovskontroller 

I stickprovsgranskningen har sammantaget 13 slumpmässigt valda avtal 
kontrollerats. Nedan följer tabeller för de granskade avtalen från kommunstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Avtalen har kontrollerats utifrån följande 
frågor:  

 Finns definierade avtalsparter?  
 Framgår avtalets avsikter?  
 Är avtalen tidsbestämda?  
 Återfinns möjligheten att bryta avtalet i förtid samt framgår 

uppsägningstid? 
 Är avtalet korrekt undertecknat? 
 Framgår det av avtalet hur den avtalade tjänsten/produkten ska följas upp? 
 Beaktas miljömässig5, ekonomisk6 och social hållbarhet7? 

Urvalet av frågor baseras på revisionsfrågorna, tidigare granskningar av liknande 
karaktär samt Eslövs kommuns riktlinjer för avtalshantering, avtalsmall och 
checklista. Hållbarhetsaspekten återfinns i kommunens policy samt riktlinjer för 
inköp och upphandlingar, där inköps- och upphandlingsenheten har tagit fram en 
strategi för hållbar anskaffning. Riktlinjerna började gälla 2020-10-15. För 
tydlighet presenteras frågan beträffande hållbarhet i tre delar i tabellerna nedan. I 
tabellerna framgår nämnda kontrollfrågor samt avtalsparterna för de granskade 
avtalen.  

 

Tabell 1. Resultat av avtalsgranskningen.  

Kultur och fritid  Lega Online Mats Kläpp  

Definierade avtalsparter  Ja  Ja 

Avtalets avsikter Ja Ja 

Avtalstid Ja. Från 2020-12-01. 
Avtalet förnyas dock 
automatiskt.  

Ja. Gäller från 2019-01-
18.  

 

5 Att det ställs krav som syftar till en minskad negativ miljöpåverkan. Exempelvis krav på fossilfritt 
eller förnyelsebara bränslen. 

6 Med hjälp av till exempel en livscykelkonstadskalkyl väljs produkter som ger mest värde baserat på 
en totalkostnad över tid. Ekonomisk hållbarhet gäller kostnader som direkt belastar organisationen. 

7 Innebär tillgänglighet, arbetsrättsliga villkor, barns rätt, jämlikhet, sysselsättning, trygghet med 
mera. Om arbetet utförs i Sverige eller i EU ska en behövlighetsbedömning göras gällande villkor för 
lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal 
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Avtalsuppsägning  Ja  Ja  

Korrekt undertecknat Ja. Befattning för 
undertecknande 
saknas dock.  

Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef.  

Uppföljning  Nej Ja 

Miljömässig hållbarhet Nej  N/A8 

Social hållbarhet Nej N/A 

Ekonomisk hållbarhet Nej N/A 

Kommentar Det framgår ej av avtalen om 
hållbarhetsperspektiven har beaktats i enlighet 
med kommunens riktlinjer. Avtalet med Mats 
Kläpp inledes före befintliga riktlinjer trädde i 
kraft. Avtalet med Lega Online saknar även 
uppföljning och förnyas automatiskt. Automatisk 
förlängning av avtal ökar risken att avtal 
överskrider den maximala gränsen på fyra år samt 
motsäger målet att avtal inte får löpa på 
obestämd tid. Vi finner inga förlängningsklausuler 
som möjliggör detta undantag.   

 

Tabell 2. Resultat av avtalsgranskningen. 

Vård och omsorg  MatHem Berendsen Textil 

Definierade avtalsparter  Ja Ja 

Avtalets avsikter Ja Ja 

Avtalstid Ja. Gäller från 2021-
10-01. 

Ja. Gäller från 2020-03-
01. 

Avtalsuppsägning  Ja Ja 

Korrekt undertecknat Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef.   

Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef.  

Uppföljning  Ja Ja 

Miljömässig hållbarhet  Ja Ja 

Social hållbarhet Ja. Hänvisar till 
upphandlingsdokument. 

Ja 

Ekonomisk hållbarhet Ja. Hänvisar till 
upphandlingsdokument. 

Ja. Styrks av 
kompletterande 
utvärderingsrapport.  

 

8 Avtalet är äldre än befintliga riktlinjer med nuvarande hållbarhetskrav. Eftersom dessa är nyinrättade 
krav är kontrollmomenten för hållbarhet inte tillämpbara för äldre avtal. I tabellerna markeras dessa 
kontrollmoment med N/A (ej tillämplig). 
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Kommentar I upphandlingsdokumentet beaktas de tre 
hållbarhetsperspektiven och ligger till grund för 
upphandlingen.  

 

Tabell 3. Resultat av avtalsgranskningen. 

Miljö och samhällsbyggnad  Långhullsägg Kurser – arbete på väg 

Definierade avtalsparter  Ja N/A 

Avtalets avsikter Ja N/A 

Avtalstid Ja. Gäller från 2018-
07-01. 

N/A 

Avtalsuppsägning  Nej  N/A 

Korrekt undertecknat Ja. Befattning saknas 
dock.  

N/A 

Uppföljning  Nej N/A 

Miljömässighållbarhet  N/A N/A 

Social hållbarhet N/A N/A 

Ekonomisk hållbarhet N/A N/A 

Kommentar Avtalet med Långhullsägg inleddes före befintliga 
riktlinjer antogs. I det andra avtalet saknas 
korrekta avtalsuppgifter.  

 

Tabell 4. Resultat av avtalsgranskningen. 

Servicenämnden Stråheds i Anderslöv 
AB 

Maskinparken Malmö 
AB 

Definierade avtalsparter  Ja Ja 

Avtalets avsikter Ja Ja 

Avtalstid Ja. Inleddes 2018-06-
01. 

Ja. Inleddes 2021-04-
20. 

Avtalsuppsägning  Ja Ja 

Korrekt undertecknat Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef. 
Befattning framgår 
dock inte i avtalet.  

Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef. 

Uppföljning  Nej Ja 

Miljömässig hållbarhet  N/A Ja 

Social hållbarhet N/A Delvis 

Ekonomisk hållbarhet  N/A Delvis 
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Kommentar Avtalet med Stråheds inleddes före befintliga 
riktlinjer antogs. Avtalet med Maskinparken 
hänvisar till upphandlingsdokumentet där 
hållbarhetsaspekten ska framgå i större 
utsträckning. Vi har inte tagit del av dokument för 
verifikation.   

 

Tabell 5. Resultat av avtalsgranskningen. 

Barn och utbildning9 Bergkvarabuss AB ProRenata 

Definierade avtalsparter  Ja Ja 

Avtalets avsikter Ja Ja 

Avtalstid Ja. Inleddes 2017-08-
17. 

Ja. 2017-10-01. 

Avtalsuppsägning  Ja Ja 

Korrekt undertecknat Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef.  

Ja. Undertecknat av 
förvaltningschef.  

Uppföljning  Ja Nej 

Miljömässig hållbarhet  Ja N/A 

Social hållbarhet Ja N/A 

Ekonomisk hållbarhet NA N/A 

Kommentar Båda avtalen inledes före befintliga riktlinjer där 
gällande hållbarhetsaspekter ingår.  

 

Tabell 6. Resultat av avtalsgranskningen. 

Kommunstyrelsen NewsMachine EVRY Securitas 

Definierade 
avtalsparter  

Ja  Ja Ja 

Avtalets avsikter Ja Ja Ja 

Avtalstid Ja. 2021-06-01. Ja. 2018-01-01. Ja. 2021-11-
01. 

Avtalsuppsägning  Ja Ja Ja 

Korrekt undertecknat Ja. Befattning 
saknas dock.  

Ja. Undertecknat 
av 
kommundirektör. 

Ja. Befattning 
saknas dock. 

Uppföljning  Nej Ja Ja 

 

9 Under barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningensnämnden finns en 
förvaltning – barn och utbildning. Därför återfinns dessa nämnder i en tabell.  
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Miljömässig 
hållbarhet  

Nej Nej Ja 

Social hållbarhet Nej Ja Ja 

Ekonomisk hållbarhet Nej Ja Ja 

Kommentar I undertecknat avtal med Securitas anges tillhörande 
avtalshandlingar varav upphandlingsdokumentet 
inkluderar samtliga hållbarhetsaspekter. Avtalet med 
EVRY trädde i kraft före befintliga riktlinjer antogs. 
Avtalet med NewsMachine AB är en direktupphandling 
av ett värde under regleringen av dokumentationsplikt.  

 

 Kommentarer till stickprov  

Med grund i stickprovsresultatet bedömer vi att det till stor del finns en god kvalitet 
vid utformningen av avtal.  

Övergripande innefattar 12 ut av de 13 granskade avtalen i stor utsträckning de 
grundläggande kraven beträffande avtalsspecifikationer. Avtalets avsikter, 
avtalsparter, avtalstid och avtalsuppsägning framgår i nästintill samtliga avtal. Ett 
avsnitt om uppföljning saknas dock i fem av de granskade avtalen. Uppföljning kan 
då återfinnas i upphandlingsunderlagen. Enligt nuvarande mall för avtalsskrivning 
ska uppföljning finnas som avsnitt i alla avtal.  Ett efterfrågat avtal saknas helt.    

I stickproven framgår att hållbarhetsperspektivet som ingår i befintliga riktlinjer inte 
beaktas till fullo. Flera avtal är dock äldre än nämnda riktlinjer och kan därför inte 
bedömas sakna hållbarhetsperspektivet. Vi ser likväl att de äldre avtal till viss del 
innehåller främst miljömässig men även social och ekonomisk hållbarhet. 

Beträffande avtalen som är undertecknade efter 2020-10-15 saknas 
hållbarhetsperspektivet helt i två av fem avtal. Där hållbarhetskrav saknas ska det 
enligt inköpssamordnaren sannolikt ha föregåtts av en analys utifrån 
proportionalitetsprincipen, där slutsatsen är att hållbarhetskrav varken är möjliga 
eller tillåtna. Denna analys finns dock inte dokumenterad. För ett avtal anger vi 
bedömningen delvis då social och ekonomisk hållbarhet inte framgår i avtalet, men 
det hänvisas till upphandlingsdokumentet. I upphandlingsdokumenten ska 
hållbarhetsperspektiven beaktas enligt befintliga riktlinjer och har även gjort de i de 
upphandlingsdokument vi har tagit del av.  

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen och nämnderna att: 

 Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs.  

 

 

270 ( 330 )



 

17 

 

5 Avtalsuppföljning  

 

 Övergripande iakttagelser  

I kommunen finns dokumenterade riktlinjer för avtalsuppföljningen. Avtalsägare 
ska tillsammans med upphandlare och referensgrupp ta fram en plan för 
avtalsförvaltning för det kommande avtalet, där omfattning av och resurser till 
uppföljning fastställs i samband med upphandlingsprocessen. För detta finns en 
mall för avtalsförvaltning. I de avtal som omfattas av stickproven framgår dock 
specificerad uppföljning i knappt 50 procent av avtalen. I kommunens checklista för 
diarieföring av avtal återfinns inte heller avtalsuppföljning bland de uppgifter som 
ska registreras. I aktuella avtalsmallar återfinns dock avsnitt gällande uppföljning.  

I kommunens mall för avtalsförvaltning framgår att avtalsägaren ansvarar för 
avtalsuppföljning där avtalstrohet, uppföljning av krav, avvikelserapportering med 
mera ingår. Det framgår inte hur det ska säkerställas att avtalsuppföljning sker samt 
huruvida det ska dokumenteras.  

Under intervju med inköps- och upphandlingsavdelningen framgår att de inte 
känner till huruvida förvaltningarna följer respektive plan för avtalsförvaltning där 
avtalsuppföljning ingår. Vidare framgår att avtalsuppföljning inte dokumenteras 
regelbundet.   

 Kommunövergripande avtalsuppföljning 

För de kommunövergripande avtalen i stickproven har vi tagit del av en 
avtalsförvaltningsplan för bevakningstjänster och personlarm, med Securitas som 
leverantör. Enligt uppgift har uppföljningsmöten genomförts. För avtalet med Evry 
verifieras avtalsuppföljningen med mötesdokument. Avtalet med NewsMachine är 
enligt svar en direktupphandling till en kostnad av 1245 kronor per månad där en 
eventuell avtalsförvaltningsplan inte står i proportion till den ekonomiska nyttan.  
För övriga två kommunövergripande avtal har vi tagit del av en uppföljningsplan.  

Beträffande internkontroll av avtalsuppföljning har vi tagit del av 
sammanträdesprotokoll för beslut om avtalsuppföljning 2020. Interkontrollen till 
kommunstyrelsen avser avtalstrohet på två utvalda avtalsområden. 

Det underlag vi har tagit del av omfattar återrapporteringen av uppföljning inom 
det kommunövergripande avtalsområdet. Vidare utgörs avtalsuppföljningen av två 
stickprov som omfattar avtalstrohet gentemot leverantör.  Stickproven är i sig 
utförliga och påvisar en hög avtalstrohet. Övrig återrapportering ingår i 
kommunledningskontorets verksamhetsberättelse.  

 Avtalsuppföljning i kommunens verksamheter 

Av intervju med serviceförvaltningen framgår att detaljer om uppföljning ingår i 
förfrågningsunderlaget, exempelvis hur ofta de ska träffas för att stämma av olika 
punkter i avtalet. Därtill rekommenderar de att uppföljningsmöten dokumenteras. 
Vi har tagit del av en avtalsförvaltningsplan beträffande avtalsuppföljning för 
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trädgårdsmaskiner samt tagit del av en e-postkorrespondens där uppföljningen 
verifieras. Beträffande det andra avtalet som ingår i stickprovet saknas 
dokumentation. Från serviceförvaltningen har vi även mottagit en preliminär 
internkontrollplan för 2022. Där finns inte avtalsuppföljning som ett specifikt 
kontrollmoment. Uppföljning av upphandlingsprocessen utgör dock ett 
kontrollmoment där risken bedöms vara allvarlig. 

Avtalet för vinterväghållning inom miljö och samhällsbyggnad, se avtal med 
Långhulsägg ovan, omfattas av uppstartsmöten samt avstämningsmöten för att 
fånga upp brister. Det förs inga protokoll för dessa möten.  

Vård- och omsorgsförvaltnings anger att uppföljningen beträffande avtalet med 
Berendsen Textil Service AB, i ovan stickprov, främst dokumenteras genom e-
postkorrespondens, samt att en deltagare dokumenterade avstämningsmötet. Vi 
har dock inte tagit del av protokoll eller dokumentation beträffande uppföljningen.   

Barn- och utbildningsförvaltningen anger under intervju att det inte finns 
formaliserade rutiner men att uppföljningen fungerar eftersom de lever med 
avtalen i den dagliga verksamheten. I samband med kompletterande svar anges att 
protokoll finns att tillgå för genomförda uppföljningsmöten. Vi har inte tagit del av 
detta. 

Av kultur- och fritidsförvaltningen har vi inte tagit del av dokumenterad uppföljning 
beträffande avtalen i stickproven.  

Av intervjuerna förmedlas att den del av avtalsuppföljningen de kontrollerar i större 
utsträckning består av avtalstrohet10 än huruvida de följer upp om avtalsuppföljning 
sker enligt framtagen plan för avtalsförvaltning.  

 Avvikelserapportering  

I kommunens riktlinjer framgår att beställare ansvarar för att reklamera fel och 
brister i egna beställningar till leverantören samt att till avtalsägaren rapportera 
avvikelser i leverantörens åtagande. I mottagen mall för avtalsförvaltning framgår 
att alla avvikelser ska skrivas i kommentarsfältet i avtalsdatabasen i Tendsign. 

Under intervju förmedlas av inköps- och upphandlingsavdelningen att avvikelser 
inom avtalshanteringen, exempelvis om avtalets tjänst eller produkter brister, ska 
rapporteras i Tendsign. Vidare förmedlas att tydliga krav på denna rapportering 
gäller i de upphandlingar som görs tillsammans med Lunds kommun. Från den 
centrala inköps- och upphandlingsenheten förmedlas att informationen kring 
avvikelserapportering och samordningen med förvaltningarna kring detta kan 
stärkas.  
 
Av intervjuer med förvaltningarna framgår att systematiken för 
avvikelserapporteringen varierar. Det framgår att de kontaktar inköps- och 
upphandlingsavdelningen, den som är avtalsansvarig eller berörd person inom 
förvaltningen.  Ingen av förvaltningarna anger att de rapporterar in avvikelser i ett 

 

10 Uppföljning av avtalstrohet innebär att man följer upp hur väl kommunen följer ingånget avtal dvs 
handlar från avtalspart och inte från annat företag. Det är inte någon uppföljning av huruvida 
avtalsparten följer sin del av avtalet.  
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system eller att de regelbundet använder Tendsign för avvikelserapportering. Enligt 
intervjusvar är en ny modul i TendSign för avtalsuppföljning införskaffad men ännu 
inte anpassad för implementering.  

 Bedömning  

Vår bedömning är att de avtal gällande inköp av varor och tjänster som gjorts enligt 
de nya riktlinjerna, efter den 2020-10-15, till stor del har någon form av 
uppföljningsaktivitet genomförd. Det finns dock en förbättringspotential gällande 
genomförande av avtalsuppföljning då vi sammantaget saknar verifikation av 
avtalsuppföljning för ett flertal avtal.   

Vi har noterat att det finns dokumenterade riktlinjer beträffande avtalsuppföljning 
samt en mall för avtalsförvaltning. Men vi ser att kännedomen kring hur 
avtalsuppföljning är tänkt att bedrivas i kommunen behöver stärkas. I sak kan 
uppföljningsmöten mellan avtalsparter vara tillfredställande, men det saknas en del 
dokumentering samt återrapportering för att utvärdera avtalsuppföljningen i 
kommunen. Därför bör systematiken kring avtalsuppföljning förbättras.  

Vi noterar att avtalsuppföljning beträffande avtalstrohet sker i verksamheternas 
avtalshantering samt att vi bedömer att de kommunövergripande stickproven är 
utförliga.  

Beträffande avvikelserapportering är vår bedömning att hanteringen kan stärkas. 
Det framgår av intervjuer med kommunens förvaltningar och den centrala 
avdelningen att kännedomen om hur brister inom avtalet ska återrapporteras är 
låg. Det är av vikt att avvikelser som uppstår dokumenteras och kommuniceras så 
att kommunen tillsammans med leverantörer kan arbeta för en ständig förbättring. 
God dokumentation stärker också kommunens position som avtalspart i eventuella 
förhandlingar. 

Det är vår bedömning att avtalshantering är ett så pass viktigt och omfattande 
område att det borde finnas med i alla nämnders risk- och väsentlighetsanalyser till 
grund för framtagande av internkontrollplan. Vår bedömning är därmed att arbetet 
med den interna kontrollen gällande avtalshantering brister.  

 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen och nämnderna att:  

 Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
 Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 

väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll. 
 Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs.  
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6 Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna 
tillsammans har en avtalshantering som till stor del är ändamålsenlig. Vår 
bedömning grundar sig på att det finns en ändamålsenlig organisation för 
avtalshantering och att det till stor del finns en god kvalitet vid utformningen av 
avtal. Nya avtal har till stor del någon form av uppföljningsaktivitet genomförd.   

Det är dock vår bedömning att kunskapen om rådande riktlinjer och rutiner ute i 
verksamheterna behöver stärkas. Därutöver kan avtalsuppföljningen och arbetet 
med avvikelserapportering förbättras så att alla avtal har en plan för uppföljning 
som följs.  

Gällande intern kontroll ser vi sammantaget att avtalshantering inte ingår i någon 
risk- och väsentlighetsanalys. 

Avslutningsvis skulle det gynna alla förbättringsområden om en fullständig och 
överblickbar avtalsdatabas fanns att tillgå.  

 

Revisionsfråga  Svar 
 
Säkerställer kommunstyrelsen 
och nämnderna att det finns en 
ändamålsenlig organisation för 
deras avtalshantering? 
 

Ja. Övergripande finns en 
ändamålsenlig organisation för 
avtalshantering inom Eslövs 
kommun med goda 
förutsättningar att förbättra 
arbetet kring avtalshantering 
ytterligare. Vi ser dock att 
samordningen mellan 
förvaltningarna och den centrala 
avdelningen bör stärkas för att 
möjliggöra en positiv utveckling.  

 
Säkerställer kommunstyrelsen 
och nämnderna kvalitén vid 
utformning av avtal? 
 Finns definierade 

avtalsparter?  
 Framgår avtalets avsikt?  
 Är avtalen tidsbestämda?  
 Framgår det av avtalet hur 

den avtalade 
tjänsten/produkten ska 
följas upp? 
 

Ja, till stor del. Bland de 
kontrollpunkter som återfinns i 
angiven revisionsfråga ger 
stickproven goda resultat med en 
hög uppfyllelse. Vi noterar dock 
att avtalsuppföljning kan stärkas.  

I den utökade listan med 
kontrollmoment finns mindre 
brister kring de 
hållbarhetsaspekter kommunen 
har inkluderat i gällande policy och 
riktlinjer. 

 
Finns tillräckliga rutiner för 
avtalsuppföljning? 
 Är kontrollerna tillräckliga 

i omfattning, kvalitet, 

Vi bedömer att det delvis saknas 
tillräckliga rutiner för 
avtalsuppföljning. Vi har i varierad 
utsträckning tagit del av underlag 
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innehåll och antal och har 
de relevant fokus?  

 Analyseras resultaten av 
genomförda 
avtalsuppföljningar? 

 Finns rutiner som 
förhindrar att förlängning 
av avtal sker automatiskt? 

som styrker att 
avtalsuppföljningen är tillräckligt 
omfattande. Därtill framgår 
specificerad uppföljning i knappt 
hälften av avtalen i stickproven.    

Automatisk förlängning av avtal 
bör kunna undvikas om befintliga 
riktlinjer och rutiner kring 
avtalshantering beaktas. I 
stickproven identifierades dock ett 
avtal med automatisk förlängning.   

 

 Rekommendationer  

Utifrån granskningsresultaten rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att:   

 Se över hur avtal registreras och förvaras. 
 Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om 

rutiner och riktlinjer.  
 Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs.  
 Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
 Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 

väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll. 
 Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 
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7 Källförteckning 

Intervjuade funktioner:  

 Inköps- och upphandlingsenheten 

 Serviceförvaltningen  

 Barn- och utbildningsförvaltningen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

 Vård- och omsorgsförvaltningen  

 Förvaltningen miljö och samhällsbyggnad  

 

Analyserade dokument:  

 Riktlinjer för inköp och upphandling 

 Policy för inköp och upphandling 

 Rutin för upphandlare vid diarieföring 2021-11-09 

 Rutin för hantering och dierieföring av upphandlingsdokument för 
handläggare 

 Anvisningar för inköp och upphandlingar på Serviceförvaltningen 2021 

 Checklista handlingar som diarieförs samt sekretess 

 Avtalsuppföljning inom kommunövergripande avtalsområden – 
sammanträdesprotokoll 2021-05-04 

 Avtalsuppföljning 2020 

 Exempel uppföljning av krav i upphandlings- och avtalsmallen i TendSign 

 Plan för intern kontroll servicenämnden 2022 

 Informations- och dokumenthanteringsplan 

 Mall avtalsförvaltning 

 Avtalsförvaltningsplan Bevakningstjänster och personlarm 

 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden  

 Delegationsordning KuF 

 Rutiner för avtalshantering inom vård och omsorg 

 Delegationsordning Servicenämnden  

 

Analyserade avtal:  

 Bevakningstjänster och personalarm - avtal 

 Bevakningstjänster och personlarm. FFU 

 Support och underhållsavtal av eCompanion 
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 Verktyg för omvärldsbevakning 

 Upphandling av skolskjuts samt förlängning  

 Förlängning av avtal avseende skolskjutsar  

 Journalsystem ProreNata samt förlängningar  

 LegaOnline 

 Konstkonsult Mats Kläpp samt förlängning  

 Administrativa föreskrifter – ramavtal – tjänster för vinterväghållning  

 Utbildning arbete på väg och BAS 

 Avtal Stråheds 

 Avtal trädgårdsmaskiner  

 Avtal med Berendsen textil Service AB 

 Avtal med MatHem i Sverige AB 

 Avtal tjänster för vinterväghållning – Långhulsägg 

 Utvärderingsrapport tvätteritjänster  

 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
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2022-02-08 

Revisionen 

 
Förvaltning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 

För yttrande till:  

Kommunstyrelsen   

Barn- och familjenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Servicenämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

För kännedom till:  

Kommunfullmäktige 

 

 

Granskning av kommunens avtalshantering 

Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskningen av kommunens 

avtalshantering bedömt att detta arbete till stor del sker ändamålsenligt. Vår bedömning 

grundar sig på att det finns en ändamålsenlig organisation för avtalshantering och att det 

till stor del finns en god kvalitet vid utformningen av avtal.  

Vi bedömer dock att kunskapen om rådande riktlinjer och rutiner ut i verksamheterna 

behöver stärkas. Därtill kan avtalsuppföljning och arbetet med avvikelserapportering 

förbättras. Gällande intern kontroll ser vi sammantaget att avtalshantering inte ingår i någon 

risk- och väsentlighetsanalys. 

Revisionen ser positivt på hur införandet av en central inköps- och upphandlingsavdelning 

har skapat förutsättningar för en kompetent organisation. Revisionen ser dock att det 

återstår en del arbete från kommunstyrelsens sida att säkerställa en enhetlig hantering och 

uppföljning av avtal. 

Utifrån granskningsresultaten rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att:   

 Se över hur avtal registreras och förvaras. 
 Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om rutiner 

och riktlinjer.  
 Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs.  
 Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
 Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 

väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll. 
 Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 

 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och 

när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast den 9 maj 2022. 
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På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 
Gunilla Gulam  

Ordförande revisionen  
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Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
över revisionens granskning av avtalshantering 
EY har på uppdrag av Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens nämnder i syfte att bedöma kvalitetssäkringen vid utformande 
av avtal samt vilken uppföljning av ingångna avtal som sker. Barn och 
Familj ingår årligen en mängd olika avtal. Utifrån revisionsrapporten, 
Granskning av kommunens avtalshantering, uppmärksammar revisionen att 
bristande riktlinjer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal riskerar att 
medföra stora kostnader för kommunen i stort och följaktligen även 
förvaltningen. 
 
I granskningsrapporten anges gemensamma rekommendationer för alla 
nämnder i syfte att tillse att hanteringen av avtal systematiseras, rutiner och 
riktlinjer efterlevs och att nödvändiga uppföljningar och 
avvikelserapporteringar sker och kontrolleras.  
 
De föreslagna åtgärder lyder som följande: 

1. Se över hur avtal registreras och förvaras 
2. Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom 

om rutiner och riktlinjer 
3. Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs 
4. Säkerställa att avtalsuppföljning sker 
5. Stärka den interna kontrollen och ser till att avtalshantering ingår i 

risk- och väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll 
samt 

6. Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de 
följs 

 
Med syfte att stärka kunskaper om rådande riktlinjer och rutiner samt 
förbättra avtalsuppuppföljningen och arbetet kring avvikelserapportering, 
önskar revisionen svar på vilka åtgärder Barn och Utbildning kommer att 
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vidta med anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas, samt när åtgärderna kommer vidtas.  
 
Detta yttrande redovisar endast åtgärder på verksamhetsspecifika avtal. I 
övrigt hänvisar Barn och Utbildning till kommunövergripande rutiner samt 
inköp- och upphandlingsavdelningen. Barn och Utbildning uppmärksammar 
dock behovet av samordning av förenklade och effektiva processer, 
utbildningar och kompetenshöjande insatser. 
 

Revisionens rekommendationer för förbättrad avtalshantering 
Av nedanstående tabell framgår vilka förslag revisionen har utifrån sin 
granskning lämnat till nämnderna däribland barn- och familjenämnden samt 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Tabell 1: Förvaltningens förslag på åtgärder 
Revisionens förslag Åtgärd(er) som 

vidtas 
Tidpunkt 

Se över hur avtal 
registreras och förvaras 
 

1. Utbildning till 
registratorer och andra 
administrativa 
funktioner som 
registrerar avtal 
2. Separera ärenden 
med upphandling och 
huvudavtal för att 
skapa bättre överblick i 
diarium 
3. Genomgång av 
rutiner inom 
informationshantering 

Vår 2022 (pågår) 

Säkerställa att alla som 
tecknar och hanterar 
avtal har god 
kännedom om rutiner 
och riktlinjer 
 

1. Kartläggning av 
funktioner som 
hanterar avtal 
2. Repetition av rutiner 
och riktlinjer 
3. Skapa en intern 
rutin för 
avtalshantering, 
publiceras på intranät 

Vår 2022 (pågår) 
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Revisionens förslag Åtgärd(er) som 
vidtas 

Tidpunkt 

Säkerställa att riktlinjer 
och mallar efterlevs 
 

Repetition och 
genomgång av 
riktlinjer och mallar 

Sommar/ höst 2022 

Säkerställa att 
avtalsuppföljning sker 
 

1. Kartläggning och 
implementering av 
systemstöd till 
avtalsuppföljning 
2. Förenkla och 
systematisera 
rapportering av 
avtalsuppföljning 
3. Kartlägga 
ansvarsfördelning och 
avtalsägandeskap vid 
avtalsuppföljning 

Våren 2022 (pågår) 

Stärka den interna 
kontrollen och se till 
att avtalshantering 
ingår i risk- och 
väsentlighetsanalysen 
inom ramen för intern 
kontroll 
 

Lägga till 
avtalshantering som en 
process inom 
organisationens risk- 
och väsentlighets-
analys. 

Höst 2022 

Förtydliga rutiner för 
avvikelserapportering 
och säkerställa att de 
följs 
 

Följa utvecklingen och 
bistå centrala inköps- 
och upphandlings-
avdelningen med det 
som uppkommer 

Löpande 

  
Revisionen föreslår utifrån sin granskning att nämnderna ser över hur 
avtalen registreras och förvaras samt säkerställer att alla som hanterar och 
tecknar avtal har goda kunskaper om befintliga rutiner och riktlinjer. I 
dagsläget registreras alla avtal i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem Platina. Avtal som undertecknas på papper 
förvaras i mellanarkivet i centrala förvaltningens lokaler och överlämnas till 
kommunarkivet i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan. En 
föreslagen åtgärd är att se över rutinerna kring arkivering och försäkra att 
ärendena med utgångna avtal avslutas och arkiveras i rätt tid. Detta skapar 
en förbättrad överblick över de aktuella avtalen. Barn och Utbildning delar 
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revisionens uppfattning att nämnden ska säkerställa att all personal som 
hanterar och tecknar avtal ses över och säkerställs att ha tillfredställande 
kunskaper om rutiner och riktlinjer som råder. Hos Barn och Utbildning 
pågår det sedan innan inkommen granskningsrapport en intern process att se 
över rutinerna för registrering och förvaring av avtalen inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter.  
 
Barn och Utbildning bedömer att de flesta som hanterar avtal har god 
kännedom om Eslövs kommuns riktlinjer för avtalshantering, avtalsmall och 
tillhörande checklista. Däremot kan repetition av rådande riktlinjer vara 
aktuellt inom förvaltningen och speciellt vid nya rekryteringar och 
organisationsförändringar. Förvaltningen har redan genom 
delegeringsreglerna begränsat antalet funktioner som hanterar avtal men ser 
värdet i att förbättra informationen till alla avtalshanterare. Förvaltningen 
ser behov av en ökad systematik samt minimering av personbundenhet. En 
åtgärd som Barn och Utbildning ska genomföra är separeringen av avtalen 
från upphandlingsärenden. Förvaltningen ser en stor värde i att skapa en 
fullständig och överblickbar avtalsdatabas över de huvud- och 
förlängningsavtalen som finns inom verksamheterna. 

Precis som det i granskningsrapporten anges har Barn och Utbildning inte 
några formaliserade rutiner för avtalsuppföljningen men att uppföljningen 
fungerar eftersom förvaltningen lever med avtalen i den dagliga 
verksamheten. Fel och förbättringspotential noteras och möten sker med 
leverantörerna med jämna mellanrum. För att säkerställa en ändamålsenlig 
avtalsuppföljning kan förvaltningen se över sina rutiner för uppföljningarna. 
Eventuell dokumentation av uppföljning bör förenklas och systematiseras.  

En annan åtgärd som Barn och Utbildning kommer att fokusera på är själva 
förlängningsklausulerna. Enligt kommunövergripande rutinen arbetar 
förvaltningen aktivt med att tidsbegränsa avtalen. Detta leder till behov att 
förbättra avtalens bevakningsmöjligheter för att säkerställa att 
förlängningsklausulerna eller eventuella uppsägningstiderna möter 
verksamhetens behov. I dagsläget utgår förvaltningen från en intern lista för 
att övervaka avtalstider och eventuella avtalsförlängningar men ett 
systemstöd inom ärendehanteringssystem ska kartläggas och implementeras. 
I rådande riktlinjer framgår att avtalsägaren ansvarar för beslut om 
förlängningar av avtal. Ett utvecklingsområde är att kartlägga vem eller 
vilka inom förvaltningen bör delegeras ansvaret att följa upp avtal om inte 
förvaltningschef kan göra det. 

Gällande intern kontroll ser EY att avtalshantering inte ingår i någon risk- 
och väsentlighetsanalys. Barn och Utbildning delar revisions bedömning att 
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bristande avtalshantering kan få rejäla konsekvenser för verksamheten och 
kommunen i stort och anser därför att avtalshantering bör lyftas som en del 
av risk- och väsentlighetsanalys. Då det pågår en intern process att se över 
rutinerna, föreslår förvaltningen att avtalshanteringen blir en del av risk- och 
väsentlighetsanalys under hösten 2022. Detta bidrar till att rätt risk 
kontrolleras och nya rutiner hinner förankras i verksamheten innan 
nämndens eventuella intern kontroll sker. 

Av granskningsrapporten framgår att avvikelser inom avtalshanteringen, 
exempelvis om avtalets tjänst eller produkter brister, ska rapporteras i 
Tendsign. Barn och Utbildning uppmärksammar att informationen kring 
avvikelserapportering kan stärkas. Förvaltningen behöver även kartlägga 
vilka funktioner använder Tendsign och hur det skapas en ändamålsenlig 
avvikelserapportering. 

Behov av samordnade insatser 
Många av åtgärder bör genomföras tillsammans med inköps- och 
upphandlingsenheten. Barn och Utbildning kan dock i större omfattning 
säkerställa att anställda som hanterar avtal går en inköpsutbildning samt 
arbeta för en förbättrad kommunikation mellan förvaltningen och 
avdelningen.
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Tina Bengtsson Barn- och familjenämnden  
+4641362201  
tina.bengtsson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Uppföljning av personalens hälsotal 2021  

Ärendebeskrivning 
Hälsotalen för medarbetarna inom barn- och familjenämndens verksamheter 
redovisas årligen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga; Uppföljning av personalens hälsotal 2021. 

Beredning 
Arbetet med att förbättra hälsotalen är en viktig fråga för Eslövs kommun som 
arbetsgivare. På grund av den rådande pandemin och de restriktioner alla behövt 
förhålla sig till har det under båda åren 2020 och 2021 varit ett större fokus på 
arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro än någonsin, men på ett annat sätt än 
verksamheterna varit vana vid. Medarbetare och chefer har tillsammans jobbat hårt 
för att finna lösningar på de utmaningar det exempelvis inneburit att minska risken 
för smitta samtidigt som verksamheten ska fortgå. Det totala hälsotalet för 
verksamheterna inom barn- och familjenämnden har återhämtat sig något från 
fjolårets ganska stora nedgång. Det är tydligt att hälsotalet även för 2021 har 
påverkats av coronapandemin då det är i verksamheter med kontaktnära yrken den 
stora sjukfrånvaron återfinns.  

Förslag till beslut 
- Uppföljningen av personalens hälsotal för 2021 läggs med godkännande till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Barn och Utbildning  

 
Kerstin Melén Gyllensten Tina Bengtsson 
Förvaltningschef  HR-konsult
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Uppföljning av personalens hälsotal 2021, Barn- 
och familjenämnden 
Eslövs kommun har ett mål om ett hälsotal på 95 procent. Hälsotalet 
motsvarar den tid som personalen är friska och arbetar. Det motsatta är 
personalens sjukfrånvaro.  

 
I statistiken som presenteras i rapporten ingår tillsvidareanställd personal 
samt visstidsanställd personal med månadsanställningar. Timanställd 
personal ingår inte. Vid redovisningen av hälsotal för specifika 
yrkesgrupper visar statistiken endast tillsvidareanställda medarbetare. 

 
Nedan redovisas det totala antalet tillsvidareanställda och månadsanställda 
medarbetare i Barn- och familjenämndens verksamheter samt antalet på 
respektive avdelning/enhet (mätdatum: 1 november). 
 
Barn- och familjenämnden  1181 st.  
Resursavdelningen  108 st.  
Förskoleavdelningen  417 st.  
Grundskoleavdelningen  643 st.  
Administrativa enheten  8 st.  

 

Hälsotal och sjukfrånvaro 
 
Sammanfattning 
Det totala hälsotalet för verksamheterna inom Barn- och familjenämnden 
har återhämtat sig något från fjolårets ganska stora nedgång. Det är tydligt 
att hälsotalet även för 2021 har påverkats av coronapandemin då det är i 
verksamheter med kontaktnära yrken den stora sjukfrånvaron återfinns. 
Tydligast är detta i förskoleverksamheterna där både kort- och 
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långtidssjukfrånvaron har fortsatt att öka. I de verksamheter med en hög 
andel administrativa tjänster syns tvärt om mycket goda hälsotal. En trolig 
förklaring till detta är att medarbetare i dessa verksamheter har arbetat stor 
del av tiden på distans vilket har möjliggjort att i högre utsträckning arbeta 
när de i vanliga fall hade stannat hemma för sjukdom. Denna eventuella 
trend behöver chefer vara uppmärksamma på och se till så att det inte skapas 
en kultur där medarbetare arbetar även om de är sjuka eller till och med 
upplever att det är något som förväntas av dem.  
 
I tabellen nedan visas hälsotalet för respektive av nämndens verksamheter 
jämfört med det totala hälsotalet för Barn och Familj samt för hela Eslövs 
kommun.  

 
Hälsotal för nämndens verksamheter, i procent     

År 2017 2018 2019 2020 2021 
Förskoleavdelningen 92,1 91,7 92,5 90,2 89,5 
Grundskoleavdelningen  94,1 94,2 94 92,1 93 
Resursavdelningen  95  95,5  94,7 93 96,4 
Administrativa enheten 97,2 95,7 96 98,8 97,2 
Totalt Barn och familj 93,4 93,4 93,5 91,6 92 
Totalt Eslövs kommun 92,3 92,5 92,5 90,6 91,4 

Källa Qlikview 2021 
 

2020 sjönk hälsotalet för samtliga verksamheter utom för den administrativa 
enheten. För 2021 är resultatet åter något bättre där barn och familj totalt 
ökat hälsotalet med 0,4 procentenheter. Den största positiva ökningen syns 
på Resursavdelningen som nu når målet om ett hälsotal om 95% med god 
marginal, men även Grundskoleavdelningen har ett högre hälsotal 2021. På 
förskoleavdelningen har hälsotalet sjunkit ytterligare och ligger nu under 
90%. På administrativa enheten ligger hälsotalet en god bit över 95% även 
om det har sjunkit sedan 2020. Dock är vissa fluktuationer att vänta på en 
avdelning som administrativa enheten där antalet anställda är få och 
statistiken påverkas starkt av enskilda individers sjukfrånvaro.  
 
Nedan redovisas hälsotal fördelat på kvinnor och män samt fördelat på tre 
ålderskategorier; upp till 29 år, 30-49 år och 50 år och uppåt.  
  
Hälsotal per kön och ålder i procent     

År 2018 2019 2020 2021 
Totalt hälsotal 93,4 93,5 91,6 92 
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Hälsotal för kvinnor 93 93,4 91,4 91,9 
Hälsotal för män 95,1 94,1 92,6 92,6 
Hälsotal i åldersgruppen -29 år 92,5 92,8 89,6 92,3 
Hälsotal i åldersgruppen 30-49 år 94,3 93,9 91,9 91,5 
Hälsotal i åldersgruppen 50 år + 92,4 93,3 91,8 92,6 

Källa Qlikview 2021 
 

Även fördelat på kön och ålder kan vi se övervägande positiva förändringar. 
För män är hälsotalet oförändrat medan det för de flesta andra kategorier har 
ökat. Undantagen är i åldersgruppen under 29 år där en större ökning med 
2,7 procentenheter har skett och för åldersgruppen 30-49 år där hälsotalet 
istället sjunkit något.  
 
En möjlig förklaring till det minskade hälsotalet för åldersgruppen 30-49 år 
är att dessa medarbetare i högre utsträckning har yngre hemmavarande barn 
och därför i högre grad har utsatts för smitta. I och med coronapandemin har 
detta fått större konsekvenser då medarbetare har behövt stanna hemma 
även vid milda förkylningssymptom då den stora andelen av medarbetare i 
åldersgruppen arbetar i de kontaktnära yrkena utan möjlighet att arbeta 
hemifrån.  

 
Tabellen nedan visar långtidssjukfrånvaron, dvs. sjukfrånvaro över 60 
dagar.  

 
  
Andelen långtidssjukskrivna, i procent     

År 2018 2019 2020 2021 
Förskoleavdelningen, totalt 8,3 7,5 9,8 10,5 
långtidssjukfrånvaro 3,5 2,5 2,6 3,8 
Grundskoleavdelningen, totalt 5,8 6,0 7,9 7,1 
långtidssjukfrånvaro 2,5 2,6 2,6 2,6 
Resursavdelningen, totalt 4,5 5,3 7,0 3,6 
långtidssjukfrånvaro 1,7 2,8 3,5 1,5 
Administrativa enheten, totalt 4,3 4,0 1,2 2,8 
långtidssjukfrånvaro - - - 2,5 
Barn och Familj, totalt 6,6 6,5 8,4 8 
långtidssjukfrånvaro 2,8 2,6 2,7 2,9 
Eslövs kommun, totalt 7,5 7,5 9,4 8,6 
långtidssjukfrånvaro 3,8 3,8 4,2 3,9 

Källa Qlikview 2021 
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Totalt syns en marginell ökning gällande långtidssjukfrånvaro i Barn- och 
familjenämndens verksamheter och tabellen ovan visar att det främst är 
inom förskoleavdelningen denna ökning återfinns. Även administrativa 
enheten har ökat sin lågtidssjukfrånvaro, men på grund av sin lilla storlek  
gör den förändringen bara en ytterst marginell skillnad på det övergripande 
resultatet. På resursavdelningen syns att det förbättrade hälsotalet beror på 
såväl minskad korttids-som långtidssjukfrånvaro medan 
långtidssjukfrånvaron inom Grundskoleavdelningen är oförändrad.  
 
Det är svårt att dra någon slutsats om orsaken till den ökade 
långtidssjukfrånvaron i förskolan, men coronapandemin har inneburit en 
ökad arbetsbelastning som i förlängning kan ha fått konsekvenser för 
sjukfrånvaron. Förskoleavdelningen är även sedan innan pandemin den 
avdelning med störst utmaningar när det gäller sjukfrånvaro och för att 
undvika långtidssjukskrivningar krävs ett förebyggande arbete genom 
insatser redan vid tidiga signaler. Under den pågående pandemin har det 
dock varit svårt att arbeta förebyggande genom exempelvis hälsosamtal och 
förstadagsintyg, även i de fall som inte varit ”coronarelaterade”. Även detta 
kan ha lett till långtidssjukfrånvaro som annars kunde undvikits.   
 

Hälsotal för de stora yrkesgrupperna 
För att se hur hälsotalen skiljer sig mellan de stora yrkesgrupperna 
presenteras de nedan för tillsvidareanställda medarbetare i respektive 
yrkeskategori. I efterföljande tabell ser vi hur långtidsjukfrånvaron 
förändrats för samma yrkesgrupper. 

 
  
Hälsotal yrkesgrupper, i procent     

År 2018 2019 2020 2021 
Förskollärare 92,1 91,7 89,4 88,8 
Barnskötare 90,2 92,9 91,2 90,3 
Grundskollärare 95,6 94,9 93,2 93,5 
Fritidspedagog 92,2 90,9 86,2 89,0 
Socionom 94,4 94,0 96,0 97,5 

Källa Qlikview 2021.  
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Långtidssjukfrånvaro yrkesgrupper, i 
procent 

    

År 2018 2019 2020 2021 
Förskollärare, total 7,9 8,3 10,5 11,2 
långtidssjukfrånvaro 3,4 3,4 3,7 4,3 
Barnskötare 9,8 7,1 8,8 9,7 
långtidssjukfrånvaro 5,0 2,5 2,0 2,9 
Grundskollärare 4,4 5,1 6,8 6,5 
långtidssjukfrånvaro 1,9 2,2 1,9 2,3 
Fritidspedagog 7,8 9,1 13,8 11 
långtidssjukfrånvaro 3,4 5,2 6,9 4,9 
Socionom 5,6 6,0 4,0 2,5 
långtidssjukfrånvaro 2,6 2,8 0,8 0,3 

Källa Qlikview 2021 
 

Tabellerna visar på lägre hälsotal för både förskollärare och barnskötare och 
att en stor del av den ökade sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro. Även 
för grundskollärare har långtidssjukfrånvaron ökat, även om hälsotalet för 
denna grupp är något förbättrat jämför med 2020. Fritidspedagogerna som 
hade den största ökningen av sjukfrånvaro förra året har i år gjort den största 
minskningen och statistiken visar att det är förbättringar både vad gäller kort 
och lång sjukfrånvaro. Socionomerna som förra året nådde målet på 95 % 
hälsotal och mer därtill har i år fortsatt den positiva utvecklingen till ett 
hälsotal på 97%. Av dessa utgör bara en mycket liten del av 
långtidssjukfrånvaro.  

 
Som tidigare nämnts är det tydligt att coronapandemin har fått konsekvenser 
på hälsotalet även för 2021. De yrkesgrupper som arbetar kontaktnära har 
drabbats hårdare, medan yrkesgrupper som har haft möjlighet att arbeta 
hemifrån snarare visar förbättrade hälsotal. I skol- och 
förskoleverksamheterna har personalsituationen stundtals varit mycket 
ansträngd med ökad arbetsbelastning till följd.  
För socionomerna har det däremot funnits en möjlighet att arbeta hemifrån i 
viss utsträckning vilket kan förklara att korttidsfrånvaron är oförändrad. 
 

Hälsofrämjande insatser 2021/2022 
På grund av den rådande pandemin och de restriktioner alla behövt förhålla 
sig till har det under båda åren 2020 och 2021 varit ett större fokus på 
arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro än någonsin, men på ett annat sätt än 
verksamheterna varit vana vid. Medarbetare och chefer har tillsammans 
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jobbat hårt för att finna lösningar på de utmaningar det exempelvis inneburit 
att minska risken för smitta samtidigt som verksamheten ska fortgå. I en tid 
som denna har det varit en utmaning att hitta tid och former för att fortsätta 
bedriva arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Trots detta 
har sådana genomförts i nämndens verksamheter under 2021 genom att 
chefer har agerat vid tidiga signaler på ohälsa, använt 
företagshälsovårdstjänster samt arbetat strukturerat utifrån Eslövs kommuns 
processer för rehabilitering och arbetsmiljö.  

 
Hälsosamtal 
För medarbetare med mer än sex frånvarotillfällen under en 12-
månadersperiod bokas hälsosamtal på företagshälsovården. Denna insats ska 
användas för att tidigt identifiera ohälsa och minska risken för 
sjukskrivning. Under pandemin har Företagshälsovården Avonova även 
erbjudit hälsosamtal och även andra insatser digitalt. En lösning som 
troligtvis är här för att stanna, när sådant önskemål finns. Det har dock varit 
en utmaning att arbeta aktivt med hälsosamtal under denna period. 
 
KIA 
KIA är kommunens arbetsmiljösystem och används dels för upprättande av 
riskanalyser och handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
vid organisationsförändringar och dels för hantering av arbetsskador och 
tillbud samt anmälningar om kränkande särbehandling.  

 
Systemet underlättar för medarbetare att aktivt vara delaktiga och ta ansvar 
för sin arbetsmiljö genom att anmäla riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. Vidare underlättar det för chefer att få en helhetsbild över sin 
verksamhet och därigenom agera i ett tidigt stadie med att sätta in 
hälsofrämjande åtgärder. I ett aktivt arbetsmiljöarbete kan risker för ohälsa 
undanröjas och på så vis bidra till ett ökat hälsotal.  

 
Måluppföljning 
Som ett led i att nå målet om ett hälsotal på minst 95% följer HR upp lång- 
och korttidsfrånvaron tillsammans med samtliga chefer. De åtgärder som 
gjorts ses över och nya åtgärder för att minska ohälsa planeras. 
Uppföljningarna är ett bra koncept som gör att cheferna och HR tillsammans 
kan fånga upp signaler på ohälsa och cheferna får stöd i rehabiliteringen av 
långtidssjukskrivna medarbetare. Uppföljningarna ger också underlag till 
om insatser behöver göras på övergripande nivå.  
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Internutbildning i rehabilitering och arbetsmiljö 
Eslövs kommun fortsätter erbjuda utbildning i rehabilitering och 
arbetsmiljö. Samtliga chefers deltagande i dessa har lagts in som ett 
leveransmål för effektmålet ”Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god”. 

 
Hälsomiljonen  
Eslöv satsar på och arbetar långsiktigt med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Utöver att arbeta aktivt med rehabiliterande insatser 
är det viktigt att arbeta långsiktigt med hälsofrämjande och förebyggande 
arbetsmiljöinsatser. För att skapa förutsättningar för detta har Eslövs 
kommun sedan några år tillbaka avsatt en hälsomiljon. Så gjordes även för 
2021. Genom att fortsätta arbeta med hälsofrämjande och förebyggande 
arbetsmiljöinsatser förbättras medarbetares hälsa och risken för ohälsa 
förebyggs. Under 2021 har Barn- och familjenämndens verksamheter inte 
gjort några insatser genom ”hälsomiljonen”, men några exempel på insatser 
som kan genomföras inom ramen för hälsomiljonen är: 

 
 Livsstils- och hälsoprogram 
 Arbetsmiljökartläggning – Riktad skyddsrond 
 Företagssjuksköterska på plats 
 Föreläsningar och workshops 

 
 
 

Tina Bengtsson 
HR-konsult 
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Barn och Utbildning  1(6) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Redovisning av delegationsbeslut mars 2022 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för mars 2022.  

Beslutsunderlag 
- Delegeringslista IFO 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
- Delegeringslista Familjerätt 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
- Rapport över anmälan om kränkande särbehandling mars 2022 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 59-65, 75, 76 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§§ 66, 67, 77 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 68  
Ordförandebeslut avseende omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU 
 
§ 69 
Ordförandebeslut avseende placering utanför det egna hemmet i jourhem enligt 11 § 
LVU 
 
§ 70  
Beslut från hovrätten, överklagan av dom i mål T 4907-21, tingsrättens dom står fast 
 
§ 71  
Överklagande av förvaltningsrättens dom i mål nr 5371-21 
 
§ 73  
Ansöka om vård enligt 1 och 2 §§ LVU 
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§ 78  
Placering i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 79  
Begäran om att vård enligt 2 § LVU ska upphöra 
 
§§ 80-83 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 
 
§§ 84, 85 
Eftergift gällande egenavgift enligt 8 kap 1 § SoL 
 
§§ 86-88 
Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
 
§ 92  
Ordförandebeslut avseende placering utanför det egna hemmet i enligt 11 § LVU 
 
§ 93  
Dom för kännedom i mål 2496-22  
 
§ 94  
Vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) 
 
§  95  
Återkallelse av vitesföreläggande 

 
Redovisning av övriga beslut; 
  
BoF.2021.2120-9 Yttrande med anledning av begäran om komplettering 
från Diskrimineringsombudsmannen, Nya Östra skolan 
BoF.2022.0105-4 Avtal - NE Sverige AB 
BoF.2021.1860-3 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
BoF.2022.0348-1 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Marieskolan 
BoF.2022.0376-1 Anställningsbeslut för lärare på Källebergsskolan 
BoF.2022.0400-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid 
International School of Lund 
BoF.2022.0401-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid 
International School of Lund 
BoF.2022.0402-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid 
International School of Lund 
BoF.2022.0479-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
BoF.2022.0480-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, 
Kunskapshusets förskola 
BoF.2022.0481-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, 
Kunskapshusets förskola 
BoF.2022.0482-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, 
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Kunskapshusets förskola 
BoF.2022.0483-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo 
förskola 
BoF.2022.0484-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo 
förskola 
BoF.2022.0486-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridebo 
förskola 
BoF.2022.0487-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gyabo förskola 
BoF.2022.0488-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Munkebo 
förskola 
BoF.2022.0476-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0478-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0491-3 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0475-3 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0477-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0462-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0459-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0459-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0493-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0494-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0495-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0475-4 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan om 
skolplacering 
BoF.2022.0491-4 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan om 
skolplacering 
BoF.2022.0404-2 Yttrande med anledning av förfrågan av uppgifter om 
familjedaghem i Eslövs kommun 
BoF.2022.0500-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0501-3 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0505-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0507-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0508-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0509-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0510-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0511-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0512-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0475-7 Rättidsprövning och yttrande överklagan av 
skolplacering 
BoF.2022.0462-4 Yttrande överklagande av skolplacering 
BoF.2022.0517-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0518-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0519-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0520-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0521-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0522-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
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elev) samt beslut 
BoF.2022.0523-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0524-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) samt beslut 
BoF.2022.0532-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0533-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0531-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0530-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0529-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0501-4 Rättidsprövning och yttrande överklagan av 
skolplacering 
BoF.2022.0458-4 Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 
vårterminen 2022 
BoF.2022.0477-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0505-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0538-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0476-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan av 
skolplacering 
BoF.2022.0539-3 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0540-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0541-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0545-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0546-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0547-1 Beslut om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) 
BoF.2022.0547-2 Beslut om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad 
elev) 
BoF.2022.0548-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0549-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0547-3 Beslut om skolskjuts 
BoF.2022.0547-4 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
BoF.2022.0547-5 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
BoF.2022.0547-6 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
BoF.2022.0565-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekebackens 
förskola 
BoF.2022.0566-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Flyingeskolan 
BoF.2022.0558-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0560-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0571-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0572-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0570-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0512-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0575-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0576-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0580-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, BMSL 
Preschool Flyinge 
BoF.2022.0530-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0529-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0511-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
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BoF.2022.0510-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0508-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0509-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0579-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 
7-9 
BoF.2022.0539-5 Yttrande i mål nr 3799-22 
BoF.2022.0582-1 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass gällande 
blivande elev vid Sallerupskolan 
BoF.2022.0583-1 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass gällande 
blivande elev vid Sallerupskolan 
BoF.2022.0584-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0586-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0589-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2021.0093-3 Anställningsbeslut, Karlavagnensförskola, Barnskötare 
BoF.2022.0592-1 Anställningsbeslut, Åkerboförskola, Förskollärare 
BoF.2022.0478-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0595-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0596-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0597-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0598-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0594-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0593-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0589-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0532-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0533-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0539-9 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0540-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0541-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0545-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0548-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0549-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0571-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0612-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0613-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0615-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0614-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0616-2 Beslut om skolplacering 
BoF.2022.0617-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp 
Norrevångsskolan F-6 
BoF.2022.0618-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, 
Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2022.0619-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa Skola 
BoF.2022.0533-4 Ändringsbeslut om skolplacering 
BoF.2022.0593-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0594-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0576-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0572-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0558-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0575-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0560-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
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BoF.2022.0584-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0570-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0507-4 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0586-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0596-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0595-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0597-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
BoF.2022.0598-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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Utskriftsdatum: 2022-04-13

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220301 2022-03-01
Diana El-Baba

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220301 2022-03-01
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220304 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220317 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220317 2022-03-01
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-01
Theresia Hall

Uppdrag20220302 2022-03-02
Agneta Forss

Kostnader i samband med insats20220303 2022-03-02
Erika Ågren

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220302 2022-03-02
Johanna Cragnell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 27

301 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Ungdomsvård verkställs20220307 2022-03-02
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220302 2022-03-02
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220302 2022-03-02
Katarina Bjerre Baker

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, 2 § LVU20220302 2022-03-02
SN/AU/Ordförande

LVU Placering Familjehem 11 § LVU20220302 2022-03-02
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220302 2022-03-02
Tanja Jankkila

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220302 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220303 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220308 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 27

302 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-02
Theresia Hall

Godkänna som tillfälligt jourhem20220317 2022-03-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220310 2022-03-02
Theresia Hall

Placering i jourhem 6 kap 1§ SoL20220331 2022-03-02
Theresia Hall

Placering i jourhem 6 kap 1§ SoL20220404 2022-03-02
Theresia Hall

672,00Kostnader individuella stödåtgärder20220303 2022-03-03
Helena Nilsson

Utredningstiden förlängs 11 Kap 2§ 2 st SoL20220304 2022-03-03
Karin Nilsson

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220304 2022-03-03
Pernilla Törnqvist

Uppdrag20220304 2022-03-03
Pernilla Törnqvist

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, avslutas20220304 2022-03-03
Pernilla Törnqvist

Ungdomstjänst verkställs enl. 5 kap 1b § SoL20220307 2022-03-03
Pernilla Törnqvist

1 957,00Kostnader i samband med insats20220303 2022-03-03
Sofia Wahlfrid

4 054,00Kostnader i samband med insats20220303 2022-03-03
Theresia Hall

3 500,00Kostnader i samband med insats20220303 2022-03-03
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 27

303 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220308 2022-03-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220308 2022-03-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220317 2022-03-03
Theresia Hall

Egenavgift avslutas20220304 2022-03-04
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220304 2022-03-04
Ann-Catrine Hellman

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220304 2022-03-04
Catrine Olsson

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220308 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

Utredningstiden förlängs 11 Kap 2§ 2 st SoL20220308 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

LVU Begäran om vårdens upphörande avslag20220308 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220316 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

Ändring av betalningsmottagare barnbidrag enl. 16:8 
socialförsäkringsbalken

20220316 2022-03-04

SN/AU/Ordförande

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 4 / 27

304 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220316 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220316 2022-03-04
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220304 2022-03-04
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-04
Theresia Hall

2 990,00Kostnader i samband med insats20220304 2022-03-04
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220307 2022-03-07
Agneta Forss

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Utredning om egenavgift inleds20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Utredning om egenavgift inleds20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 5 / 27

305 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift avslutas20220307 2022-03-07
Ann-Catrine Hellman

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220311 2022-03-07
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220307 2022-03-07
Karolina Borg

Uppdrag20220307 2022-03-07
Pernilla Törnqvist

Uppdrag20220307 2022-03-07
Pernilla Törnqvist

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220307 2022-03-07
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-07
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-07
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220309 2022-03-07
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-07
Theresia Hall

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220308 2022-03-08
Agneta Forss

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 6 / 27

306 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Agneta Forss

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220314 2022-03-08
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220310 2022-03-08
Maria Johansson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220310 2022-03-08
Maria Johansson

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Pernilla Törnqvist

Egenavgift avslutas20220308 2022-03-08
Pernilla Törnqvist

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Pernilla Törnqvist

Egenavgift avslutas20220308 2022-03-08
Pernilla Törnqvist

LVU Begäran om vårdens upphörande avslag20220308 2022-03-08
SN/AU/Ordförande

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220308 2022-03-08
Sofie Hoffstedt

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220308 2022-03-08
Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220309 2022-03-08
Tanja Jankkila

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220308 2022-03-08
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 7 / 27

307 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Egenavgift avslutas20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Egenavgift avslutas20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Egenavgift avslutas20220308 2022-03-08
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220311 2022-03-08
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-08
Theresia Hall

319,00Kostnader individuella stödåtgärder20220309 2022-03-09
Linda Grenander

Ungdomsvård verkställs20220315 2022-03-09
Nina Petersson Wallin

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220309 2022-03-09
Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220311 2022-03-09

Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220311 2022-03-09

Susanne Sköld

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 8 / 27

308 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220317 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220317 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220317 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220321 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220321 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220329 2022-03-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-09
Theresia Hall

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220310 2022-03-10
Nina Petersson Wallin

Uppdrag20220310 2022-03-10
Nina Petersson Wallin

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220329 2022-03-10
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-10
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 9 / 27

309 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220311 2022-03-10
Theresia Hall

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Helena Nilsson

Kostnader under utredningstiden, grundbeslut20220311 2022-03-11
Helena Nilsson

1 787,00Kostnader under utredningstiden, bifall20220311 2022-03-11
Helena Nilsson

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 10 / 27

310 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 11  / 27

311 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 12 / 27

312 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220311 2022-03-11
Linda Grenander

Kostnader under utredningstiden, grundbeslut20220311 2022-03-11
Susanne Sköld

1 170,00Kostnader under utredningstiden, bifall20220311 2022-03-11
Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220314 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220316 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220317 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220317 2022-03-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-11
Theresia Hall

Uppdrag20220314 2022-03-14
Agneta Forss

Uppdrag20220314 2022-03-14
Agneta Forss

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 13 / 27

313 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 14 / 27

314 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Karolina Borg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220314 2022-03-14
Katarina Bjerre Baker

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 15 / 27

315 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 16 / 27

316 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Katarina Naxell

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220314 2022-03-14
Linda Grenander

Utredning om egenavgift avslutas20220314 2022-03-14
Linda Grenander

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220315 2022-03-14
Pernilla Törnqvist

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220315 2022-03-14
Pernilla Törnqvist

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220315 2022-03-14
Pernilla Törnqvist

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20220330 2022-03-14
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220315 2022-03-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220314 2022-03-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220323 2022-03-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220323 2022-03-14
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 17 / 27

317 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220323 2022-03-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220330 2022-03-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220314 2022-03-14
Thomas Eriksson

Godkänna som tillfälligt jourhem20220406 2022-03-14
Thomas Eriksson

Utredning om egenavgift avslutas20220315 2022-03-15
Ann-Catrine Hellman

Utredning om egenavgift avslutas20220315 2022-03-15
Ann-Catrine Hellman

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220315 2022-03-15
Elena Maldonado Fehir

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220315 2022-03-15
Johanna Cragnell

212,00Kostnader individuella stödåtgärder20220315 2022-03-15
Karolina Borg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-15
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-15
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-15
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220315 2022-03-15
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220316 2022-03-16
Erika Ågren

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 18 / 27

318 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

LVU Omedelbart omhändertagande fastställs 8 §20220316 2022-03-16
FörvR/KamR/Hförvdomstol

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220407 2022-03-16

Karolina Borg

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220321 2022-03-16
Pernilla Törnqvist

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220330 2022-03-16
Sara Sundberg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220401 2022-03-16
Sara Sundberg

Väcka talan vårdnadsöverflytt 6:8 FB20220404 2022-03-16
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220317 2022-03-16
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220317 2022-03-17
Elena Maldonado Fehir

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220318 2022-03-17
Sofia Wahlfrid

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220322 2022-03-17
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 19 / 27

319 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220329 2022-03-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220331 2022-03-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220331 2022-03-17
Theresia Hall

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220330 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220330 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220330 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220330 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220330 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220322 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220322 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220322 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220322 2022-03-18
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220318 2022-03-18
Sofia Wahlfrid

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220318 2022-03-18
Sofia Wahlfrid

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 20 / 27

320 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-18
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL  avslutas efter uppföljning20220321 2022-03-21
Agneta Forss

Yttrande avges20220321 2022-03-21
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220322 2022-03-21
Karolina Borg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220328 2022-03-21
Maria Johansson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220321 2022-03-21
Sofia Wahlfrid

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220321 2022-03-21
Sofia Wahlfrid

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220321 2022-03-21
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220328 2022-03-21
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220322 2022-03-22
Johanna Cragnell

Uppdrag20220322 2022-03-22
Karin Nilsson

Uppdrag20220322 2022-03-22
Maria Johansson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220328 2022-03-22
Maria Johansson

Uppdragstagarutredning inleds ej20220323 2022-03-23
Sofia Wahlfrid

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 21  / 27

321 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220329 2022-03-23
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220329 2022-03-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220408 2022-03-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-24
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220412 2022-03-24
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220412 2022-03-24
Katarina Naxell

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220405 2022-03-24
Sara Sundberg

Uppdrag20220405 2022-03-24
Sara Sundberg

683,00Kostnader individuella stödåtgärder20220324 2022-03-24
Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220325 2022-03-24
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-24
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220328 2022-03-24
Theresia Hall

18 194,00Kostnader i samband med insats20220324 2022-03-24
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 22 / 27

322 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-24
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220331 2022-03-24
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220331 2022-03-24
Theresia Hall

638,00Kostnader individuella stödåtgärder20220325 2022-03-25
Linda Grenander

630,00Kostnader individuella stödåtgärder20220325 2022-03-25
Linda Grenander

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220406 2022-03-25
Sara Sundberg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220325 2022-03-25
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220331 2022-03-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220325 2022-03-25
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220325 2022-03-25
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220325 2022-03-25
Thomas Eriksson

Yttrande avges20220328 2022-03-28
Agneta Forss

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 23 / 27

323 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Katarina Bjerre Baker

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, avslutas20220328 2022-03-28
Maria Johansson

2 567,00Kostnader individuella stödåtgärder20220328 2022-03-28
Sofie Hoffstedt

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20220328 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220330 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220413 2022-03-28
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Thomas Eriksson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 24 / 27

324 ( 330 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220328 2022-03-28
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220329 2022-03-29
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220329 2022-03-29
Maria Johansson

Uppdragstagarutredning inleds ej20220329 2022-03-29
Sofia Wahlfrid

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20220329 2022-03-29
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220413 2022-03-29
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220413 2022-03-29
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220413 2022-03-29
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220329 2022-03-29
Thomas Eriksson

Uppdrag20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Utredning om egenavgift avslutas20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Utredning om egenavgift avslutas20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning om egenavgift avslutas20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Egenavgift tas inte ut enligt 9 kap 4§ SoL20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Utredning om egenavgift avslutas20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Utredning om egenavgift avslutas20220330 2022-03-30
Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220330 2022-03-30
Tanja Jankkila

Egenavgift tas ut enligt 8 kap 1§ SoL20220330 2022-03-30
Theresia Hall

Polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn20220404 2022-03-30
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220401 2022-03-30
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220401 2022-03-30
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220331 2022-03-31
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220331 2022-03-31
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220404 2022-03-31
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220405 2022-03-31
Johanna Cragnell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220331 2022-03-31
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220331 2022-03-31
Sofia Wahlfrid

Uppdrag20220331 2022-03-31
Susanne Sköld

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220331 2022-03-31
Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220331 2022-03-31
Theresia Hall

Uppdragstagarutredning inleds ej20220331 2022-03-31
Thomas Eriksson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Utskriftsdatum: 2022-04-13

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Inleda faderskapsutredning20220301 2022-03-01
Ann-Catrine Hellman

Inleda faderskapsutredning20220301 2022-03-01
Ann-Catrine Hellman

Godkännande av faderskap20220301 2022-03-01
Ann-Catrine Hellman

Inleda faderskapsutredning20220310 2022-03-10
Ann-Catrine Hellman

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220315 2022-03-10
Maja Gajic

Att godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20220311 2022-03-11
Anita Nilsson

Inleda faderskapsutredning20220314 2022-03-14
Ann-Catrine Hellman

Godkännande av faderskap20220317 2022-03-17
Anita Nilsson

Avsluta faderskapsutredning utan åtgärd20220322 2022-03-22
Ann-Catrine Hellman

Upplysningar 6 Kap 20 § FB20220322 2022-03-22
Rebecca Kron

Rättsgenetiskt undersökning20220324 2022-03-23
Maja Gajic

Godkännande av faderskap20220324 2022-03-24
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220325 2022-03-25
Anita Nilsson

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220325 2022-03-25
Anita Nilsson

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220325 2022-03-25
Anita Nilsson

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220325 2022-03-25
Anita Nilsson

Godkännande av faderskap20220325 2022-03-25
Anita Nilsson

Inleda faderskapsutredning20220328 2022-03-28
Anita Nilsson

Upplysningar 6 Kap 20 § FB20220328 2022-03-28
Anita Nilsson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-03-01 - 2022-03-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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