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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 73, 2019 Yttrande över motion från Göran

Frank (L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) om att utreda
införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv och i byarna

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 38, 2019 Yttrande på
motion från Göran Frank (L) med flera om att utreda införandet av
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 Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) samt Astrid Nilsson (L)
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2019-04-23
Susanne Abramsson Kommunstyrelsen
+4641362046 
Susanne.Abramsson@eslov.se 

Kommunledningskontoret 1(3)
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Välfärdsbokslut 2018

Ärendebeskrivning
Sedan 2012 har Eslövs kommun tagit fram Välfärdsbokslut varav detta är det femte 
som gäller tidsperioden 2017-2018. Välfärdsbokslutet beskriver och analyserar i 
korthet förändringar och trender utifrån de prioriterade områdena i det lokala 
Programmet för socialt hållbar utveckling. De prioriterade områdena under denna 
mandatperiod är sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa. Programmets 
prioriteringar ligger i linje med de övergripande målen i kommunens politiska 
handlingsprogram 2014-2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Välfärdsbokslut 2018
Välfärdsbokslut 2018

Beredning
Folkhälsan i Eslöv är inte jämlik och det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
grupper i kommunen. Det är därför av stor vikt att främja en socialt hållbar 
utveckling. 

Det finns sedan flera år tillbaka ett systematiskt folkhälsoarbete i kommunen under 
mandatperioden som utgår ifrån en folkhälsorapport som beskriver befolkningens 
hälsa utifrån nationella mål, ett program för socialt hållbar utveckling med 
prioriterade områden samt två Välfärdsbokslut som är en uppföljning av programmet 
för socialt hållbar utveckling. Syftet med programmet för socialt hållbar utveckling 
är att vara ett stöd vid prioritering och samordning av folkhälsoarbetet. Program för 
socialt hållbar utveckling har också använts för att prioritera och fördela medel från 
den sociala investeringsbudgeten som inrättades 2013 och de genomförda 
välfärdsprojekten under 2018 beskrivs i välfärdsbokslutet.
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Syftet med Välfärdsbokslutet är att följa upp de prioriterade områdena 
Sysselsättning, Offentliga miljöer och Psykisk hälsa utifrån programmet för socialt 
hållbar utveckling. För varje område finns tre önskade effekter. 

Effekterna på varje prioriterat område besvaras genom att utvecklingen presenteras 
både med statistik på olika nivåer där det finns att tillgå, goda exempel från 
verksamheterna både internt och externt samt resultat från gruppuppföljningarna på 
varje område. 

Inom varje prioriterat område har det genomförts gruppuppföljningar där både 
berörda förvaltningar och externa aktörer deltog. Syftet var att ta del av erfarenheter 
och lärdomar för att få en bra helhetsbild som komplement till statistiken samt att 
deltagarna fick mötas och diskutera de prioriterade områdena.

Resultat

Sysselsättning:

- Öka andel studerande som slutför sin gymnasie- eller vuxenutbildning
- Öka etableringen på arbetsmarknaden med fokus på ungdomar, nyanlända och 

funktionsnedsatta
- Främja sysselsättning i samverkan med lokala aktörer såsom myndigheter, företag 

och föreningsliv
För det prioriterade området sysselsättning har ingen ökning skett vad gäller 
gymnasieelever som slutför sin examen inom fyra år däremot visar den könsuppdelade 
statistiken att kvinnorna har en mer positiv utveckling än männen. För den 
grundläggande vuxenutbildningen har andel som slutför sina studier ökat medan 
andelen på vuxenutbildningen på gymnasienivå minskar. Den sista önskade effekten är 
för bred och kan därför inte besvaras. 

Goda exempel: Arbetsmarknadsenheten Eslövs kommun, FöretagsMix, Framtidsmötet 
och BOSS.

Offentliga miljöer:

- Öka kommuninvånarnas delaktighet och inflytande i utformning av   offentliga 
miljöer
- Utöka miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang
- Öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen

Gällande det andra prioriterade området offentliga miljöer kan endast den sista 
önskade effekten besvaras som är att öka den upplevda tryggheten i de offentliga 
rummen och det har minskat trots insatser från olika samhällsaktörer. 

Goda exempel: School Mobility Lab, Barns röster i översiktsplanen 2035 och 
Riskzonsamtal.

9 ( 402 )



KS.2019.0251

3 (3)

Psykisk hälsa

- Öka självkänslan hos flickor/kvinnor
- Öka det upplevda emotionella stödet hos pojkar/män
- Öka upplevelse av att kunna påverka sin hälsoutveckling
Det sista prioriterade området psykisk hälsa har önskade effekter som är breda och 
övergripande och det finns ingen lokal statistik att tillgå varav de inte kan besvaras. 

Goda exempel: Ungdomsmottagningen, Gasverkets tjejgrupp, Elevhälsan och 
Tjejjouren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna välfärdsbokslut 2018

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Susanne Abramsson

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen
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VÄLFÄRDSBOKSLUT 2018 
Uppföljning av program för socialt hållbar utveckling med de prioriterade 
områdena sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa 
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Sammanfattning 
 
Syftet med välfärdsbokslutet är att följa upp de prioriterade områdena 
sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa utifrån programmet för 
socialt hållbar utveckling. För varje område beskrivs tre önskade effekter. 
Effekterna för varje prioriterat område besvaras genom att utvecklingen 
visas statistiskt och beskrivningar om hur verksamheterna arbetat med de 
prioriterade områdena presenteras för att kunna dra lärdomar av det i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
Gällande området sysselsättning har ingen ökning skett vad gäller 
gymnasielever som fullföljt sin examen inom fyra år. Den könsuppdelade 
statistiken visar en annan bild där kvinnorna i Eslöv Skåne följer trenden 
med en positiv utveckling och närmar sig rikssnittet medan männen tydligt 
minskar och inte följer den generella trenden. Gällande vuxenutbildningen 
har andel som avslutar sin utbildning på gymnasienivå minskat medan 
däremot andelen som avslutar sin utbildning på grundläggande nivå har 
ökat. 
 
Eslöv har en högre andel 17-24-åringar som varken studerar eller arbetar 
jämfört med riket och andra skånska kommuner, andelen som är etablerade 
på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning har 
ökat i Eslöv, andelen som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera efter 90 dagar har ökat i Eslöv samt att etableringen på 
arbetsmarknaden för funktionsnedsatta inte kan besvaras då det inte finns 
statistik att tillgå. 
 
Den önskade effekten att främja sysselsättning i samverkan med lokala 
aktörer såsom myndigheter, företag och föreningsliv är för bred för att 
kunna besvaras. 
 
Inom området offentliga miljöer kan endast det sista önskade effekten 
besvaras som är att öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen och 
det har inte uppnåtts trots insatser från olika samhällsaktörer. 
 
Det sista prioriterade området psykisk hälsa har effekter som är breda och 
övergripande och det finns ingen lokal statistik varav de inte kan besvaras. 
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Eslövs systematiska folkhälsoarbete 
Det systematiska folkhälsoarbetet i Eslövs kommun utgår ifrån:  
 

 En folkhälsorapport som är en kartläggning av befolkningens hälsa. 
Utifrån kartläggningen identifieras områden som ska prioriteras för 
det socialt hållbara arbetet. Folkhälsorapporten görs en gång per 
mandatperiod. 
 

 Ett program för socialt hållbar utveckling där det ingår tre önskade 
effekter på varje prioriterat område. Programmet gäller under en 
mandatperiod (se bilaga 1). 
 

 Välfärdsbokslut som är en uppföljning av programmet för socialt 
hållbar utveckling och dess önskade effekter på varje prioriterat 
område. Välfärdsbokslutet genomförs vartannat år och är den sista 
delen i processen av Eslövs kommuns systematiska folkhälsoarbete 

 
Sedan 2012 har Eslövs kommun tagit fram välfärdsbokslut varav detta är 
det femte som gäller tidsperioden 2017-2018. Välfärdsbokslutet beskriver 
och analyserar i korthet förändringar och trender utifrån de prioriterade 
områdena i det lokala Programmet för socialt hållbar utveckling. De 
prioriterade områdena under denna mandatperiod är sysselsättning, 
offentliga miljöer och psykisk hälsa. Inom varje område beskrivs tre 
önskade effekter (se nästa sida). Programmets prioriteringar ligger i linje 
med de övergripande målen i kommunens politiska handlingsprogram 2014-
2018. 
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Syftet med Program för socialt hållbar utveckling är att utveckla 
kommunens arbete för socialt hållbar utveckling genom att vara ett stöd vid 
prioritering och samordning av folkhälsoarbetet. Programmet är ett 
komplement och stöd till förvaltningarnas ordinarie arbete där tyngdpunkten 
i folkhälsoarbetet ligger. Arbetet handlar om att stärka skydds- och 
friskfaktorer samtidigt som riskfaktorer motverkas.  
 
Program för socialt hållbar utveckling har också använts för att prioritera 
och fördela medel från den sociala investeringsbudgeten som inrättades 
2013. Syftet var att vara behjälpligt med kostnader i ett inledande stadie för 
verksamhetsutveckling, öka förvaltningsövergripande samverkan samt ta 
tillvara på goda idéer i förvaltningarna. 
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Välfärdsprojekt 
 
De välfärdsprojekt som under tidsperioden 2017-2018 beviljats medel ur 
den sociala investeringsfonden är följande: 

Kapprumsbibliotek 2018 
Kapprumsbibliotek är till för att främja högläsning för barnen i hemmet 
genom att det ska vara enkelt att från förskolan låna bilderböcker med hem. 
Syftet är att främja småbarns språkutveckling genom högläsning. 
Kapprumsbiblioteket bestod från början av 40 böcker per avdelning som 
byttes ut mot nya efter tre månader. Bokantalet utökades till 80 böcker per 
avdelning. Det har förutom böcker funnits möjligt att låna hem språkpåsar 
med bilderböcker på de språk som var aktuella på respektive avdelning. I 
förskolornas kapprum har det skapats plats för böckerna och 
informationsmaterial från biblioteket för att kontakt mellan förälder och 
bibliotek det vill säga byten av böcker och språkpåsar ska fungera så 
smidigt som möjligt. 
 
Leveransmål var att starta upp kapprumsbibliotek på 10 förskoleavdelningar 
vilket har uppnåtts till och med utökats till 12 avdelningar. Följande 
avdelningar deltog: sex på Bergabo, två på Karlavagnen, två på Munkebo,  
och två på Paletten. 
 
Effektmål har mätts genom ett pricksystem där varje prick representerar en 
bok som lånats hem och lästs högt för barnen. Prickstatistiken visar att 1095 
böcker lånats ut och lästs när böcker har bytts fyra gånger på Karlavagnen, 
Munkebo och Paletten och två gånger på Bergabo.  
 
En annan metod som använts är enkäter både till föräldrarna när projektet 
startade på Munkebo och Karlavagnen och i slutskedet till föräldrar och 
personal på samtliga förskolor. Resultatet visar att ca 70 % (låg 
svarfrekvens) har lånat hem böcker från kapprumsbiblioteket och drygt 
hälften av föräldrarna som besvarat enkäten menar att de läser mer för sina 
barn än tidigare. Bibliotekspersonalen har fått positiva reaktioner från både 
personal och föräldrar på kapprumsbiblioteket. Det har också framgått att 
det fungerat olika på avdelningarna speciellt när det gäller språkpåsarna. 
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Personalen har också använt kapprumsböckerna vid högläsning för barnen 
och för att barnen önskade att de läste från kapprumsbiblioteket. 
 
Svårigheter: 
Enkätfrekvensen var låg vilket berodde på att en del föräldrar inte ville 
svara på frågor vid hämtning vilket tros bero på tidsbrist. Enkäten var också 
översatt till de vanligaste språken på förskolorna och ändå var det endast 
svenska svar som kom in. Att delge information om enkäten på ett öppet hus 
gav bra svarsfrekvens och att beakta om information på ett föräldramöte 
skulle kunna öka svarsfrekvensen ytterligare.  
Informationen via email till förskolpersonalen har inte fungerat trots den 
positiva responsen vid till exempel byte av böckerna. 
 
Framgångsfaktorerna 
Personalens positiva inställning till projektet och att fler förskolor hört av 
sig och vill delta. Kapprumsbiblioteken har uppmärksammats i media 
genom tidningsreportage, lokalradion och via film internt till 
kommunpolitikerna i Eslövs kommun. 
 
Kapprumsbiblioteken har beviljats ekonomiska medel från statens kulturråd 
under 2019. Inför 2020 behöver finansieringen av kapprumsbiblioteken ingå 
i den befintliga verksamheten. 

Mötesplats Rönneberga 
Mötesplats Rönneberga pågick från 1 april 2017 till och med 1 februari 
2018. Projektet var planerat att pågå under hela 2018 men avslutades i 
förtid. Projektet var en samverkansinsats mellan olika förvaltningar och 
instanser: Arbete och Försörjning, Kultur och Fritid, Vård och Omsorg, 
Barn och Utbildning, Polis, Räddningstjänst, Eslövs Bostads AB och 
frivillig organisationer. Tre områden var i fokus: föräldraförmåga, trygghet 
och kommunens närvaro i bostadsområdet. 
 
Projektet var inriktat på Rönnebergaområdet dels för att begränsa och därför 
att förskolorna och skolor i området tagit initiativ till ökad samverkan. 
Rönneberga valdes också i och med att området ansågs ha problematik som 
motiverar behov av nya insatser. 
 
Mötesplats Rönneberga har lett till att föräldracaféer införts på förskolor och 
skolor i området, konceptet Huskurage implementerats i flerstadshusen på 
området och fältsekreterare har fått utbildning i samtycke och 
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maskulinitetsnormer för årskurs 9 på Norrevångsskolan. Projektet 
avslutades i förtid på grund av resursbrist i de samverkande parternas 
verksamheter samt stora svårigheter att engagera boende på Rönneberga 
som frivilliga, vilket innebar att leveransmålen för projektet inte kunde 
uppnås. 
 
 
Tillvägagångssätt  
I Programmet för socialt hållbar utveckling finns det prioriterade områden 
med tre önskade effekter som är breda och svåra att mäta varav resultatet på 
varje område presenteras både med statistik på olika nivåer där det finns att 
tillgå, goda exempel från verksamheterna både internt och externt samt 
resultat från gruppuppföljningar. I det sista prioriterade området psykisk 
hälsa finns ingen lokal statistik varav de goda exemplen från 
verksamheterna och resultatet från gruppuppföljningen är det som 
presenteras. 
 
Inom varje prioriterat område har det genomförts gruppuppföljningar där 
både berörda förvaltningar och externa aktörer deltog. Syftet var att ta del av 
erfarenheter och lärdomar för att få en bra helhetsbild som komplement till 
statistiken samt att deltagarna skulle mötas och diskutera det prioriterade 
området utifrån olika perspektiv. Grupperna var medvetet små och 
deltagarna noga utvalda för att skapa en större dynamik i diskussionerna. 
Inför varje uppföljningsmöte fick varje deltagare till uppgift att 
sammanställa ett gott exempel från sin verksamhet med koppling till de 
önskade effekterna inom varje område. De goda exemplen var 
utgångspunkten för diskussionerna på mötet där fokus var vad deltagarna 
har lärt sig av det som tidigare gjorts samt hur de kunde nå ledning och 
målgruppen i större utsträckning. De goda exemplen finns presenterat under 
varje prioriterat område.  
 
Inom det prioriterade området sysselsättning deltog Arbetsmarknadsenheten 
på Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, 
Kommunledningskontoret (Näringsliv, integration), Vård och 
Omsorgsförvaltningen, Finsam MittSkåne och FöretagsMix. 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var också inbjudna men hade 
förhinder på grund av omorganisationer. 
 
Gällande området offentliga miljöer deltog Kultur- och fritidsförvaltningen 
(Gasverket, biblioteket), Serviceförvaltningen, Miljö- och 
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samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunledningskontoret (plan, 
integration och medborgardialog), Barn- och utbildningsförvaltningen, Polis 
och Eslövs Stadskärneförening. Räddningstjänst Syd, mötesplatserna 
Medborgarhuset och Karidal var också inbjudna men hade förhinder. 
 
På det sista uppföljningstillfället med fokus på psykisk hälsa deltog  
Kultur- och fritidsförvaltning (Gasverket), Finsam MittSkåne, Barn- och 
utbildning (Elevhälsan), Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret, 
Eslövs Tjejjour och Ungdomsmottagningen i Eslöv. Vårdcentralen 
Tåbylund var inbjuden och de var positiva att delta nästa gång när de har 
kommit ännu längre i sitt arbete med att förebygga och hantera den psykiska 
hälsan bland patienter. 

Sysselsättning 
 
Det finns starka samband mellan arbete, arbetslöshet och hälsa. Det finns 
studier som visar att arbetslöshet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. Människor som 
arbetar har i större utsträckning bättre hälsa än de som är arbetslösa. Ett 
arbete kan vara hälsofrämjande då det ger en struktur på tillvaron och bidrar 
till personlig utveckling (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). 
 
Hälsa och utbildningsnivå har ett starkt samband. För att uppnå en god och 
jämlik hälsa är det centralt att utveckla människors kompetenser och 
kunskaper genom lärande och utbildning (Kommissionen för jämlik hälsa, 
2017). Utbildning är viktigt därför att det ger möjlighet till bättre jobb o 
högre lön, stärker psykologiska och sociala resurser samt ger reell möjlighet 
att påverka sin situation vilket i sin tur minskar fysiska och psykosociala 
risker. Utbildning påverkar individers möjligheter till etablering på 
arbetsmarknaden genom formella kvalifikationer och blir en 
bestämningsfaktor för inkomst och yrkesklass. Personer med högre 
utbildningsnivå har en god hälsa i större utsträckning än de med lägre 
utbildningsnivå (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016) 
En låg utbildningsnivå är starkt kopplat till en låg social position i samhället 
vilket leder till ökad risk för ohälsa och hälsomässigt ogynnsamma 
livsvillkor (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017:). 
 
Sysselsättning är det första prioriterade området i Programmet för socialt 
hållbar utveckling.  I Eslöv har den genomförts många goda insatser för 
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sysselsättning och hälsa. Nedan följer den lokala delen med statistiska 
resultat för att besvara de önskade effekterna på området sysselsättning samt 
goda exempel från verksamheterna. 

 
Öka andel studerande som slutför sin gymnasie- eller vuxen 
utbildning 
En särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden har unga som saknar 
fullständig gymnasieutbildning. Flera studier visar att den psykiska hälsan 
bland unga försämras bland den andelen unga som ej kommer in på 
arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur leda till att möjligheterna till en god 
hälsa under resten av livet minskar (Folkhalsomyndigheten.se)  
 
Låga inkomster har en koppling med olika sociala förhållanden som gör 
individen mer sårbar och utsatt för hälsorisker. Personer med låga inkomster 
lever inte lika länge som de med höga inkomster (Kommissionen för jämlik 
hälsa, 2016). 
 
En hälsofrämjande åtgärd som förebygger skolmisslyckanden på längre sikt 
är att tidigt upptäcka skolsvårigheter hos elever och ge dem ett verksamt 
stöd (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017) 
 
Tabell 1. Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun Eslöv 
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Tabell 1 visar att andel gymnasieelever med examen inom fyra år generellt 
ligger lågt jämfört med rikssnittet och Skåne och att antalet är detsamma 
som 2015 det vill säga ingen ökning har skett. Detta gäller alla 
gymnasielever som är folkbokförda i kommunen oavsett var de går i 
gymnasiet.  
 
 
Tabell 2 Gymnasieelever med examen inom 4, år hemkommun, kvinnor 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabell 2 visar att antalet kvinnor som slutför sin examen inom fyra år har 
ökat och närmar sig rikssnittet. Många av kvinnorna i Eslöv går 
högskoleföreberedande utbildningar och därför också tar sin examen i högre 
utsträckning. 
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Tabell 3 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, män  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3 visar däremot att antalet män som tar gymnasieexamen inom fyra 
år har minskat och ligger under rikssnittet vilket kan bero på den stora 
invandringen med unga pojkar som skedde under 2015-2016. En annan 
förklaring skulle kunna vara ett stort antal män som påbörjade 
introduktionsprogrammet och många som var obehöriga och därför inte tog 
någon examen. 
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Tabell 4 Andel som avslutar gymnasial vuxenutbildning i Eslöv och Skåne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Skolverket 2019 
 
I jämförelse med Skåne har Eslöv tidigare haft en större andel som avslutar 
sin gymnasiala vuxenutbildning men den andelen har minskat och är nu 
nära andelen i Skåne. Tabellen visar att andel som avslutar sin gymnasiala 
vuxenutbildning har minskat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ( 402 )



 

  15(47) 

 
 
Tabell 5 Andel som avslutar grundläggande vuxenutbildning i Eslöv och 
Skåne 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
Källa Skolverket, 2019 

 
 
Eslöv har sedan flera år tillbaka haft en lägre andel som slutför sin 
grundläggande vuxenutbildning jämfört med Skåne. Tabellen visar att 
andelen har ökat för att ligga på samma nivå som Skåne och sedan minska 
igen men i Eslöv har andelen som slutför sin vuxenutbildning ökat. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ingen ökning har skett vad gäller 
gymnasielever som fullföljt sin examen inom fyra år. Däremot ökar antalet 
kvinnor som slutför sin examen jämfört med männen där andelen som 
fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år minskat. Gällande 
vuxenutbildningen har andel som avslutar sin utbildning på gymnasienivå 
minskat och andelen som avslutar sin utbildning på grundläggande nivå har 
ökat. 
 

Lokala goda exempel  
 
Arbetsmarknadsenheten Eslövs kommun 
Arbetsmarknadsenheten stödjer personer till arbete och självförsörjning. En 
arbetsmarknadssekreterare genomför både vägledning med en coachande 
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och motiverande utgångspunkt där bland annat förutsättningar, resurser och 
mål diskuteras samt en fördjupad kartläggning av kompetenser och vilka 
redskap som behövs för att nå personens mål. Utifrån kartläggningen 
genomförs en plan med mål och delmål. Arbetsmarknadssekretaren kan till 
exempel bistå med kunskap om arbetsmarknaden, skriva CV och personligt 
brev, tolka platsannonser och besöka arbetsgivare som är intressanta i 
planeringen med mera. 
 
 

Öka etableringen på arbetsmarknaden med fokus på ungdomar, 
nyanlända och funktionsnedsatta.  
Arbetsförmedlingen har definierat fyra grupper som är mer utsatta på 
arbetsmarknaden och det är de som saknar gymnasieutbildning, de som är 
födda utanför Europa, de som har ett funktionshinder som innebär nedsatt 
arbetsförmåga och äldre i åldersgruppen 55-64 år (Kommissionen för jämlik 
hälsa, 2016). 
 
Ungdomar 
 
Tabell 6 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (andel %)  
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Tabellen visar att Eslöv har en högre andel invånare mellan 17-24 år som 
varken studerar eller arbetar jämfört med övriga kommuner i Skåne och 
riket. 
 
 
Tabell 7 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 
 

 
Eslöv har i jämförelse med både riket och alla kommuner en högre andel 
som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning och den positiva utvecklingen fortsätter i Eslöv. 
 
Graferna kan anses motsägelsefulla men det skulle kunna vara så att de 
gymnasieelever som får arbete eller studerar flyttar från kommunen vilket 
gör att dem som stannar kvar i kommunen i högre utsträckning varken 
studerar eller arbetar. 
 
 
Nyanlända 
En viktig förutsättning för en framgångsrik etablering är hälsa. Många 
asylsökande och nyanlända lider av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen, 
uppskattningsvis 20-30 procent mår psykisk dåligt. Posttraumatiskt 
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stressyndrom är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen 
och bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa vanligt 
(regeringen.se) 
 
 
Tabell 8 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar, andel (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Tabellen beskriver andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera efter 90 dagar har ökat i Eslöv men är lägre än både Skånes 
övriga kommuner och riket. 
 
Funktionsnedsättning 
Runt 15 procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har 
någon funktionsnedsättning vilket motsvarar omkring 900 000 
personer. Det är ungefär lika många män som kvinnor som har en 
funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här nedsatt 
syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi 
eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också 
handla om att ha diabetes, hjärt-/lungproblem, 
mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande  
(SCB, 2017). 
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Enligt den nationella folkhälsoenkäten rapporterar personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar sämre livsvillkor än övrig befolkning. De 
förvärvsarbetar i mindre utsträckning och är oroliga för att förlora jobbet i 
högre utsträckning än övrig befolkning. Män med funktionshinder arbetar i 
högre utsträckning än kvinnor med funktionsnedsättning. Att sakna 
kontantmarginal och ha ekonomisk kris är vanligare bland dem med 
funktionsnedsättning och vanligare bland kvinnor jämfört med män. Jämfört 
med övrig befolkning är det fler personer med funktionsnedsättning som 
skattar sin hälsa som dålig. Det är en lägre andel kvinnor som skattar sin 
hälsa som bra jämfört med män med funktionsnedsättning 
(Folkhalsomyndigheten, 2016). 
 
Det finns ingen statistik som ger en rättvis bild över om etableringen på 
arbetsmarknaden för funktionsnedsatta har ökat så den förblir obesvarad. 
 
Sammanfattningsvis har Eslöv en högre andel 17- 24-åringar som varken 
arbetar eller studerar, andelen som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning ökat i Eslöv, andelen som 
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar 
har ökat i Eslöv samt att etableringen på arbetsmarknaden för 
funktionsnedsatta inte kan besvaras. 

 

Lokala goda exempel 
 
Att driva caféverksamhet på Våfflan i Trollsjöområdet i Eslöv 
Målet är att ge kvinnor inom etableringen en meningsfull sysselsättning, 
kompetensutveckling och föreberedelse inför arbetslivet genom att driva 
caféverksamhet i Trollsjöområdet tillsammans med handledare. Café 
Våfflan hade öppet från 30 april till 16 september. Verksamheten bestod av 
en projektledare som driver caféet tillsammans med caféansvariga, personer 
inom etableringsuppdraget anställs eller får praktikplats samt en ”pool” med 
svensktalande som tar ansvar för kassan och ger personerna inom 
etableringsuppdraget de bästa förutsättningarna och stöd. Dessa blandande 
anställningsformer gav en positiv effekt genom att allas olikheter och 
erfarenheter togs tillvara. Det skedde genom att till exempel språkutveckling 
för deltagarna i etableringen, ledarskapsutveckling för ungdomarna som tog 
stort ansvar för verksamheten samt att deltagarna i lugn takt kunde lära sig 
yrket. En viktig del i den meningsfulla sysselsättningen för personerna som 
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deltog är kontaktytan mellan personal och kund. I denna interaktion sker ett 
socialt möte, språkutveckling och träning i ett serviceyrke. En annan fördel 
är att trollsjöområdet blivit ett besöksmål för deltagarna också på fritiden 
vilket är viktigt för att känna tillhörighet och en känsla av att vara en del av 
en allmän mötesplats. Verksamheten sker i samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och tidigare förvaltningen Arbete och försörjning.  
 
 
Verksamheten slussen i den dagliga verksamheten  
Två arbetskonsulter arbetar i daglig verksamhet och en del av verksamheten 
är slussen. Målgruppen är de personer som har ett LSS beslut. Detta ansöks 
via handläggarna till daglig verksamhet och vissa brukare har önskemål om 
att få komma direkt till slussen och andra kan få erbjudande om slussen. Det 
är ofta vad står i beslutet som avgör vart personen vill vara. I slussen görs 
tillsammans med brukaren en kartläggning över önskemål och individens 
förutsättningar. Utifrån kartläggningen söks en individuell plats ute i 
samhället som till exempel kan vara ett företag, förening, kommunal 
verksamhet. Det sker täta kontakter mellan arbetskonsulenterna, brukarna 
och arbetsplatsen. Samverkan sker med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen när till exempel en gemensam kartläggning ska 
genomföras. Detta utförs när brukare är redo och arbetar 20 h/vecka. 
Arbetsförmedlingen tar över kontakten mellan brukare och arbetsplats. 
Förhoppningsvis leder detta till en lönebidragsanställning. 
 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen för unga och nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden 
Målet med överenskommelsen är att fler nyanlända och unga ska komma i 
arbete eller studier genom en förbättrad samverkan mellan myndigheterna. 
Överenskommelsen togs fram genom stöd och vägledning från 
Delegationen för unga och nyanlända i arbetslivet (DUA). Sedan 
överenskommelsen beslutades har fem olika jobbspår pågått inom yrkena 
vårdbiträde, personlig assistent, barnskötare, barn och fritid samt 
yrkesobestämda med inriktning café. Deltagarna har främst varit 
målgruppen nyanlända men vissa jobbspår har varit öppen för andra 
målgrupper. Uppföljning och planering av jobbspåren har skett i samverkan 
med Arbetsförmedlingen, Eslövs folkhögskola samt kommunens 
tillväxtavdelning, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning. I 
överenskommelsen finns en beskrivning av hur myndigheterna specifikt ska 
arbeta med målgruppen unga nyanlända som behöver fullfölja en 
gymnasieutbildning. Arbetet ska inledas med en kartläggning av individens 
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behov och sedan fortsätta med planerade aktiviteter i workshop-form och 
studiebesök. Allt inom ramen för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  
Tillväxtavdelningen vid Kommunledningskontoret har det samordnande 
ansvaret för den fördjupade överenskommelsen med Arbetsförmedlingen 
och regelbunden uppföljning till Delegationen för unga och nyanlända i 
arbetslivet (DUA). 
 
FöretagsMix 
En lokal idéburen organisation som verkar arbetsintegrerande och insatserna 
ska främja integration och mångfald. Den drivs ideellt av en styrelse vars 
medlemmar och har olika funktioner i föreningen. Det centrala i 
FöretagsMix är att medverka till att personer som behöver kunskaper, stöd 
och vägledning kan påbörja och återgå till arbete som anställd eller 
egenföretagare. Utlandsfödda elever studerar svenska med 
omvärldsorienterande inslag samtidigt som de förebereder sig för att söka 
praktik eller arbete. De som väntar på uppehållstillstånd och inskrivning på 
etableringen eller väntar på en plats till SFI kan förebereda sig genom att 
läsa svenska på FöretagsMix. 
 
MIX står på fyra ben: 

- Verksamhet som bygger på avtal med Eslövs kommun, före 
detta Arbete och försörjning och Arbetsförmedlingen 

- Avtal med Länsstyrelsen om Tidiga insatser för Asylsökande 
(TIA) 

- Näringsverksamhet/företagande i MIXAT (Seconhand butik) 
och MAXAT – återvunnet och nytt med hemservice såsom 
städ, sömnad i syverkstad, försäljning med fyra 
undervisningsplatser i en butik samt möjlighet till 
egenanställning 

- Mötesplatsen ”Öppen Dörr- Möt världen i Eslöv” 
 
Under 2017-2018 har totalt 197 personer varit inskrivna varav ca 15 % 
kommit in i arbetslivet. Organisationen som har funnits sedan 2011 
samverkar med många olika samhällsaktörer. 
 
Finsam Skåne  
Finsam MittSkåne stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser genom 
rehabiliteringsområdet som vänder sig till medborgare i arbetsför ålder, 16-
64 år. Finsam MittSkåne är ett samordningsförbund som består av parterna 
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Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna 
Eslöv, Höör och Hörby. 
 
Oden/Freja 
Ungdomsinsatser som riktar sig till unga män och kvinnor i långvarigt 
utanförskap. Insatserna erbjuder individcentrerat stöd och aktiviteter som 
leder till arbete eller studier. Aktiviteterna är socialt stöd, motiverande 
samtal, praktik/arbete/studier, uppsökande verksamhet/hembesök. En 
aktivitet som utvecklats inom insatsen är Sturegatan i samarbete med Eslövs 
folkhögskola. 
 
Rådrum 
Stöd till medborgare som behöver hitta rätt i myndighetsdjungeln. 
Rådgivare på Rådrum är blandade, etablerade svenskar och oetablerade 
svenskar för att skapa de bästa förutsättningarna till rätt stöd och råd för 
medborgarnas behov. Rådrum ger både besökare och rådgivare kompetens 
och kunskap om det svenska samhället, kontaktnät, ett socialt sammanhang 
och en öppen plattform att hitta rätt möjligheter t ex arbete eller studier. 
 
IT-guide 
Unga ensamkommande eller nyanlända gymnasieungdomar med bra 
skolresultat och driv ger, framförallt äldre medborgare, stöd i digitalteknik 
och hur internet ska användas för att förenkla vardagen och det sociala livet. 
IT- guide bidrar till det första jobbet (referenser), utveckla språket (snabb 
och bred språkutveckling) och bygga kontaktnät (starkt socialt driv och 
många kontaktytor).  
 
Samtliga ovannämnda insatser ger deltagarna: 

- Egenmakt (lär sig mer om omvärlden) 
- Självkänsla (utforska sina drömmar och mål) 
- Kontaktnät (lära känna varandra och våga ta kontakter) 
- Framtidstro (våga planera och se sig själva som en del av en 

möjlig framtid) 
 
 
 
BOSS 
BOSS är en intern förvaltningsövergripande organisation inom Eslövs 
kommun för utveckling av integration och samverkan till stöd för 
målgruppen nyanlända vuxna och barn. Det övergripande målet är att 
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etableringstiden för nyanlända i Eslövs kommun minskar genom ett 
samordnat arbete med insatser för utbildning, arbete och fritid. De planerade 
insatserna ska utgå från målgruppens perspektiv och kunskap om 
jämställdhet och barns rättigheter. Strategiska samverkansparter för arbetet 
är Arbetsförmedlingen, Eslövs folkhögskola, Rädda barnen, Malmö 
universitet och Skåneidrotten.  
 

Främja sysselsättning i samverkan med lokala aktörer såsom 
myndigheter, företag och föreningsliv 
 
Det finns ingen statistik att tillgå varav en sammanfattning ej kan 
genomföras. 
 

Lokala goda exempel 
Framtidsmötet  
Framtidsmötet är ett projekt som möjliggör för samtliga åttondeklassare i 
Eslövs kommun att få träffa och göra företagsbesök hos det lokala 
näringslivet. Projektet bygger på en nära samverkan mellan det lokala 
näringslivet och förvaltningen Barn- och utbildning. Initiativet hjälper till att 
förstärka ungdomarnas förståelse för de olika karriärmöjligheter som finns i 
kommunen och förbättrar deras möjlighet till sommarpraktik/arbete. Genom 
att visa på de möjligheter som finns i näringslivet och i kommunen ska 
framtidsmötet också syfta till att motivera ungdomarna att fullfölja sina 
studier. Samtidigt får näringslivet hjälp med ett av sina största problem, 
kompetensförsörjning, och hur de kan arbeta för att hitta lösningar på 
problemet.  
 
Extratjänst  
Extratjänst är för de som varit arbetslösa en längre tid eller som är nyanländ 
i Sverige. Extratjänst innebär ett arbete inom offentliga sektorn som 
hanteras av Arbetsförmedlingen och skapar en möjlighet till att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som anställer en person på extratjänst 
upprättar en anställning och får bidrag för anställningen. Extratjänst startade 
2015 och avslutades 1 januari 2019. Avtal mellan arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna upprättades. Extratjänsterna skulle vara 
meningsfulla arbeten där personen som deltar känner att de fyller en 
funktion i verksamheten. Det positiva med extratjänst har varit ett gott 
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samarbete mellan involverade parter där fokus varit att gemensamt hitta 
lösningar samt att samarbete som tidigare inte varit naturliga främjats. 
 
 

Gruppuppföljning Sysselsättning 
Vid uppföljningstillfället deltog Arbetsmarknadsenheten på Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, 
Kommunledningskontoret (Näringsliv, integration), Vård och 
Omsorgsförvaltningen, Finsam MittSkåne och FöretagsMix. 
Frågeställningarna som besvarades var vilka lärdomar som gjorts av det det 
genomförda arbetet och hur det kan användas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Resultatet blev följande:  
 

 Kunskap på olika nivåer 
- Öka kunskapen om sociala och kulturella regler och koder 

(informella och formella, medvetna/omedvetna) 
 

- Vid kunskapsöverföring till olika grupper skapa en 
förförståelse kring hur till exempel kulturkrockar och 
jämställhet påverkar möjligheterna att nå fram. 

 
- Ökad kunskap till olika målgrupper om hur det svenska 

samhället och dess kultur fungerar för att öka möjligheten till 
etablering i samhället. 

 
- Ökad kunskap till offentliga förvaltningar och andra 

samhällsaktörer om den berörda målgruppens förutsättningar 
behov och eventuella kulturella utgångspunkter för en ökad 
förståelse som skapar möjlighet att hitta nya sätt att nå 
målgruppen. 

 
- Ökad kunskap om kulturkrockar till exempel att Sverige 

befinner sig på den individuella nivån (litar på samhället och 
dess funktioner) med många andra kulturer utgår ifrån det 
kollektiva nivån (familjen är i fokus och det är dem man litar 
på)  
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- Ökad kunskap om målgrupper och dess förutsättningar till 
politiker för att ge en bra utgångspunkt för att kunna fatta 
beslut. 

 
- Ökad kunskap om arbetsmarknaden till ungdomar för att det 

ska skapas en realistisk bild av hur ett förvärvsarbete 
fungerar för att kunna hantera framtida arbete 

 
 Samverkan 

- Skapa en gemensam plattform där interna och externa aktörer 
möts för att få en tydlig helhetsbild utifrån olika perspektiv 
samt tydliggöra varandras roller i sammanhanget. 

 
 Arbetssätt 

- Beakta tidsaspekten och långsiktigheten – förändringsarbete 
tar tid 

- Fortsätta beakta förtroendekapitalet (tillit) för att nå fram till 
målgruppen 

- Fortsätta ha tålamod i och med att det tar tid att hitta 
lösningar och det är av stor vikt att det får göra det för ett 
bättre resultat 

- Våga lyfta och diskutera utmaningarna både internt och 
externt för att gemensamt hitta nya lösningar 

 

Offentliga miljöer 
 
Stadens utformning är en förutsättning för invånarnas hälsa då den fysiska 
planeringen kan underlätta det sociala livet och individens levnadsval.  
 
Den fysiska miljön kan: 

 Minska segregationen mellan bostadsområden 
 Förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter 
 Bidra till en medveten lokalisering av skolor i goda miljöer 
 Bidra till nya ekonomiska och strategiska strukturer 
 Tillvarata människors erfarenheter och kunskap 
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Hur staden utformas möjliggör olika former av fysisk aktivitet såsom lek, 
motion, friluftsliv och vardagliga förflyttningar (Engquist, Larsson och 
Pelin 2012). Att satsa på att förbättra de boendes möjligheter till fysisk 
aktivitet är fördelaktigt för folkhälsan och samhället i övrigt genom att 
miljöpåverkan minskar, de sociala kontakterna ökar och medborgarna blir 
mer engagerade (Faskunger, 2012). 
 
Offentliga miljöer är det andra prioriterade området i Programmet för socialt 
hållbar utveckling.  I Eslöv har det genomförts många goda insatser för öka 
sambanden mellan offentliga miljöer och hälsa. Nedan följer den lokala 
delen med goda exempel från verksamheterna för att ge en bild över 
kommuninvånarnas delaktighet och inflytande i utformning av offentliga 
miljöer samt Eslövs olika mötesplatser då det inte finns statistik att tillgå för 
att besvara de önskade effekterna. Däremot kommer den sista önskade 
effekten som handlar om att öka tryggheten att presenteras både statistiskt 
och med goda exempel. 
 

Öka kommuninvånarnas delaktighet och inflytande i utformning 
av offentliga miljöer 
En viktig bestämningsfaktor för hälsan är makten över den egna vardagen 
och den egna närmiljön. En bred medborgardialog där invånarna är 
delaktiga i planeringen och utformningen av de fysiska åtgärder som 
genomförs i området skapar möjlighet till att stärka lokal sammanhållning, 
ägande och ansvarstagande.  Det är också av stor vikt att visa för invånare 
och omgivning att någonting händer, att det satsas och investeras på platsen 
och i området vilket skapar en stor demonstrationseffekt (Enquist, Larsson, 
Pelin, 2012). 
 
Det finns ingen lokal statistik att tillgå varav en sammanfattning ej kan 
genomföras. 

Lokala goda exempel 
 
Hällans lekplats 
Hällans lekplats ligget i ett bostadsområde från 60-talet och lekplatsen har 
länge varit sliten och ombyggnationen har varit efterlängtad av de boende. 
Vid upphandlingen av entreprenaden för anläggandet av lekplatsen var en 
del av utvärderingen de boendes synpunkter. De tre inkomna 
anbuden/förslagen presenterades på lekplatsen på en lördag i maj. De 
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boendes val var en av de faktorer som värderades. En lekplats är en plats i 
sig själv som stimulerar till möten. Beroende på hur lekplatsen utformas 
lockas olika grupper. Lekplatsen Hällan är planerad för barn 0-12 år och är 
delvis tillgänglighetsanpassad. Vid utformningen lades stor vikt vid 
belysning och planteringar för att säkerställa att lekplatsen känns som en 
trygg plats. Det var en av de faktorer som utvärderades i upphandlingen av 
anläggandet. En lärdom var att tydliggöra för inblandade hur stor del av 
deras synpunkter som skulle ligga grund för beslutet för att undvika 
besvikelsen både från involverade och från entreprenören om inte det 
förslag som fått mest röster valdes. 
 
School Mobility Lab  
Inför byggandet av Nya Sallerupsskolan väcktes frågan hur barnen tar sig 
till och från skolan och hur skolan utformning kan gynna dem som vill 
cykla eller gå. Beviljade medel från Region Skåne tillsammans med 
konsultbyrån Triveckor för att testa en ny modell, School Mobility Lab, om 
samskapande för att hitta lösningar som gynnar en hållbar utveckling. Idén 
var att möta föräldrar och barn i ett lab för att gemensamt hitta lösningar på 
hur fler kan gå eller cykla till skolan. Ett lab definieras av att det utgår ifrån 
ett geografiskt område (en region, stad, stadsdel, kvarter, gata etc), har 
experimenterande karaktär som innebär en innovations- och lärande process 
genom samskapande av kunskap och idéer samt involerar användare i 
innovations- och lärande processer (medverkan av olika aktörer/intressenter) 
i samskapande där metoderna anpassas till olika aktörs/intressentgrupper. 
Projektets upplägg var förberedelser, enkätundersökning, Lab/träff samt 
åtgärds- och uppföljningsplan. Ca 40 personer medverkade på workshopen  
varav 21 föräldrar och 12 barn. Idéer och förslag både ”mjuka” och ”hårda” 
lösningar fångades upp i en aktivitetslista där respektive förslag hanterades 
och tilldelades en ansvarig. Workshopen har resulterat i 

 En slutrapport med rekommendationer för hur en 
samskapandeprocess i form av ett lab kan utformas 

 Input till pågående arbete med cykelstrategi 
 Förtydligat behovet av en utökad trafikutredning för 

Sallerupsområdet  
 Viljeriktning och exempel till projektering av nya Sallerupsskolan 
 Eventuellt fortsättningsprojekt men en ny ansökan till Vinnova för 

att förverkliga några av labbets idéer. 
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Överenskommelsen 
Överenskommelsen är en pågående process mellan Eslövs idéburna sektor 
och Eslövs kommun. Under våren 2019 är överenskommelsen på remiss. 
Den är en viljeyttring från alla parter att samverka över 
organisationsgränser. Den är även en samverkansplattform för alla parter att 
gemensamt, över tid, hitta nya lösningar till framtida samhällsutmaningar. 
Målet är att genom samverkan skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart samhälle. Genom att möjliggöra nya samarbeten och 
samverkanslösningar nyttjar vi våra gemensamma resurser optimalt och 
stärker tilliten mellan varandra. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar kommun − idag och i framtiden. Syftet med 
Överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för en långsiktig, hållbar 
och strukturerad samverkan mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs 
kommun. Målsättningen är att resultatet ska bidra till ett hållbart samhälle. 
 
 
Barns röster i översiktsplanen 2035 
Under hösten 2017 inleddes samarbetet Barns röster med förskolebarn i 
Eslöv, Stehag och Billige inom ramen för översiktplanens dialog arbete. 
Eslövs kommun översiktsplan 2035 handlar om Eslövs framtid. Barn är i 
hög grad berörda av arbetet och en målgrupp som har svårare att göra sig 
hörda än många andra grupper/individer i samhället. Därför upprättades ett 
särskilt projekt för att ge barn en röst i översiktsplanearbetet och öka 
delaktigheten i samhället. Kommunens övergripande mål med dialogarbetet 
var att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i som barn. Effekterna 
som projektet skulle ge var att fördjupa och förbättra dialogarbetet i 
kommunen, stärka invånarnas delaktighet i de olika planprocesserna samt 
att tjänstepersoner på tillväxtavdelningen ska öka sin kunskap om hur barn 
ser på sitt samhälle och sin framtid. Leveransmålet var att få ett material 
som kunde användas i planeringen, att ge barnen något synligt som 
bekräftelse på att kommunen har lyssnat, att om det blir ett framgångsikt 
arbetssätt översätta det till en metod som kan användas i framtida dialoger 
med mindre barn samt att få en berättelse om hur Eslövs kommun arbetar 
tillsammans med barn. 
 
Lärdomar under barns röster var att barn kan mycket om sin närmiljö, barn 
som är stolta över sin förskola, sin närmiljö och sitt arbete, barn bryr sig om 
sin närmiljö och barn är nyfikna och vill lära mer. 
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Utöka miljöer som stimulerar till möten och sociala 
sammanhang 
Utformningen av staden kan underlätta möten mellan olika socialt skilda 
grupper. Öppna avgiftsfria mötesplatser bidrar till fler sociala kontakter 
vilket är en av hälsans bestämningsfaktorer. Det är särskilt viktigt i områden 
där invånarna har sämre hälsa och begränsade resurser Ett annat viktigt 
bidrag till invånarnas välmående är fritidsgårdar, idrottsplatser, 
vårdcentraler och annan offentlig service (Engquist, Larsson, Pelin, 2012). 
 
Det finns ingen lokal statistik att tillgå varav en sammanfattning ej kan 
genomföras. 

Lokala goda exempel 
 
Senior Sport School  
Mötesplats Karidal är en hälsofrämjande mötesplats där kommunens 
invånare har möjlighet att mötas för att umgås samt delta i eller leda olika 
aktiviteter och engagemang. En av aktiviteterna som mötesplatsen bedriver i 
samverkan med Kultur & Fritid, Skåneidrotten och Region Skåne är Senior 
Sport School. Senior Sport School är en 12 – veckors kurs för målgruppen 
60+ med syftet att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande genom 
att inspirera till hälsosamma levnadsvanor samt främja den sociala 
gemenskapen. Det har bedrivits en till två kurser per år med ca 20 personer i 
varje grupp. Deltagarna har träffats på Mötesplats Karidal en gång per vecka 
för teori och diskussion kring hälsa tillsammans med mötesplatsens 
hälsopedagog. Innehållet på träffarna har varit diskussion kring 
hälsobegreppet, motivation, fysisk aktivitet, matvanor, stress, avslappning 
och sömn. Deltagarna har också deltagit i matlagning, utbildning i 
skadeförebyggande träning, Senior Power samt genomgått HLR-utbildning 
med hjärtstartare. Det ingår även en fysisk aktivitet i veckan som 
genomförts både utomhus och på aktuella föreningars lokaler. Efter kursens 
slut har deltagarna fortsatt träffas på mötesplatsens lokaler och på andra 
arenor i staden. Många har påbörjat någon aktivitet på egen hand eller 
tillsammans med någon från Senior Sport School. Samverkan mellan 
förvaltningarna Vård & Omsorg och Kultur & Fritid, Skåneidrotten, 
föreningarna har fungerat väl vilket lett till samarbeten i andra sammanhang. 
 
Kreativiteket  
Kreativiteket invigdes 2016 och har två huvudsakliga syften: integration och 
folkbildning. Det är ett makerspace på Eslövs stads bibliotek som både är en 
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skaparverkstad och en social verkstad. Där arrangeras olika aktivitetern 
såsom slöjdklubb, teknik-fika varvat med visningar av verktyg, symaskiner, 
3D-skrivare med mera. Gemensamt skapande utgör en plattform för att ta 
kontakt med en okänd människa och kunskapsdelningen knyts till 
integrationsmålet. Kreativitekets makerspace ska fungera som en social 
mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper, information och på samma 
gång inspireras och inspirera andra. Kreativitetet vänder sig till alla 
målgrupper och i stort sett all verksamhet är kostnadsfri förutom enstaka 
undantag där besökare får betala för materialet de använt. Ett makerspace 
kan vara ingång till en mer användarstyrd verksamhet som i förlängningen 
kan integrera människor som har en bristande koppling till samhället. 
Skapande verksamhet möjliggör möten över etniska, köns- och 
åldersgränser. Folkbildningen handlar om folkbibliotekets särställning 
gällande den informella bildningen då det är kostnadsfritt och öppet för alla.  
 
Unga för ungar  
En projektsatsning för barn och ungdomar med positiva effekter.  Syftet var 
att skapa en mötesplats som möjliggör möten över sociala begränsningar. 
Det handlar om att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, 
stimulera flickor och pojkars deltagande, skapa kontaktytor mellan barn 
med olika bakgrund och främja integration.  Projektets utgångspunkt var att 
alla barn ska behandlas lika gällande tillgångar och deltagande varav ingen 
behovsprövning gjordes av de barn som deltog i aktiviteterna. 
Sommarlovsaktivteter för barn och unga på tre olika bostadsområden i 
Eslöv. Ca 15 feriearbetare har tillsammans med två projektledare planerat 
och genomfört aktiviteter för barn mellan 6-15 år (alla åldrar har varit 
välkomna). 2017 och 2018 deltog två språkpraktikanter från 
Arbetsförmedlingen. Exempel på aktiviteter var basket, skattjakt, stafetter, 
kubb, pyssel, slöjd, dans, brännboll, tårtbakar-tävlingar, konstnärsdagar, 
disco mm. 1200 barn som under de tre veckor som Unga för Ungar varit i 
deras område får både gratis aktiviteter, träffa nya kompisar, träffa trygga 
feriearbetare och vuxna. Projektet har skett i en bred samverkan med olika 
samhällsaktörer och särskilt betonades Räddningstjänsten och Polisens 
medverkan där barnen fick en mer positiv bild av deras arbete. Även 
fältarnas medverkan tydliggörs i och med att det har skänkt trygghet samt 
ökat chanserna till att i ett tidigt stadie upptäcka behov av insatser från 
socialtjänsten. I satsningen har också samarbetet med Ebo och Brinova 
(lokaluthyrning) varit avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna. 
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Eslövs medborgarhus 
Medborgarhuset är en mötesplats som står på fyra ben: 

 Lokaluthyrning under 2018 var det 447 uthyrningar varav 52 var 
kulturarrangemang (organisationer som Kommunförbundet, 
Länsstyrelsen, Region Skåne, föreningar, kommunala förvaltningar 
och till olika privata aktörer) 
 

 Månadens konst som innebär att konstutövare, mest lokala och icke 
professionella inbjuds till att visa sina alster under en månad på 
Medborgarhuset. Det finns ett stort intresse och behov då det är 
uppbokat till och med juli 2020. 

 
 Arkitektoniska värden som  innebär att Medborgarhuset är sedan 

2001 byggnadsminnesförklarat vilket gör det till landets yngsta 
byggnadsminne. 2002-2003 återställdes huset till originalskick 1957 
och stort intresse finns och därför genomförs guidade turer. Det har 
också utförts tv/radioprogram och en bok om byggnaden. 

 
 Spontana möten – dagligen kommer det besökare till 

Medborgarhusets foajé för samtal och socialt umgänge. 
 
Lekplats/aktivitetsplats Berga  
Under 2016 fanns det möjlighet för kommuner att ansöka ekonomiska 
medel till socioekonomiskt utsatta bostadsområden där åtgärder skulle 
kunna stimulera och främja social tillvaro. En medborgardialog 
genomfördes med de boende kring förslaget som tagits fram.  
Lekplatsen/aktivitetsplatsen invigdes sommar 2018 och vänder sig till alla. 
Det finns bord för schackspel mm. 
 
Eslövs Stadskärneförening  
Eslövs stadskärneförening är en samverkansorganisation som består av 
fastighetsägare, Eslövs kommun och butiksägare. Föreningen arbetar aktivt 
med att driva utvecklingen av Eslövs centrum genom att skapa ett brett 
utbud av handel, service, aktiviteter och kulturupplevelser i alla åldrar. 
Verkar också för att stadens aktörer ska finna och hjälpa varandra med 
glädje, engagemang och omtanke. Visionen är att Eslöv ska vara en aktiv 
och attraktiv stad. Uppdraget består i att både vara en samverkanspart och 
en inspiratör genom omvärldsbevakning och genom att skapa synergier i 
form av god samverkan mellan fastighetsägare, Eslövs kommun och 
butiksägare. Eslövs Stadskärneförening arbetar med fokusgrupper kopplade 
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till organisationens övergripande mål som har tydliga samband med Eslövs 
kommuns centrumutvecklingsplan. Föreningen utgår ifrån fyra delar:  
Aktiviteter- en plats att mötas på och som skapar förutsättningar för 
upplevelser (levande torg, evenemang, upplevelser, årshjul, samarbete) 
Stark handel- ett bemötande som överträffar förväntningarna (öppettider, 
samarbete7upplevelser, kundbemötande, varuexponering, digitalisering) 
Tryggt & snyggt- att det ska vara enkelt, rent och vackert att vistas i Eslöv 
(Entré till Eslöv, skyltning, belysning, renhållning, trafik och parkering) 
Utbud etablering- attraktivt butiksutbud (stråkstrategi, etablering, pop up, 
utsmyckning, tomma lokaler) 
 

Öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen 
Trygghet är subjektivt och beror på människors tidigare erfarenheter, 
”rykten” om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med omgivande 
miljöer. Trygghet i bostadsområdet viktigt för vilja o lust att vistas utomhus 
ökar möjlighet till sociala kontakter och fysisk aktivitet. Faktorer för att öka 
tryggheten är belysning, underhåll i området, skalskydd såsom lås, buskage 
ses över, grannsamverkan, trygghetsvandringar mm. Det som främjar tillit 
och trygghet är att allmänna platser som gator och torg är befolkade vid 
olika tider på dygnet (Engquist, Larsson, Pelin, 2012) 
 
Tabell 10 Nöjd-Region-index- Trygghet (Eslöv och Skånes övriga 
kommuner)      
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Tabellen 10 beskriver att det skett en försämring mellan 2016-2018 gällande 
medborgarnas bedömning om hur tryggt det är kommunen och att Eslöv 
ligger lågt i jämförelse med andra skånska kommuner. 
 
 
 
Tabell 11 Nöjd Region Index- Trygghet (kvinnor och män) 
  

 
            

Källa: SCB Medborgarundersökningar 
 
Tabellen visar att kvinnor i Eslövs kommun känner sig mer otrygga än 
männen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det har skett en försämring mellan 2016-
2018 gällande Eslövs trygghet samt att kvinnorna i högre utsträckning än 
männen känner sig otrygga. 

Lokala goda exempel 
 
Riskzonsamtal  
Under vinter 2017 samlades ungdomar i olika konstellationer i centrala 
Eslöv och de störde ordningen genom att bråka med näringsidkare, idka 
skadegörelse mm. Ungdomarna var i åldern 12-16 år men också äldre 
kriminella ungdomar deltog. Med anledning av ovan information bestämde 
polis och fältare att i ett tidigt skede identifiera de mest framträdande 
ungdomarna. När ungdomen identifierats åkte polis och fältare utan 
förvarning hem till ungdomens föräldrar för samtal kring ungdomens 
förehavanden och umgänge. Det fanns en oro för hur tillvägagångssättet 
skulle bemötas men vid samtliga möten visade föräldrarna stor uppskattning 
av den information som återgetts. Det var många föräldrar som uppgav att 
de saknade verktyg för att hjälpa ungdomen bort från centrum och 
kriminalitet. I dessa fall kunde föräldrarna lotsas till rätt instans inom 
socialtjänsten. Uppföljning av resultatet har inte genomförts men däremot 
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vittnar både fältare och polis att enbart någon enstaka ungdom setts ute på 
stan i sin gamla konstellation. 
 
Örat mot marken 
Den lokala gruppen ”Örat mot marken” som varje vecka diskuterar veckans 
händelser och kommande händelser för att utifrån det sätta in aktiva åtgärder 
direkt. Deltagare i gruppen är räddningstjänst, polis, Nokas, Sekuritas, Ebo, 
Brinova, Merab och samtliga förvaltningar i kommunen. 
 
Trygghetsvandringar 
Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led 
i arbetet för att uppnå detta genomför Eslövs kommun trygghetsvandringar i 
olika delar av kommunen tillsammans med medborgare, föreningsliv, 
näringsliv, polis, Räddningstjänst mfl. Syftet med vandringarna är i 
huvudsak att tillsammans göra iakttagelser och förbättra platser som känns 
otrygga.  
 

Gruppuppföljning Offentliga miljöer 
Vid uppföljningstillfället deltog Kultur- och fritidsförvaltningen (Gasverket, 
biblioteket), Serviceförvaltningen, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunledningskontoret (plan, 
integration och medborgardialog), Barn- och utbildningsförvaltningen, Polis 
och Eslövs Stadskärneförening. Frågeställningarna som besvarades var vilka 
lärdomar som gjorts av det get genomförda arbetet och hur det kan användas 
i det fortsatta utvecklingsarbetet. Resultatet blev följande: 
 
Öka kommuninvånarnas delaktighet och inflytande i utformning av 
offentliga miljöer 

 Möta medborgarnas på deras ”arena” för att nå alla i området 
 Tydlighet till medborgarna om syftet, hur och i vilken omfattning 

deras synpunkter kommer beaktas vid slutresultatet för att undvika 
besvikelser 

 Vid medborgardialog vara tydlig med kommunens långa 
beslutsprocesser och hur resultatet ska kommuniceras ut till de som 
deltagit och hur processen sedan går vidare eller avslutas 

 Viktigt att medborgare som deltagit i en dialog med kommunen får 
ta del av resultatet 

 Våga söka externa pengar för att prova nya saker 
 Våga prova nya sätt att föra medborgardialoger 
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 Vara medveten om en liten grupps makt i en medborgardialog och 
förhålla sig till det i analysarbetet 

 Klargöra rollerna i medborgardialogen 
 Utveckla det interna och externa samarbetet 

 
Utveckla miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang 

 Utveckla miljöer som stimulerar till möten och det får ta lång tid 
 Svårt att nå ut till olika målgrupper och skapa nya mötesplatser 

varav ett alternativ är att stärka och använda de eldsjälar som finns i 
området och vill göra något för sitt område 

 Projekt skapar förväntningar på en fortsättning – ta hand om 
resultatet och använda det som kommit fram för att skapa förtroende 
bland medborgarna samt fundera på om dialogen kan fortgå i den 
fortsatta utvecklingen? 

 Skapa mötesplatser på områdena för att nå ut bredare 
 
 
Öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen 

 Aktiviteter på offentliga platser skapar trygghet, attraktivitet och 
mötesplatser för alla 

 Människor på de offentliga platserna skapar trygghet 
 Kring centrumutvecklingen se det i ett större sammanhang 

tillsammans med olika myndigheter som till exempel hur öppettider 
kan påverka tryggheten, mm 

 Klargöra roller både internt och externt för att kunna hjälpa varandra 
med olika åtgärder som leder till att skapa trygghet 

 I samverkan direkt ta till åtgärder såsom skapa mer dialog med 
berörda målgrupper såsom föräldrar till barn som är på stan 

 När åtgärder utförts reflektera och utvärdera för att kunna förbättra 
(använda forskningsresultat och lärdomar) 

 Våga omprioritera för att hitta nya lösningar 
 Skapa trygghet genom att föra aktiviteter i områdena som riktar sig 

till alla (att lära känna varandra i området)  
 Använd befintliga mål och styrdokument 
 Den negativa mediabilden och sociala medier påverkar Eslövs 

varumärke och att alla samhällsaktörer har ett ansvar att lyfta det 
som fungerar bra i Eslöv  

 Viktigt för unga att ha positiva förebilder – vuxna som finns, säger 
ifrån och stöttar 
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Psykisk hälsa 
 
Vår nutids största folkhälsoproblem är den psykiska ohälsan. Psykisk ohälsa 
är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga 
psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för 
en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 2017). Den psykiska ohälsan med 
besvär som oro, ångest och sömnproblem ökar och är på en kraftigt hög nivå 
särskilt bland unga kvinnor. Personer med psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning riskerar sämre hälsa och ökad dödlighet jämfört med 
övriga befolkningen. De riskerar också sämre levnadsförhållanden genom 
till exempel ekonomisk utsatthet och svag arbetsmarknadsanknytning. 
Psykiska problem är den största sjukskrivningsorsaken bland personer i 
arbetsför ålder (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). 

Psykisk ohälsa medför stora konsekvenser för samhället både för den 
enskilde och för dess närstående men också ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Kostnaderna för psykisk ohälsa direkt och indirekt under 2015 
stod för nästan 5 procent av Sveriges nationalprodukt (BNP). Psykisk ohälsa 
hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga 
vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Orsaker till den ökade 
psykiska ohälsan bland unga är okänd men orsaker till ökningen skulle 
kunna gå att finna i miljöer där de flesta ungdomar vistas, exempelvis under 
skolperioden eller vid inträdet på arbetsmarknaden och till vuxenlivet 
(Socialstyrelsen.se). 

Psykisk hälsa är det sista prioriterade området i programmet för socialt 
hållbar utveckling. I Eslöv genomförs många goda insatser för den psykiska 
hälsan. I tidigare välfärdsbokslut användes den regionala folkhälsorapporten 
barn och unga i Skåne 2016 men den genomförs inte längre varav det inte 
finns lokal statistik att tillgå under det prioriterade området psykisk hälsa 
med de önskade effekterna:  

 öka självkänslan hos flickor/kvinnor 
 öka det upplevda emotionella stödet hos pojkar/män  
 öka upplevelse av att kunna påverka sin hälsa 

Det innebär att i det prioriterade området Psykisk hälsa kan det inte besvaras 
om de önskade effekterna uppnåtts utan de goda exemplen inom området 
samt resultatet från gruppuppföljningen är det som presenteras.  
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Lokala goda exempel 
 
Gasverkets Tjejgrupp  
Tjejgruppen som träffas en gång i veckan på mötesplatsen Gasverket riktar 
sig till alla unga tjejer i Eslövs kommun. Målet är att stärka tjejernas 
självkänsla och självförtroende. Tjejerna tillsammans med ledarna 
diskuterar och gör övningar kring ämnen som de själva väljer såsom 
vänskap, mobbning, familjen, kärlek, sex, jämställdhet och 
framtidsdrömmar. Det finns också möjlighet att testa olika aktiviteter 
utanför lokalen som utmanar, uppmuntrar till att prova, tänka eller känna 
nytt. Tjejgruppen innebär en möjlighet att utveckla sig själv, träffa andra 
spännande personer, bli mer medveten om sina åsikter och sina känslor och 
få en samhörighet med de övriga i gruppen. 
 
Ungdomsmottagningen  
Ungdomsmottagningen arbetar generellt med indikatorerna med studiebesök 
som alla elever gör hos oss i årskurs 8. Under dessa studiebesök som är på 
ungdomsmottagningen deltar endast eleverna utan lärare och mottagningen 
presenteras av personal på ungdomsmottagningen. På studiebesöket berättar 
personalen om vilka professioner som arbetar här, barnmorskor, 
sjuksköterskor, kuratorer och läkare och vilken typ av hjälp som kan 
erbjudas i sin fysiska och psykiska hälsa av dessa professioner. 
Ungdomsmottagningen berättar om den unika tystnadsplikt som går över 
föräldrabalken och att allt är gratis. Fokus på studiebesöket är även att 
normalisera puberteten både den fysiska utvecklingen men också dess 
påverkan på vårt mående.  
 
Finsam MittSkåne 
Levnadsvanemottagningen 
Riktar sig till män och kvinnor som ofta söker vård inom primärvården för 
diffusa symtom. Deltagarna blir erbjudna ett obegränsat antal samtal efter 
Motiverande samtals metoden för att utröna var och vad som framkallar 
behovet av att söka vård. Dessa djupa samtal skapar insikt hos deltagarna  
som kan leda till att de tar tag i de problem som skapar psykisk ohälsa och 
lidande.  
Levnadsvanemottagningen bidrar till att: 
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- Hälsokunskap – möjlighet att förstå sin egen problematik’ 
- Stöd och råd – verktyg till förändring 
- Självinsikt- kapacitet att göra det som behövs 
- Egenmakt – styra sitt eget tillfrisknande 

 
ReDo 
Vardagsrevidering för personer, majoriteten av deltagarna är kvinnor, 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Gruppaktivitet där deltagarna får 
stöd från professionen med metoder och tankesätt samt stöd av varandra för 
att hitta balans i sitt liv för att möjliggöra en hållbar återgång till arbete. 
 
ReDo bidrar till: 

- Återgång till arbete/sysselsättning- extra stöd och mer 
specialiserade verktyg för självkännedom – förståelse för sin 
egenkapacitet 

- Hälsokunskap – ökad förståelse för hur psykisk ohälsa och 
sjukskrivning påverkar det egna tillfrisknandet 

 
Kom igång 
Fysisk aktivitet i form av gruppträning efter egen kapacitet i en trygg social 
miljö med individuellt stöd. Aktiviteten riktar sig till personer som är 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa utan träningsvana men med 
kapaciteten att delta i pulshöjande aktiviteter. 
 
Kom igång bidrar till att: 

- Struktur – dagliga rutiner för att inte blir inaktiv i sin 
sjukskrivning 

- Social kontext- förhindrar social isolering under en längre 
sjukskrivning 

- Kontaktnät – stärka grupptillhörigheten och möjliggöra 
positiva relationer 

- Självkänsla- upplevelsen av en stegvis uppbyggnad av 
kroppen och psyket stärker 

 
Tjejjouren 
Tjejjouren har många stödsökande i alla åldrar med psykisk ohälsa. 
Målgruppen är alla som definierar sig som tjejer. Många av deras 
stödsökande använder av chatten för att få kontakt. Tjejjouren arbetar med 
att lyssna och bekräfta och att våga fråga på ett lyhört och ödmjukt sätt, 
vilket skapar större möjlighet att den vårdsökande vågar berätta. De lyssnar, 
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stöttar och stärker och ger råd om hur den stödsökande kan arbeta med sig 
själv för att må bättre samt tipsar om vilket stöd som kan ges när en mår 
dåligt. Tjejjouren erbjuder personliga träffar där det alltid är två ”jourtjejer” 
med syftet att prata och vid behov och önskemål stegvis hjälpa till att 
förklara hur till exempel de kan hitta metoder för att hantera ångesten. 
Tjejjouren sätter inga diagnoser. 

 
Barn – och utbildningsförvaltningens förebyggande arbete med fokus på 
förskolan 
I förskolan arbetar förskoleteamet, bestående av 2 psykologer en logoped 
och 5 specialpedagoger. Det innebär att personal, via förskolecheferna kan 
få metodstöd, vägledning/handledning, utbildning kring enskilda barn eller 
grupper av barn. Detta för att stärka förskolpedagogernas möjlighet att ge 
alla barn en god vistelse i förskolan. Det kan handla om att anpassa miljöer, 
eller ge vägledning i bemötande av barn. Exempelvis haft ett lekprojekt 
genomförts där barn och barngrupper stärks i deras förmåga att samspela 
(leka), så att förskoletiden blir ett lyckande och inte ett misslyckande för de 
barn som annars riskerar att misslyckas i samspelet med andra barn. Detta 
för att stärka deras egen förmåga att vara i sociala sammanhang och vara 
bättre rustade för framtida skolgång. Detta bidrar till att stärka dessa barns 
självkänsla. Förra året hade förskoleteamet ca 80 uppdrag, och kopplat till 
lekprojektet ingick insatser till 11 barn i 8 olika förskolor. Vid behov, finns 
en familjebehandlare från socialtjänsten kopplad till förskoleteamet så att 
föräldrar, i ett tidigt skede kan erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
 
 
Elevhälsan 
Inom såväl grundskola som gymnasieskola har stora satsningar genomförts för att 
identifiera och stödja ungdomar med problem kring sin psykiska hälsa och för att 
främja och förebygga psykisk ohälsa. Elevhälsopersonalen har kraftigt utökats de 
senaste åren och har nu bra förutsättningar att främja, förebygga och stödja när det 
gäller psykisk hälsa hos elever och studerande. En viktig insats är de hälsomöten, 
som förutom traditionell skolhälsovård, erbjuds alla elever i åk 4 och 8 i 
grundskolan, samt år 1 i gymnasieskolan. Vid dessa möten är det psykiska måendet 
en central del, liksom livsstilsfrågor och dessas påverkan på hälsan. 

Psykisk ohälsa är en huvudanledning till att elever inte kommer till skolan och 
inom grundskolan har man utarbetat en metod eller process ”frånvarotrappan” för 
att stödja och få tillbaka dessa elever till skolan. Ett antal så kallade ELOF-
pedagoger har anställts för att jobba speciellt med elever med närvaroproblematik. 
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Socialtjänst över 18 år 

Det finns många yrkeskategorier som arbetar med att förbättra den psykiska 
hälsan inom socialtjänsten varav social rådgivare är en av dem. Inom detta 
arbete ingår bland annat individuella stödsamtal där Socialstyrelsens 
rekommenderade, manualbundna program används tillsammans med olika 
samtalstekniker/frågeformulär (tex finns det för våld i nära relation 
snabbfrågor för farlighetsbedömning). I möten med klienter arbetas det med 
bemötande och gränssättning, spegling och reflektion för att hen ska öka sin 
självkänsla och självmedkänsla vilket kan leda till att bli aktiv i att hitta 
hälsofrämjande arenor som påverkar den psykiska och fysiska hälsan 
positivt. Viktiga utgångspunkter är Socialtjänstlagen, Barnkonventionen, 
Mänskliga rättigheter mm. Framgångsfaktorer i arbetet är struktur, 
kontinuitet, delaktighet, samverkan och långsiktig planering. 

Gruppuppföljning Psykisk hälsa 
På det sista uppföljningstillfället med fokus på psykisk hälsa deltog  
Kultur- och fritidsförvaltning (Gasverket), Finsam MittSkåne, Barn- och 
utbildning (Elevhälsan), Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret, 
Eslövs Tjejjour och Ungdomsmottagningen i Eslöv. Frågeställningarna som 
besvarades var vilka lärdomar som gjorts av det get genomförda arbetet och 
hur det kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Resultatet blev 
följande: 
 
 

 Fler vuxna förebilder då många unga känner sig ensamma 
 Mer känslokunskap i ungdomarnas olika miljöer– våga prata om 

naturliga och vanliga känslor som tillhör livet och får hanteras efter 
hand 

 Viktigt med företroende för att nå fram – svårt att bygga då tid är 
begränsad (skolssk) 

 Arbeta mer förebyggande 
 Tydliggöra de olika samhällsaktörernas roller och ansvar både 

internt och externt för att kunna ge rätt information till ungdomarna 
 Våga prata mer om psykisk ohälsa och psykisk hälsa 
 För mycket fokusering på diagnos 
 Att de olika samhällsaktörerna använder sig av ett salutogent 

förhållningssätt 
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 Viktigt i arbetet med ungdomarna att skapa förtroende och tillit för 
att nå fram 

 Elevhälsan har en viktig roll och den behöver förstärkas  
 Viktigt att samhällsaktörer som arbetar med ungdomars psykiska 

hälsa träffas för att utveckla arbetet ytterligare 
 Råd till vuxna i ungdomars närhet att vara lyhörd och ställa frågan: 

hur mår du egentligen? 
 I arbetet med att stärka självkänslan är det av stor vikt att utgå ifrån 

de resurser som redan finns och bygga därifrån, ta små steg framåt, 
bekräfta och se personen, vara närvarande i mötet och visa det i 
handling samt ställa öppna frågor 

Avslutning 
 
Detta välfärdsbokslut syftar till att beskriva och analysera i korthet 
förändringar och trender utifrån de prioriterade områdena i det lokala 
Programmet för socialt hållbar utveckling. De prioriterade områdena är 
sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa. Nedan presenteras varje 
prioriterat område utifrån den samlade bilden av gruppuppföljningarna som 
tidigare presenterats i detta bokslut. 
 
För att öka sysselsättningen i Eslövs kommun behövs mer kunskap om 
samhället i sin helhet till den berörda målgruppen varav 
arbetsmarknadskunskap och kulturell kunskap är två exempel. Ett bra 
exempel är Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen för unga och 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det behövs också en ökad 
kunskapsnivå om målgruppen hos alla samhällsaktörer för att nå fram i 
större utsträckning. 
 
Medborgarnas delaktighet i utformning av offentliga miljöer kan ökas 
genom att Eslövs kommun finns på medborgarnas arena samt i högre 
utsträckning använder och förstärker de eldsjälar som finns i områdena för 
nå fram till målgrupper som annars är svårt att nå. Det är satsningen Unga 
för ungar ett gott exempel på. 
 
Det handlar också om att i ett tidigt skede klargöra vad syftet med 
medborgardialogen är, i vilken omfattning som medborgarnas medverkan 
kommer tas med i resultatet, hur och när information om resultatet kommer 
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att ges samt om det kommer bli en fortsättning. Det är School Mobility Lab 
ett gott exempel på. 
 
För att utvecklingsarbetet ska kunna fortgå är det av stor vikt att involverade 
aktörer reflekterar och utvärderar arbetsätt och metoder utifrån lärdomar och 
befintlig forskning. 
 
Den psykiska hälsan i Eslöv kan förstärkas genom att det förebyggande 
arbetet tar större plats, de vuxna i större utsträckning är goda förebilder samt 
att det i större utsträckning ges en ökad livs- och känslokunskap till den 
yngre målgruppen. Det finns flera goda exempel på det såsom 
ungdomsmottagningen, elevhälsan, Finsam MittSkåne och Gasverkets 
tjejgrupp. 
 
I gruppuppföljningarna för alla prioriterade områden har det framkommit att 
det finns ett behov av: 
 

 Att utveckla en gemensam plattform både internt och externt för att 
skapa en helhetsbild över området, klargöra varandras roller i 
sammanhanget och hitta nya gemensamma långsiktiga lösningar 
 

 Att öka medborgarnas förtroende och tillit till kommunen genom att 
hitta nya sätt att nå ut samt ta tillvarata den kunskap som finns hos 
målgruppen. 
 

För att detta ska kunna utvecklas ytterligare är viktiga utgångspunkter att 
visa ett stort engagemang, vara nytänkande och tänka på allas lika värde. 
 
Det har genomförts värdefulla insatser och det finns många goda exempel 
på hur interna och externa verksamheter arbetat för att öka sysselsättningen, 
utveckla de offentliga miljöerna med ett medborgarfokus samt förbättra den 
psykiska hälsan i Eslöv. 
 
Detta välfärdsbokslut, som är det femte har följts upp på ett annat sätt än 
tidigare genom att fokus har varit att besvara de prioriterade områdenas 
effekter utifrån statistik, goda exempel och gruppuppföljningar. Tanken var 
att i större utsträckning involvera fler samhällsaktörer i uppföljningen för att 
få en tydligare helhetsbild över Eslövs arbete i de prioriterade områdena. 
Dock kunde de önskade effekterna besvarats i ännu större utsträckning om 
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det till exempel funnits mätbara mål så nedan följer förbättringsförslag till 
välfärdsbokslutet, som framkommit i samtal med berörda aktörer: 
 
 

 Klargör syfte, behov, användningen av samt implementering av 
välfärdsbokslutet  
 

 Tillsammans med interna och externa aktörer tydliggöra och 
definiera de prioriterade områdena samt skapa mätbara mål till de 
önskade effekterna 
 

 Informera regelbundet så att välfärdsbokslutet är väl förankrat i 
verksamheterna  
 

 Med berörda aktörer ta fram handlingsplaner inom de prioriterade 
områdena för att underlätta uppföljningen vartannat år 
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                      Bilaga 1  
 

 

 

Program för socialt hållbar utveckling 

Kommunens handlingsprogram för 2015-2018 har som vision att Eslöv ska 
vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. För att uppnå denna vision 
behöver Eslövs kommun vara en trygg kommun att leva i där alla har 
förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika villkor. Den största utmaningen i 
arbetet med socialt hållbar utveckling är att det förekommer tydliga skillnader i 
hälsa mellan olika grupper i samhället. Program för socialt hållbar utveckling är 
en viljeinriktning som utgår från kunskap om hälsoläget för invånare i Eslövs 
kommun.  
 

Programmets syfte 

Genom att vara ett stöd vid prioritering och samordning av folkhälsoarbetet 
syftar programmet till att utveckla kommunens arbete för en socialt hållbar 
utveckling.  
 
Programmet används som underlag för beslut om fördelning av medel ur 
kommunens sociala investeringsbudget. Det kan även användas som ett stöd 
för ansökan av externa medel, förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser, 
framtagande av dokument såsom översiktsplan och 
bostadsförsörjningsprogram såväl som stöd till förvaltningarnas ordinarie 
arbete.  
 
Ett aktivt arbete med demokrati-, barnrätts-, jämställdhets-, HBTQ- och 
likabehandlingsfrågor ska genomsyra Eslövs kommuns arbete, så även insatser 
som sker inom ramen för programmet. 
 

Prioriterade områden 

En förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom 
om befolkningens livsvillkor och levnadsvanor samt om hur olika 

Dokumentet Program för socialt hållbar utveckling 2015-2019 är antaget av 

kommunfullmäktige 2015-10-26 § 131. Det riktar sig till alla förvaltningar. Ses 
över för revidering senast juni, 2019. Kontaktperson: Folkhälsostrateg, 

Kommunledningskontoret. 
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verksamheter påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. En kartläggning 
över hälsoläget har varit ett första steg i att identifiera behov och 
utvecklingsområden för folkhälsoarbetet i Eslövs kommun. Utifrån 
kartläggningen, förvaltningarnas erfarenheter och det arbete som redan bedrivs 
har tre områden prioriterats som särskilt viktiga. För varje område beskrivs tre 
önskade effekter. Programmets prioriteringar ligger i linje med de övergripande 
målen i kommunens handlingsprogram.  
 
 

 
 
 
Programmet följs upp vartannat år och utvärderas i ett kommunövergripande 
välfärdsbokslut 1 . Programmet ska, baserat på en bred kartläggning över 
hälsoläget, ses över en gång per mandatperiod.  
 

                                                 
1 Välfärdsbokslut - Ett välfärdsbokslut är en metod för styrning och uppföljning som beskriver 
hur verksamheterna och levnadsvillkoren utvecklas ur ett välfärdsperspektiv. I 
välfärdsbokslutet följs programmets prioriterade områden upp utifrån ett antal nyckeltal. 

1. 
Sysselsättning 

•Öka andelen studerande som slutför sin gymnasie- eller 
vuxenutbildning   

•Öka etableringen på arbetsmarknaden med fokus på ungdomar, 
nyanlända och funktionsnedsatta  

•Främja ökad sysselsättning i samverkan med lokala aktörer såsom 
myndigheter, företag och föreningsliv  

2. Offentliga 
miljöer  

•Öka kommuninvånares delaktighet och inflytande i utforming av 
offentliga miljöer 

•Utveckla miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang 

•Öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen 

 

3. Psykisk 
hälsa  

•Öka självkänslan hos flickor/kvinnor  

•Öka det upplevda emotionella stödet hos pojkar/män  

•Öka upplevelse av att kunna påverka sin hälsoutveckling  
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 70 KS.2019.0238

Förslag att godkänna personalbokslut 2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2018 som ett komplement 
till Årsredovisning 2018. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de 
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, personalbokslut 2018
 Personalbokslut 2018 Korr8

Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av 
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och 
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna.
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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VÄLKOMMEN TILL PERSONALBOKSLUTET  2018!

Välkommen till personalbokslutet 2018! Eftersom 2018 också 
innebar slutet på mandatperioden summerar årets personal-
bokslut åren 2014–2018. Åren vi lagt bakom oss har känne-
tecknats av en mycket stor utveckling av kommunens arbete 
i HR-frågor.

Vår kompetensförsörjning och våra medarbetares hälsotal har 
varit våra två övergripande utmaningar. Detta är två frågor 
som kommer att vara fortsatt avgörande för vår organisation 
under lång tid framåt. Att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla kompetens i organisationen samt att våra medarbeta-
re är friska och engagerade är en förutsättning för att kunna 
möta våra medborgares behov.

En förutsättning för den utveckling som gjorts är den gemen-
samma HR-funktionen som sattes i drift våren 2016. Resurser 
har kunnat samordnas och professionaliseras på ett sätt som 
inte har varit möjligt tidigare. Den nya organisationen har 
också inneburit att det blivit möjligt att fördela resurserna där 
de behövs mest. Listan på utvecklingsprocesser och insatser 
som genomförts under mandatperioden för att stärka vårt 
arbete med arbetsgivarfrågor är lång. Som exempel kan näm-
nas satsningar på introduktion och utveckling av medarbetare 
och chefer, medarbetardagen, förändrade förmåner och nya 
och omarbetade processer för rekrytering, rehabilitering och 
lönepolitik.

Mandatperioden inleddes med ökande sjuktal. Med hjälp av 
kompetenta och inom området välutbildade chefer, struktu-
rerade processer, systematiskt stöd och ökat fokus på fackligt 
samarbete, omställning och hälsofrämjande arbete vände änt-
ligen den negativa trenden under 2017. Vi är övertygade om att 
våra satsningar kommer att leda till en fortsatt positiv utveck-
ling. Vi har stor tillförsikt till den kraft och det engagemang 

organisationen bär på i frågan. Satsingen på Hälsomiljonen 
har lett till positiva resultat på kort tid. Den har också bidragit 
till att organisationen fått uppmärksamhet utifrån vilket stärkt 
arbetsgivarvarumärket.

Kompetensförsörjningen är kanske den allra största frågan för 
Eslövs kommun, för Skåne och för Sverige vad gäller arbets-
givarrollen. Arbetslösheten har gått ner till rekordnivåer och 
många offentliga såväl som privata arbetsgivare har svårt att 
hitta personer att anställa. Demografin på sikt visar på stora 
ökningar inom grupper äldre och barn samtidigt som ande-
len i arbetsför ålder är oförändrad. Vi står inför ett enormt 
förändringsbehov inom välfärdssektorn de kommande åren. 
Glädjande nog har Eslövs kommun inte känt av alarmerande 
rekryteringsbrister, men vi tror att utmaningarna kommer 
att bli större under kommande mandatperiod. Därför är det 
mycket viktigt att vara proaktiv.

En styrka i organisationen är våra medarbetares engagemang. 
Resultatet från mätningen i hållbart medarbetarengagemang 
(HME) placerar Eslövs kommun bland toppkommunerna i 
Sverige för 2018, ett fantastiskt roligt resultat.

Kommunens chefer är otroligt viktiga nyckelpersoner för att 
Eslövs kommun ska lyckas med sitt uppdrag. Under året har 
organisationen kommit fram i en mängd processer som styrker 
vårt uppdrag att vara en attraktiv arbetsgivare. Bland annat 
finns det nu ett komplett grundutbildningspaket till våra chefer.

Mot denna bakgrund är det lätt att känna tillförsikt för de ut-
maningar vi står inför. Vi har en enorm styrka i vår kommun i 
form av engagerade chefer och medarbetare som tillsammans 
kommer att göra Eslövs kommun till Skånes bästa kommun 
att bo och verka i.  

Eva Hallberg

Kommundirektör

 Anna Nordén

 HR-chef
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Att fira sina framgångar är viktigt. 
Här lanseringen av kommunens nya 

hemsida och intranät.
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KOMMUNENS PERSONALPOLITISKA MÅL

Inriktningsmål/Uppdrag  Effektmål Resultatmått/Indikator Leveransmål

En attraktiv arbetsgivare – 
Eslövs kommun attraherar, 
rekryterar och behåller rätt 
kompetens

Eslövs kommun har en 
kompetensförsörjning som 
möter organisationens 
 behov till 100 procent

Eslövs kommun är en arbets
givare med gemensamma 
värderingar 

Enkät till rekryterande chefer 

Medarbetarenkät för chefer

Eslövs kommun ska marknadsföra sig som arbets
givare i nya kanaler och med nya uttryckssätt 

Eslövs kommun ska kvalitetssäkra rekryterings
processen 

• Vi ska arbeta med tydliga rekryteringsrutiner

• Vi ska arbeta med riktlinjer för avgångssamtal

•  Vi ska analysera kompetensförsörjningsbehovet 
och inventera bristyrken

Vi ska hitta fler och nya metoder för att intern
utveckla befintliga medarbetare, till exempel 
 genom traineeprogram, framtida ledare med mera

Eslövs kommun ska erbjuda alla anställda en 
 heltidstjänst senast 2016  

Eslövs kommun ska ta fram och levandegöra 
 gemensamma värderingar

Eslövs kommuns medarbe
tare är delaktiga, engagera
de, trivs och utvecklas

Eslövs kommuns medarbe
tare är delaktiga, engagera
de, trivs och utvecklas

Medarbetarenkät – samt 
minst 90 procent i SKL:s 
index för hållbart med
arbetarengagemang

Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst  
95 procent

Eslövs kommun har ett starkt, tydligt och gemen
samt arbetsgivarerbjudande

• Kommunikation

–  Vi ska visa på kompetenser som kan bidra 
kommunövergripande

–  Vi ska kommunicera vårt kommungemen
samma erbjudande

–  Vi ska hålla kommungemensam introduk
tionsdag för nya chefer

 • Stolthet

–  Vi ska årligen utse årets ledare samt med
arbetare/arbetslag

–  Vi ska arbeta efter en ledardeklaration och en 
medarbetardeklaration

– Vi ska lyfta fram goda exempel

• Samsyn

–  Vi ska systematiskt utbilda alla chefer i avtal, 
processer och ledarskap

–  Vi ska ha ett gemensamt regelverk och öka 
tydligheten kring hur vi hanterar förmåner 
och andra grunder i förhållande till med
arbetarna

– Vi ska ta fram nya lönepolitiska dokument

–  Vi ska se över medarbetarsamtalen så att  
alla chefer tar upp frågor om delaktighet, 
engagemang, trivsel och utveckling

Uppfylld nivå Delvis uppfylld nivå Ej uppfylld nivå
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Läs mer på eslov.se

VILL DU BLI EN AV OSS?

Projektledare
Visste du att i Eslövs kommun lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat.

Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dol ipsum 
dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Exempel på platsannons enligt den nya modellen för positionering av arbetsgivarvarumärket.
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EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE – ESLÖVS KOMMUN ATTRAHERAR, 
REKRYTERAR OCH BEHÅLLER RÄTT KOMPETENS 

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en kri-
tisk framgångsfaktor för Eslövs kommun och ett av de perso-
nalpolitiska uppdragen. Att ha rätt kompetens i sin organisa-
tion är givetvis alltid viktigt för alla organisationer. Frågan har 
blivit allt mer avgörande mot bakgrund av att det under de 
senaste åren blivit allt svårare att finna arbetskraft, framförallt 
inom våra bristyrken.

Under mandatperioden har kommunens mål varit att ha en 
kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 
100 procent samt att vara en kommun med gemensamma vär-
deringar – två viktiga delar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

ESLÖVS KOMMUN SKA HA EN  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING SOM  
MÖTER ORGANISATIONENS BEHOV  
TILL 100 PROCENT
I rapporten Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden (2018, Sveri-
ges kommuner och landsting, SKL) framgår att antalet barn 
och äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt under de 
kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar 
däremot i betydligt lägre takt, och i vissa delar av landet mins-
kar  antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften 
på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Enligt prognosen 
från SKL kommer det att finnas ett behov av att nyrekrytera 
508 000 heltidstjänster i offentlig sektor. Av dessa är ungefär 
300 000 ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i 
pension. Resterande är nyrekryteringsbehov då verksamheter-
na växer. Störst behov finns enligt rapporten inom äldreom-
sorg och gymnasieskola. 

Det stora behovet av ny arbetskraft kommer att ställa krav på 
organisationers omställningsförmåga både vad gäller organi-
sation, att kunna ta vara på andra kompetenser och att kunna 
dra nytta av digitaliseringens fördelar. Bristen på behöriga 
lärare är ett exempel. Redan idag är var fjärde högskolestudent 
en lärare. Om offentlig sektor ska fortsätta att bemanna skolan 
med lärare på samma sätt som idag skulle den siffran behöva 
vara betydligt högre. Det är knappast ett realistiskt scenario 
eftersom det finns en mängd andra yrken med utbildning på 
högskolenivå för offentlig sektor, där efterfrågan på personal 
också är stor, som till exempel poliser och vårdpersonal.

Arbetsförmedlingens prognos över arbetslösheten 2018–2019 
förutspår att sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland 
både inrikes och utrikes födda. Under 2018–2019 väntas om-
kring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen 
av den lediga arbetskraften finns. För att klara behovet av 
rekrytering och få den kompetens som behövs på plats har 
allt fler arbetsgivare i större utsträckning fått bygga upp en 
egen organisation och finansiering kring utbildning. Detta 

behov förväntas inte minska mot bakgrund av arbetskrafts-
prognoserna. 

Under mandatperioden har Eslövs kommun systematiserat 
arbetet med kompetensförsörjning. 2018 antog kommunstyrel-
sen Kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun. Strategin har 
direkt påverkan på våra möjligheter att attrahera och behålla 
medarbetare med rätt kompetens så att vi klarar vårt sam-
hällsuppdrag, når våra politiska mål och kommunens vision. 
Strategin bygger på svensk standard och innehåller sexton 
punkter för hur Eslövs kommun ska satsa för att fortsatt vara 
en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 

Under ledning av HR-avdelningen på Kommunlednings-
kontoret har varje förvaltning genomfört workshoppar i syfte 
att ta fram egna kompetensförsörjningsplaner. Respektive för-
valtnings kompetensförsörjningsplan bygger på kommunens 
gemensamma strategi.

ESLÖVS KOMMUN SKA MARKNADSFÖRA 
SIG SOM ARBETSGIVARE I NYA KANALER 
OCH MED NYA UTTRYCKSSÄTT
Vid mandatperiodens början var kommunens närvaro på soci-
ala medier i arbetsgivarsyfte försumbar. Facebook och Linke-
din är numera viktiga kanaler för att visa upp Eslövs kommun 
som arbetsgivare och attrahera nya medarbetare. Via kommu-
nens rekryteringsverktyg finns möjligheter till samarbete med 
en extern aktör, Jobtip, i syfte att synliggöra våra annonser 
i sociala medier. Kommunledningskontoret har tagit fram 
ett komplement till den grafiska profilen som ska visualisera 
och positionera vårt arbetsgivarvarumärke. Det framtagna 
bildmanéret ska användas när vi annonserar tjänster i tryckta, 
digitala och sociala medier. 

ESLÖVS KOMMUN SKA KVALITETS
SÄKRA REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi ska arbeta med tydliga rekryteringsrutiner

Sedan våren 2017 har Eslövs kommun riktlinjer för rekryte-
ring som främjar allas lika värde. Alla chefer och andra funk-
tioner som arbetar med rekrytering får löpande utbildning i 
kommunens modell för kompetensbaserad och likabehandlan-
de rekryteringsprocess. Kommunledningskontoret har startat 
upp en process för att effektivisera delar av timvikarierekryte-
ringen, bland annat genom att ha påbörjat framtagande av en 
e-tjänst. Syftet med denna är att frigöra resurser som kan stötta 
organisationens chefer ytterligare i rekryteringsprocessen och 
på så sätt både avlasta verksamheterna och kvalitetssäkra pro-
cessen ytterligare.
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Vi ska arbeta med riktlinjer för avgångssamtal

Under mandatperioden har rutiner för avgångssamtal och 
avgångsenkät införts. Det främsta syftet med avgångssamtal 
och avgångsenkät är att visa intresse för medarbetarens er-
farenheter och synpunkter. Det bidrar till att skapa en positiv 
bild av Eslövs kommun som arbetsgivare och förhoppningsvis 
till att den medarbetare som lämnar Eslövs kommun blir en 
bra ambassadör. Genom samtalen och enkäten erhålls ock-
så bland annat information om huruvida anställningen blev 
som medarbetaren förväntat sig och varför hen väljer att sluta. 
Medarbetaren ges också möjlighet att ge råd om vad som kan 
vidareutvecklas gällande till exempel organisation, arbetsmiljö 
och ledarskap.

Vi ska analysera kompetensförsörjnings
behovet och inventera bristyrken

De senaste åren har det genomförts enkätundersökningar 
bland cheferna för att kartlägga hur kompetensbehovet ser ut. 
Bristyrken som lyfts i kommunens interna kompetensundersök-
ning har tidigare år sammanfallit med nationella bristyrken. 
De är:
• Sjuksköterska
• Lärare
• Förskollärare
• Socionom
• Fritidspedagog
• Speciallärare
• Arbetsterapeut
• Ingenjör

Det fortsatta arbetet med de åtgärder och satsningar som 
identifierats i kompetensförsörjningsplanerna kommer att bli 
avgörande för att Eslövs kommun ska kunna påverka sin kom-
petensförsörjning. En enkel undersökning till cheferna visar att 
52,08 procent av de tillfrågade cheferna anser att de personer 
som anställts under året helt motsvarar de efterfrågade kraven 
och 33,33 procent att de delvis motsvarar de efterfrågade kra-
ven, totalt 85,41 procent. 2017 var siffran 94,45 procent med 
fördelningen 43,06 procent och 51,39 procent.

Undersökningen är inte genomförd på samma sätt som tidigare 
år och har ett mindre antal chefer som respondenter, vilket gör 
att nekande svar får stort genomslag i siffrorna. Tittar en på 
absolut tal och inte procent så är det troligt att sifforna ligger 
i nivå med 2017.

Vi ska hitta fler och nya metoder att intern
utveckla befintliga medarbetare

Under 2018 har Eslövs kommun genomfört ett antal aktiviteter 
i syfte att utveckla medarbetare. Kommunen har bland annat 
infört ett arbetssätt för intern karriär och förändrat upplägget 
för resultat- och utvecklingssamtal. För att vidareutveckla med-
arbetare och även stärka Eslövs kommuns ledarförsörjning har 
ett samarbete startats mellan Eslövs, Höörs, Trelleborgs och 
Vellinge kommuner. Samarbetet syftar till att genomföra ett 
gemensamt program för nya eller nyfikna chefer. Tillsammans 
med MalmöLundregionen har det arbetats fram ett utveck-
lingsprogram för erfarna chefer. Båda programmen startar 
under hösten 2019. 

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

En nöjd brukare i Löberöd som får hjälp av hemvården i Eslöv. 
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ESLÖVS KOMMUN SKA ERBJUDA  
ALLA ANSTÄLLDA EN HELTIDSTJÄNST 
SENAST 2016
Möjligheten att kunna erbjuda heltid till medarbetare blir 
alltmer en konkurrensfråga. Det är även en viktig faktor för 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Sedan 2012 arbetar Eslövs 
kommun för att all tillsvidareanställd personal ska ha en hel-
tidsanställning. 

I Handlingsplan heltid 2016 klargjordes definitionen av att ha 
nått målet om heltid till alla tillsvidareanställda när Eslövs 
kommun har en ”officiell heltidsstatistik över 90 procent sam-
tidigt som medarbetarenkäten bekräftar att de allra flesta med-
arbetare har eller har blivit erbjudna en heltidsanställning”.

2012 hade 67 procent av alla tillsvidareanställda en heltids-
tjänst. 2018 var motsvarande siffra 85 procent. Detta innebär 
en ökning med 17,9 procentenheter, vilket är en i samman-
hanget snabb utveckling. 90 procent av medarbetarna anger 
att de har eller har blivit erbjudna en heltidsanställning. 

Av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) november-
statistik framgår att kommunen 2018 ligger på fjärde plats 
vad gäller andelen heltidsanställda i Skåne, med 81,4 procent. 
Det innebär att kommunen backar ett steg, dock med en för-
bättring med 0,7 procentenheter. Notera att SKL:s statistik 
tar hänsyn till sysselsättningsgraden hos alla månadsavlönade 
per den 1 november. I kommunens statistik anges enbart 
tillsvidareanställda. 

Andelar i procent
Andel heltids

anställda

Andel deltids
anställda  

1–74 %

Andel deltids
anställda  

75–99 %

Alla kommuner 79,6 5,7 14,7

Skåne län 76,9 6,1 17,0

Kristianstad 93,2 3,0 3,9

Malmö 86,4 3,9 9,7

Åstorp 82,3 6,3 11,4

Eslöv 81,4 5,0 13,6

Simrishamn 81,2 6,2 12,6

Helsingborg 80,7 4,3 15,0

Höganäs 80,1 5,8 14,1

Vellinge 79,3 6,5 14,2

Staffanstorp 78,6 5,9 15,5

Burlöv 78,1 6,3 15,7

Lomma 76,4 5,4 18,2

Den officiella statistiken från SKL visar att ingen kommun 
kommer upp i 100 procent heltidstjänster. Statistiken tar inte 
hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller 
personal som inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer 
än andra definierar sig som heltidskommuner ligger på strax 
över 90 procent i andel heltidstjänster av sina tillsvidare-
anställda.

Eslövs utmaningar inom heltidsfrågan

Ökningen av andelen heltidsanställda har planat ut under 
de senaste åren och det saknas ett par procentenheter för att 
till fullo nå målet. Svårigheterna att lösa heltidsfrågan beror 
på många faktorer. De två största faktorerna är de särskilda 
utmaningar som schemaintensiva verksamheter har och de 
tjänster som är högt specialiserade men har en liten efter-
frågan i organisationen.

Schemaintensiva verksamheters utmaningar

Rapporter från andra kommuner som genomfört en lyckad 
heltidssatsning har visat att de schema- och personalinten-
siva verksamheterna är beroende av flexibla arbetstidsmo-
deller för att klara heltidsanställningar och krav på effektiv 
bemanning. Lösningarna ska dessutom fungera med god 
 arbetsmiljö för medarbetarna och bibehållen ekonomi för 
verksamheterna. Under mandatperioden fick till exempel 
Vård och  Omsorg göra omprioriteringar i arbetet med heltid 
för att kunna avvärja budgetunderskott, vilket enligt beslut i 
arbetsgivarutskottet ska prioriteras framför heltid.

Inom de schemaintensiva verksamheterna finns fortfarande 
en del att utveckla. Ett projekt med flexibla arbetstidsmodel-
ler inom hemvården höjde andelen heltidsanställningar inom 
Vård och Omsorg 2015. Även inom verksamheten Funktions-
nedsättning, där det sedan många år tillbaka finns ett flexibelt 
arbetstidsavtal, har arbetet med heltid kommit långt. Över 
92 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har hel-
tidsanställning, förutom inom personlig assistans. Personlig 
assistans har en extra stor utmaning i heltidsfrågan då antalet 
timmar varje brukare har rätt till är helt beroende av Försäk-
ringskassans bedömning och kan variera stort över tid. Sedan 
2018 pågår en dialog med den fackliga organisationen kring 
att titta på ett mer flexibelt arbetstidsavtal som skulle kunna 
öka andelen heltidsanställda även inom personlig assistans. 

Andel heltidsanställda i procent 31 december

2018 2017 2016 2015 2014 2012* Förändring**

Nämnden för arbete och försörjning 100 91,2 89,2 86,9 81,4 83,3 16,7

Barn och familjenämnden 91,3 91 90,3 88,1 87 81,9 9,4

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 87,9 84,8 87,3 87 88,4 83,2 4,7

Kommunstyrelsen 100 98,5 98,5 98,1 96,2 94,3 5,7

Kultur och fritidsnämnden 75 74,6 74,2 70,6 69,5 54,7 20,3

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 96,1 98,1 98,9 95,6 95,7 92,9 3,2

Servicenämnden 87 87,7 87,2 84 81,8 60,8 26,2

Vård och omsorgsnämnden 76,3 76,8 77,5 79,5 71,4 46,4 29,9

Genomsnitt Eslövs kommun 85 84,8 84,8 84,2 80,3 67,1 17,9

*procent 1 januari, 2012
** Förändring i procentenheter
***Siffrorna är justerade sedan föregående år

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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Inom äldreomsorgen finns det stora variationer mellan en-
heter i sysselsättningsgraden hos medarbetarna. En analys av 
äldreomsorgens verksamhetsmått så som heltid, utnyttjande 
av timvikarier, effektiv schemaläggning, övertid och hälsotal 
pågår. Syftet är att hitta samband och kunna lära av goda 
exempel. Flertalet projekt har startats i verksamheterna för 
att undersöka förutsättningarna att öka tjänstgörings graden 
hos personalen. En projektgrupp, bestående av HR-chef, HR- 
samordnare samt verksamhetschefer för Äldreomsorg, Funk-
tionsnedsättning och Ekonomi, har bildats för att tillsammans 
arbeta med hållbar personalekonomi där heltidsfrågan har 
en stor roll. Under 2019 kommer projektet Hållbar personal-
ekonomi bland annat att fokusera på ytterligare heltidsprojekt 
och bemanningsfrågor som även de kan öka andelen heltid.

Specialiserade tjänster

En annan kategori arbetstagare där heltiden fortsatt är svår 
att lösa är de olika specialiserade tjänster som finns inom 
olika verksamheter, där behovet av timmar inom varje en-
skilt specialistområde är lågt och inte räcker till heltidstjäns-
ter. Exempel på detta är modersmålslärare, lärare i enskilda 
instrument och övriga kulturskollärare. Andra lärartjänster 
kan också vara en del av denna kategori då tjänsteunderlaget 
ibland inte är tillräckligt för en heltid och behörighetsregler-
na i skollagen kan omöjliggöra anställning inom ämnen där 
läraren är obehörig.

Överenskommen handlingsplan med Kommunal

Sedan 2017 finns det en central överenskommelse mellan 
SKL och Kommunal om partsgemensamt fortsatt arbete med 
heltidsfrågan. Heltid ska i framtiden bli norm och fler ska 
arbeta heltid. I Eslöv finns den lokalt antagna Överenskommen 
handlingsplan med Kommunal kring fortsatt arbete med heltid. Över-
enskommelsen kommer att stämmas av årligen fram till 2021. 

ESLÖVS KOMMUN ÄR EN ARBETSGIVARE 
MED GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Under mandatperioden har gemensamma värdeord tagits 
fram och implementerats som ett led i målarbetet och för att 
förstärka arbetet med en gemensam kultur för alla, oavsett 
förvaltningstillhörighet. 

Värdeorden är Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde 
(ENA). Varje värdeord har tillhörande spelregler vilkas syfte 
är att tydliggöra värdeordets ramar. Värderingarna har också 
 arbetats in i viktiga styrdokument, bland annat medarbetar- 
och chefsdeklarationen, resultat- utvecklingssamtalet samt i 
den nya lönepolitiken med tillhörande lönekriterier. I resultat- 
och utvecklingssamtalet ges alla medarbetare möjlighet att 
reflektera och beskriva hur värderingarna och dess spelregler 
används i det dagliga arbetet.

I 2018 års medarbetarenkät uppgav en mycket hög andel med-
arbetare att de ansåg att arbetsplatsen arbetar efter värde orden. 
Arbetet med våra värdeord kommer att förstärkas under 2019 
när kommunen fokuserar på bemötande.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Engagemang
•  Jag bidrar med all min kompetens, erfarenhet och 

energi, för att vara mitt bästa jag

•  Jag bidrar till att utveckla verksamheten genom att 
ge feedback

Nyskapande
•  Jag är nyfiken och tar till mig ny kunskap och nya idéer
•  Jag vågar prova nytt och tänka om

Allas lika värde
•  Jag uppmärksammar och respekterar alla jag möter
•  Jag har mod att stå upp för allas lika värde
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Sista fredagen i november var 
det öppet hus på Bergagården för 
att fira boendets 20-årsjubileum. 
Under kvällen bjöds besökarna på 
bubbel, snittar, kaffe och tårta.
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Elever från ekonomiprogrammet på Bergagymnasiet 
deltog i arbetet med Eslövs näringslivsdagar.
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ESLÖVS KOMMUNS MEDARBETARE ÄR  
DELAKTIGA, ENGAGERADE, TRIVS OCH UTVECKLAS

MEDARBETARENKÄT – SAMT MINST 90  
I SKL:S INDEX FÖR HÅLLBART 
 MEDARBETARENGAGEMANG
Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för alla anställda. 
Den är ett verktyg där alla medarbetare ges möjlighet att läm-
na en bild av sin upplevelse av arbetsplatsen. Resultaten ska 
ses som en indikator och utgöra underlag för diskussion och 
förbättringar där hela arbetsgruppen, och inte bara chefen, 
har ett gemensamt ansvar för att arbeta med det som behöver 
förbättras.

Enkäten används även för att mäta effekter av olika insatser 
och för att mäta det politiskt antagna målet: Eslövs kommuns 
medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. En indikator  
för måluppfyllelsen är att kommunen når minst 90 i index på 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) frågor kring håll-
bart medarbetarengagemang, även kallat HME. HME mäter 
nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och orga-
nisationens förmåga att ta tillvara på och skapa  engagemang. 
HME består av nio frågor, vilka är fördelade på tre områden 
inom motivation, ledarskap och styrning.

Struktur och arbete med resultat

Inför 2018 har medarbetarenkäten arbetats om. Tidigare har 
medarbetarenkäten till största del setts som ett arbetsmiljö-
verktyg. Det har funnits ett behov av att bredda användningen 
av enkäten som verktyg och även inkludera frågor som fångar 
upp ledarskap och områden i medarbetar- och chefsdeklaratio-
nen. HME-frågorna är dock konstanta och kan följas över tid.

För att på ett enkelt sätt analysera resultatet av medarbetaren-
käten beräknas ett medelvärde (avg*) på respektive fråga. Avg: 
4 och däröver är ett bra resultat som inte kräver ytterligare 
insatser för förbättring. För de frågor som besvarats med svar-
salternativen ja och nej redovisas en procentsats. De frågor som 
ligger under avg: 4 ska respektive arbetsplats samtala kring 
och avgöra om det är ett område som ska arbetas vidare med 
i förbättringssyfte. 

Redovisning av resultat

Resultatet för 2018 ligger något högre än föregående år. Årets 
svarsfrekvens var 61,28 procent, föregående års var 57 procent. 
Borträknat de frågor som redovisas med procent är medel-
värdet av avg: 4,12 på frågorna. 

Hållbart medarbetarengagemang 

Eslövs kommuns totala HME-index har gått upp från 81 (2017) 
till 82 (2018). Vid en jämförelse kommuner emellan ligger 
 Eslövs kommun mycket högt. Sedan 2015 har kommunen legat 
över snittet i jämförelse med andra kommuner i SKL:s redovis-
ning. Vid en jämförelse mellan kommuner som deltagit 2017 
och 2018 ligger Eslöv på tredje plats i totalt HME-index 2018. 
Målsättningen, en indikator på 90, kan efter mandatperiodens 
slut framstå som svår att nå. 2016–2018 har ingen kommun 
lyckats med detta, den högsta siffran någon kommun uppnått 
är index 86 (Storfors kommun 2018).

Inom området motivation har kommunen ett högt resultat. 
Till exempel upplever en mycket hög andel sitt arbete som 
meningsfullt (HME-index: 88). 

Ledarskap är ett förbättringsområde. Ett exempel är att upp-
levelsen av att chefen visar uppskattning för utförda arbets-
insatser behöver förbättras (HME-index: 77).

Inom området styrning visar resultatet att många medarbetare 
vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (HME-index: 88) 
vilket är en förutsättning för goda resultat och god arbetsmiljö. 
Måluppföljning och utvärdering av mål är något som kommu-
nen behöver arbeta vidare med (HME-index: 74). En betydligt 
högre andel av medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål 
(HME-index: 84). 

Index för hållbart medarbetarengagemang

År 2015 2016 2017 2018

Motivation

Eslöv 82 81 81 82

Medel alla kommuner 79 80 80 79

Ledarskap

Eslöv 81 80 80 81

Medel alla kommuner 77 78 78 78

Styrning

Eslöv 82 82 81 82

Medel alla kommuner 79 79 79 79

Totalt HMEindex

Eslöv 81 81 81 82

Medel alla kommuner 78 79 79 79

Medel alla kommuner hämtat: 20190227

* avg är en förkortning av engelskans average = genomsnitt
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Arbetsmiljö och hälsa 

Andelen medarbetare som uppger att arbetsbelastningen mesta-
dels är rimlig har ökat något i årets medarbetarenkät i jäm-
förelse med förra året, från avg: 3,34 till 3,72. Förutsättningar 
för en rimlig arbetsbelastning är i många fall att som medarbe-
tare ha möjlighet att påverka planeringen av arbetet och få stöd 
med att prioritera arbetsuppgifter. På frågan om medarbetare 
har möjlighet att påverka planeringen och utförandet av arbetet 
uppger en betydligt högre andel att de har det i jämförelse med 
föregående år. En ökning har här skett från avg: 3,19 till 4,18. 
Likaså har värdet ökat något när det gäller frågan om med-
arbetaren har möjlighet att få hjälp av sin närmaste chef med 
att prioritera arbetsuppgifter, från avg: 3,64 till 3,95.

Ur ett socialt arbetsmiljöperspektiv kan det också konstateras 
utifrån årets medarbetarenkät att en relativt hög andel medarbe-
tare uppgett att stämningen är god på arbetsplatserna (avg: 4,02).

Kränkande särbehandling och diskriminering 

Frågorna har som syfte att spegla vad medarbetarna anser 
om konflikter, jargong och likabehandling på  arbetsplatserna. 
Enligt gällande riktlinjer i Eslövs kommun tolereras inte nå-
gon form av kränkande särbehandling, diskriminering och 
repressalier på arbetsplatserna. Under mandatperioden har 
nya rutiner med tydliga instruktioner kring vem den som 
blivit utsatt ska vända sig till tagits fram och implementerats.

I stort sett alla nämnder uppvisar ett resultat som är högre än 
avg: 4 när det gäller frågan om arbetsplatsen är fri från kränkan-
de och nedsättande jargong. Trots de relativt höga resultaten 

är det ett resultat som kräver fler åtgärder då kommunen har 
nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och 
repressalier. Detsamma gäller för resultaten som uppvisas uti-
från frågan om arbetsplatserna behandlar alla lika oavsett kön. 

På frågan om medarbetaren vet hur en ska gå tillväga om hen 
blir utsatt för diskriminering svarar 82,6 procent ja. 89,10 
procent svarar att de inte blivit utsatta för diskriminering 
eller trakasserier. Av dem som utsatts uppger de flesta att det 
främst är av en kollega, följt av chef, därefter brukare och sist 
av någon annan. 

Uppskattning och motivation

På frågan om medarbetaren får feedback på de goda arbetsin-
satserna är avg: 3,96. På frågan om medarbetaren får feedback 
på de förbättringsbara insatserna är avg: 3,86. En något högre 
andel upplever att chefen inspirerar dem att göra sitt bästa.

Utveckling och utvecklingssamtal

I årets medarbetarenkät uppger 24,12 procent att de inte har haft 
ett utvecklingssamtal. En orsak till den höga siffran är att även 
tillfälligt anställda är med i resultatet och anställningsperioden 
inte alltid taktar med perioden för utvecklingssamtal. En annan 
anledning kan vara att nyanställda inte hunnit ha sitt samtal, 
men då alla medarbetare ska erbjudas årliga resultat- och ut-
vecklingssamtal behöver frågan lyftas under 2019. Av dem som 
har haft samtal är en stor andel nöjda med genomförandet (avg: 
4,31), nöjda med sin utveckling (avg: 4,02) samt har genomfört 
det som är överenskommet i utvecklingsplanen (avg: 4,15). 

Resultat HME Eslövs kommun

Kommun
styrelsen

Service
nämnden

Miljö och 
samhälls

byggnads
nämnden

Kultur och 
fritids

nämnden

Vård och 
omsorgs
nämnden

Nämnden för 
arbete och 
försörjning

Barn och 
familje

nämnden

Gymnasie 
och vuxen

utbildnings
nämnden

Eslövs 
 kommun 

2018

Motivation

Mitt arbete känns meningsfullt 85 83 85 84 89 75 91 87 88

Jag lär nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete 83 76 80 81 78 73 84 80 80

Jag ser fram emot att gå till 
arbetet 75 78 77 77 79 61 80 76 79

Totalt delindex 81 79 81 81 82 70 85 81 82

Ledarskap 

Min närmaste chef visar upp
skattning för mina arbets

insatser 74 79 71 82 79 66 76 69 77

Min närmaste chef visar förtro
ende för mig som medarbetare 81 85 83 89 83 76 84 80 83

Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i 

mitt arbete 77 85 83 87 83 71 83 78 83

Totalt delindex 77 83 79 86 81 71 81 76 81

Styrning

Jag är insatt i min arbetsplats 
mål 73 81 76 85 84 78 88 79 84

Min arbetsplats mål följs upp 
och utvärderas på ett bra sätt 57 73 58 79 74 48 77 62 73

Jag vet vad som förväntas av 
mig i mitt arbete 77 86 78 86 90 68 91 84 88

Totalt delindex 69 80 70 83 83 64 85 75 84

Totalt HMEindex: 76 80 77 83 82 68 84 77 82
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Styrning

Enkätresultatet visar att en relativt hög andel tycker att de har 
haft en förståelig dialog om lön med sin chef (avg: 3,98). Det är 
ett glädjande resultat då Eslövs kommun har arbetat intensivt 
med införandet av nya lönekriterier och cheferna har haft en 
aktiv och viktig roll i det arbetet. 

Frågorna kring gemensamma värderingar fokuserar på om 
de används i vardagen och om chefen är en förebild för värde-
ringarna. På frågan På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens 
gemensamma värdeord är avg: 4,25, vilket är ett något bättre resul-
tat än föregående år. Det värdeord som medarbetarna anger 
att de arbetar minst efter är ordet nyskapande, detta ord låg 
även lägst 2017.

Medarbetarna är totalt sett nöjda med ledarskapet på arbets-
platsen (avg: 4,07). 

Ambassadörskap

Kommunens medarbetare är våra allra viktigaste ambassa-
dörer när det gäller att attrahera och rekrytera nya medarbe-
tare. Därför är det viktigt att vi har medarbetare som trivs, har 
tillit och pratar väl om Eslövs kommun. På frågan Jag skulle 
rekommendera Eslövs kommun till andra som en bra arbetsgivare att 
arbeta för är avg: 3,93 och på frågan: Även om jag fick ett likvärdigt 
erbjudande om jobb skulle jag stanna kvar i min nuvarande anställ-
ning är avg: 3,77. Som kommentarer till hur kommunen kan 
bli ännu mer attraktiv lyfts lön och lönepolitik mest frekvent. 
Andra parametrar som lyfts är arbetsbelastning, arbetsmiljö, 
ledarskap och förmåner. 

ESLÖVS KOMMUN SKA HA ETT 
 HÄLSOTAL OM MINST 95 PROCENT 
Hälsotalet i Eslövs kommun har under 2018 ökat marginellt 
i jämförelse med föregående år. Från 92,5 procent 2017 till 
92,6 procent. Hälsotalet påverkades av februari månads höga 
sjukfrånvaro. I övrigt noteras mindre skillnader i det totala 
hälsotalet mellan de olika nämnderna. Värt att lyfta är att 
vård- och omsorgsnämndens hälsotal uppgick till 91 procent 
vilket är en ökning i jämförelse med 2017 (90,6 procent). 

Sett till hela mandatperioden har det skett en positiv föränd-
ring av långtidssjukfrånvaron som sjunkit år från år. 2015 upp-
gick långtidssjukfrånvaron till 54,6 procent för att 2016 uppgå 
till 55,1 procent. 2017 sjönk sjukfrånvaron till 51 procent för 
att 2018 hamna på 48,8 procent. Anledningen till förändring-
en kan till en del förklaras genom Eslövs kommuns aktiva 
rehabiliteringsarbete och de prioriteringar som gjorts för att 
hantera långa sjukfall.

Att bedriva ett strukturerat rehabiliteringsarbete för kommu-
nens sjukskrivna medarbetare är viktigt och har varit i fokus 
sedan 2016 då uppföljning av rehabiliteringsarbetet infördes. 
Under 2017 fastställdes och introducerades en handbok för 
rehabiliteringsarbetet som utgör kommunens riktlinjer för 
rehabilitering och där ett processorienterat arbetssätt betonas. 
En ny grundutbildning i rehabilitering med deltagande aktö-
rer från företagshälsovården och Försäkringskassan infördes 
för kommunens chefer. Olika faktorer så som de nämnda ses 
som faktorer som påverkat hälsotalet i positiv riktning. 

Sjukfrånvarokurvan för åldersgrupperna 30–49 år och 50 år 
och över har sjunkit under mandatperioden. Det kan nämnas 
att för åldersgruppen upp till 29 år har sjukfrånvaron fluktue-
rat en del. Under 2016 uppgick sjukfrånvaron för denna ålders-
grupp till 6,3 procent för att för 2017 sjunka till 5,9 procent för 

att därefter åter öka under 2018 till 6,9 procent. Enligt AFA 
Försäkrings analys 2018 för Sverige konstateras en ökning av 
sjukfrånvaron för åldersgruppen 16–34 år. En delförklaring 
är den ökade psykiska ohälsan i samhället. Om den psykiska 
ohälsan är avgörande för Eslövs kommuns sjukfrånvaro för 
åldersgruppen upp till 29 år kan dock inte fastställas. 

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har sjunkit från 8,8 pro-
cent 2015 till 8 procent 2018, dock är det svårt att se några 
enskilda faktorer som förklaring till förändringen.

Hälsotal

År 2014 2015 2016 2017 2018

Nämnden för arbete och  
försörjning 91,9 89,8 90,7 90,7 90,9

Barn och familjenämnden 93,4 92,7 92,7 93,5 93,5

Gymnasie och vuxenutbildnings 
nämnden 96 95,2 95,6 94,2 95,3

Kommunstyrelsen 96,4 93 94,8 93,6 93,9

Kultur och fritidsnämnden 93,6 93,2 95,5 95,2 93,3

Miljö och samhälls byggnads
nämnden 95,2 95,2 96,6 95,1 93,8

Servicenämnden 94 93,4 93,6 95,1 94,1

Vård och omsorgs nämnden 91,5 90,5 90 90,6 91

Genomsnitt Eslövs kommun 92,9 92 92 92,5 92,6

* Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.

Andel långtidssjukskrivna i procent

År 2015 2016 2017 2018

Nämnden för arbete och försörjning 57,4 54,5 55,7 53,6

Barn och familjenämnden 54,5 54 43,4 42,1

Gymnasie och vuxen utbildnings
nämnden 66,6 60,2 60,5 42,5

Kommunstyrelsen 71,5 63,2 60,2 69,9

Kultur och fritidsnämnden 74,8 61 61,2 62,9

Miljö och samhälls byggnads  
nämnden 19,2 33,5 56,2 51,5

Servicenämnden 56,7 58,9 48,2 54,8

Vård och omsorgsnämnden 51,7 54,9 54 50,5

Genomsnitt Eslövs kommun 54,3 55,1 51 48,8

* Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.

Sjukfrånvaro*

År 2014 2015 2016 2017 2018

Total sjukfrånvarotid, procent 7,1 8,0 8,0 7,5 7,4

Tillgänglig ordinarie arbetstid 
(timmar)

4 857 
738

5 045 
942

5 257 
131

5 267 
281

5 325 
183

Tiden med långtidssjukfrånvaro, 
procent 52,9 54,6 55,1 51 48,8

Sjukfrånvarotid för kvinnor,  
procent 7,8 8,8 8,8 8,3 8

Sjukfrånvarotid för män, procent 4,5 4,9 5,0 4,6 5

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 
20–29 år, procent 5,9 8,0 6,3 5,9 6,7

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 
30–49 år, procent 6,7 8,2 8,3 7,7 7,1

Sjukfrånvaro i åldersgruppen  
50 år eller äldre, procent 8,0 7,9 8,5 7,9 7,9

* Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.
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Rehabiliteringsarbetet

Insatser för att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete har 
prioriterats under 2018. Kontinuerlig uppföljning av lång- och 
korttidssjukfrånvaron har skett internt i syfte att effektivisera 
rehabiliteringsarbetet och för att följa upp om arbetet sker i en-
lighet med kommunens riktlinjer för rehabilitering. Under året 
har också nya lagkrav ställts på arbetsgivare att upprätta plan 
för återgång i arbete efter 30 dagars sjukskrivning, förutsatt 
att medarbetaren förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar. 
Försäkringskassan är tillsynsmyndighet för rehabiliterings-
arbetet och att plan för återgång i arbete görs. I samband 
med lagkravet har Eslövs kommun anpassat dokumentations-
system för rehabilitering i syfte att möta upp de krav som ställs 
på arbetsgivare och för att underlätta dokumentationen för 
 ansvariga chefer.

Samarbetet med Försäkringskassan

Eslövs kommun och Försäkringskassan har undertecknat en 
överenskommelse som gäller från 2019. Överenskommelsen 
innehåller tydliga åtaganden och villkor om deltagande i av-
stämningsmöte och samarbetet mellan parterna. Målet är att 
stärka samarbetet, kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet och 
öka hälsotalet i Eslövs kommun. Parterna kommer att följa 
upp åtagandena under slutet av 2019. 

Hälsofrämjande insatser och förebyggande 
 arbetsmiljöinsatser – Hälsomiljonen

Under 2018 har arbetsmiljöarbetet fokuserat på förebyggande- 
och hälsofrämjande insatser. I enlighet med kommunens poli-
cy för arbetsmiljö och hälsa har satsningar kunnat genomföras 
med hjälp av Hälsomiljonen, vilket är centralt avsatta medel 
för hälsofrämjande insatser och förebyggande arbetsmiljöin-
satser. Hälsomiljonen syftar till att stimulera såväl hälsoarbetet 
som arbetsmiljöarbetet i verksamheterna för att på sikt förbätt-
ra arbetsmiljön för kommunens medarbetare. 

Företagshälsovården har varit en viktig part och har tillsam-
mans med HR-avdelningen på Kommunledningskontoret ta-
git fram tjänster så som livsstils- och hälsoprogram, stresshan-
teringsprogram, arbetsmiljökartläggningar, föreläsningar om 
hälsa kombinerat med workshoppar. Eslövs kommun strävar 
efter att internt uppmärksamma lyckade satsningar som leder 
till bättre arbetsmiljö och förbättrade hälsotal så att kunskaps-
utbytet verksamheter emellan kan öka. 

Under året har även ett nytt avtal med företagshälsovården 
tecknats som gäller från januari 2019. Företagshälsovården 
lyfts fram som en strategisk samarbetspartner som tillsam-
mans med Eslövs kommun ska utveckla arbetet med hälso-
främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.  Arbetet 
är helt förenligt med de utmaningar Eslövs kommun står inför 
på området och med den målsättning som finns om att vara 
en attraktiv arbetsgivare som satsar på medarbetarnas hälsa 
och arbetsmiljö.

Friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget är en förmån som samtliga medarbetare 
oavsett anställningsform har möjlighet att använda. Bidraget 
höjdes 2018 från 1 000 kronor till 1 500 kronor per år och 
medarbetare. En ökning av uttaget har skett från 25 procent 
till 30 procent av det totala antalet medarbetare 2018. Syftet 
med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. 

ESLÖVS KOMMUN HAR ETT STARKT, 
TYDLIGT OCH GEMENSAMT ARBETS
GIVARERBJUDANDE 
Det är viktigt för Eslövs kommun att ha ett starkt, tydligt och 
gemensamt arbetsgivarerbjudande för att säkra kompetens-
försörjningen. Målet är indelat i de tre områdena kommuni-
kation, stolthet och samsyn. 

Kommunikation

• Vi ska visa på de kompetenser som kan bidra kommun-
övergripande

• Vi ska kommunicera vårt kommungemensamma erbjudande
• Vi ska hålla kommungemensam introduktionsdag för nya 

chefer

I arbetet med att visa på de kompetenser som kan bidra kom-
munövergripande har kommunen till exempel tagit fram en 
process för intern karriär. Arbetet med medarbetardagen och 
det nya intranätet har också lett till att olika medarbetares eller 
arbetsgruppers kompetenser lyfts och synliggörs. Under 2018 
påbörjades arbetet med att införa ett kompetenssystem vilket 
på sikt kommer att möjliggöra nya erfarenhetsutbyten.

Eslövs kommun har sedan 2017 ett starkt, tydligt och gemensamt 
arbetsgivarerbjudande kallat Tio anledningar att arbeta i Eslöv.

Arbetsgivarerbjudandet marknadsförs via hemsidan och olika 
aspekter av det lyfts upp vid mässor, rekrytering och introduk-
tionsdagar.

Varje termin hålls en gemensam introduktionsdag för nya och/
eller nyfikna chefer. Satsningen har blivit mycket uppskattad 
av dem som deltar.

Stolthet 

• Vi ska årligen utse årets ledare samt medarbetare/arbetslag
• Vi ska arbeta efter en ledardeklaration och en medarbetar-

deklaration
• Vi ska lyfta fram goda exempel

Under 2016 hölls Eslövs kommuns första medarbetardag. 
Medarbetardagen innehåller föreläsningar på ett i förväg be-
slutat aktuellt tema och är öppen för alla anställda. Under 
medarbetardagen delas utmärkelser ut till årets ledare och 
årets medarbetare/arbetsgrupp. Från och med 2018 utses även 
årets nyskapare. Efter medarbetardagen genomförs intervjuer 
med dem som fått utmärkelserna i syfte att sprida goda exem-
pel i hela organisationen.

Sedan 2017 har Eslövs kommun en gemensam medarbetar- och 
chefsdeklaration. I deklarationen framgår vilka förväntningar 
kommunen har på medarbetare respektive chefer i Eslövs 
kommun med utgångspunkt i våra gemensamma värderingar. 
Deklarationen bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke 
och kommunen som en gemensam arbetsgivare. Under 2018 
har medarbetar- och chefsdeklarationen inarbetats i kommu-
nens rutiner i resultat- och utvecklingssamtalen och lönepoliti-
ken för att säkerställa att de blir en del av kommunens styrning 
och ledning. För att få ett mått på hur medarbetarna upplever 
att innebörden av deklarationen lever i vardagen, återfinns 
även frågor kring detta i medarbetarenkäten. 
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Genom arbetet med att utse årets ledare, medarbetare/arbets-
grupp samt nyskapare lyfts goda exempel i organisationen. 
HR-avdelningen har under åren intervjuat och publicerat in-
tervjuer och reportage från nominerade till utmärkelserna för 
att ytterligare stärka arbetet med goda exempel (läs intervju-
erna med dem som fick utmärkelser år 2018). Satsningen på 
nytt intranät har också möjliggjort för hela organisationen att 
synas för varandra och dela med sig vad gäller att lyfta goda 
exempel. 

Samsyn 

• Vi ska systematiskt utbilda alla chefer i avtal, processer och 
ledarskap

• Vi ska ha ett gemensamt regelverk och öka tydligheten 
kring hur vi hanterar förmåner och andra grunder i förhål-
lande till medarbetarna

• Vi ska ta fram nya lönepolitiska dokument
• Vi ska se över medarbetarsamtalen så att alla chefer tar upp 

frågor om delaktighet, engagemang, trivsel och utveckling

Under mandatperioden har kommunen infört basutbildningar 
till chefer och andra nyckelpersoner inom bland annat rehabi-
litering, rekrytering, arbetsmiljö, lönepolitik, anställningsvill-
kor och arbetsrätt. 

Under de senaste åren har ledningsgruppen sett över och 
förändrat tillämpningar kring olika förmåner så att de till-

lämpas på samma sätt i hela organisationen. Ett arbete med 
att uppmärksamma de förmåner vi redan har i form av till 
exempel förmånliga försäkringar vid sjukdom, arbetsskada 
och föräldraskap har bland annat lett till att alla nyanställda 
får information på introduktionsdagarna. Friskvårdsbidraget 
har höjts och ett sluta-röka-bidrag har införts. Under 2018 har 
även semesterväxling lagts till som förmån. Eslövs kommun 
har tecknat ett lokalt kollektivavtal som ger medarbetare möj-
lighet att byta det kontanta semesterdagstillägget mot extra 
lediga dagar. Syftet är att ge medarbetare som upplever sig 
ha behov av mer ledig tid för dagar då barnens förskola/skola 
är stängd, för återhämtning eller annat viktigt i livet, en ökad 
möjlighet till detta istället för den extra ersättning som nor-
malt utbetalas i samband med semester. Förmånen är i stort 
sett kostnadsneutral för såväl arbetsgivare som medarbetare 
och är ett led i arbetet för kommunen att kunna vara en att-
raktiv arbetsgivare. Under 2019 kommer möjligheten att införa 
löneväxling till pension att slutföras.

I juni 2018 beslutades den nya lönepolitiken och under hösten 
har samtliga chefer utbildats inom området. Den nya politi-
ken är resultatet av ett omfattande arbete tillsammans med 
förvaltningarnas ledningsgrupper, fackliga organisationer och 
medarbetare och har hitintills tagits emot mycket väl.

Medarbetarsamtalen har arbetats om genom att tidigare ruti-
ner och mallar för utvecklingssamtal har setts över. Kommu-
nen arbetar nu efter omarbetningen med årliga resultat- och 
utvecklingssamtal. 

ESLÖVS KOMMUNS MEDARBETARE ÄR DELAKTIGA, ENGAGERADE, TRIVS OCH UTVECKLAS

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson på introduktionsdag för nyanställda.

Eslövs kommun PErsonalbokslut 2018 19

78 ( 402 )



ÅRETS LEDARE 2018 – ANNETTE ROSENHALL

Annette Rosenhall fick utmärkelsen årets ledare 2018. Hon började i kommunen 2014 
och var då rektor för både grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Att vara rektor för 
 skilda skolor beskriver hon som utmanande, ”två olika skolformer och två olika jobb”.  
Idag kan hon helt fokusera på grundsärskolan. 
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Varför tror du att du fick priset? 

– En svår fråga. Men jag tror inte på att sopa saker under 
mattan, så löser vi ingenting. Jag tror på att vara en rak och 
tydlig ledare med ett stort hjärta, med tydliga mål och fokus 
på att behandla alla människor lika. Det betyder inte att alla 
behandlas likadant, utan utifrån de behov och förutsättning 
som de har. 

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det måste vara variationen, ingen dag är den andra lik. 
Elever i grundsärskolan är oerhört kärleksfulla och charmiga 
men också väldigt ärliga och rakt fram, vilket gör att de ofta 
säger precis som de tycker och känner. Det kan innebära att 
ena dagen få veta att du inte förstår och är dum, men oftast 
får jag höra ”du är världens bästa rektor” och så får jag en stor 
varm kram. Jag brinner verkligen för grundsärskolans elever 
och jag tycker det är viktigt att lyfta fram dem som grupp, att 
de ska få ta lika stor plats och ha samma rättigheter som andra 
i samhället. 

Annette reflekterar över sin ledarstil och vad 
som behövs för att vara en bra ledare

– Fundera alltid på vem det är som du har framför dig, hur 
behöver personen bli bemött. Det går inte att utgå ifrån att alla 
är som jag, det hade varit egoistiskt av mig att tänka så. Om 
jag tänker att du ska bli ditt bästa jag, så är det viktigt att jag 
tänker på vad du behöver och inte att jag sitter och tänker på 
vad jag behöver. 

– Det är viktigt att få utrymme, så att jag kan hålla mig till 
det jag tror på och inte bli bakbunden av saker som kommer 
uppifrån. Men sen naturligtvis också att omges av medarbetare 
som någonstans också tror på samma saker. Jag tror inte på 
att man ska gå till sitt arbete ”bara” för att man får betalt. Vi 
är på arbetet för att göra ett bra jobb, utveckla och utvecklas. 
Tillsammans kan vi då göra stor skillnad. 

Vad är engagemang för dig? 

– Att arbeta för det du tror på, det är jätteviktigt och det skulle 
jag säga är engagemang. Jag är väldigt engagerad, jag tror på 
det jag gör och på något sätt blir det drivkraften till att utveck-
la och att utvecklas. 

Vad tycker du är Eslövs kommuns styrkor?

– Eslöv är en stor liten kommun, eller en liten stor kommun 
där det finns en närhet och en tillit. Närhet till dem som leder 
mig och en tillit till att jag kan leda Bredablicks medarbetare. 
Jag hoppas och tror att mina medarbetare känner att de har en 
närhet till mig och att jag har en stor tillit till dem.

Och vad kan utvecklas?

– Det finns mycket jag tycker man kan utveckla i samhället 
och i Eslövs kommun. Viktigast för mig är att elever som går 
i grundsärskolan ska få det bättre, få sina rättigheter tillgodo-
sedda, få ta plats i samhället precis som alla andra får. Sam-
hället är inte alltid anpassat på det sättet, så det finns mycket 
att utveckla i förhållande till denna elevgrupp. 

Året ledare 

Genom engagemang, nyfikenhet och uppmuntran 
inspirerar årets ledare sina medarbetare att söka nya 
vägar och hitta egna lösningar. Hon visar stor tilltro 
till medarbetarnas förmåga och ger alla rätt förutsätt
ningar till utveckling. 

Medarbetarna får möjlighet att utveckla det kollegiala 
lärandet och hon är själv en god förbild genom sin 
självinsikt och att själv våga be om hjälp. 

Årets ledare finns på plats i verksamheten och får alla 
att känna sig sedda och betydelsefulla. Hon påminner 
ständigt sina medarbetare om att aktivt arbeta med 
våra gemensamma värderingar och hennes ambition 
är att implementera värdegrundsarbetet tillsammans 
med eleverna. 

Det är med glädje och stolthet som kommunens led
ningsgrupp utser Annette Rosenhall till Årets  ledare 
2018. 
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Hur arbetar ni i Barnteamet?

– Vi har en del fasta aktiviteter som vi genomför. Vi försöker 
också nå ut till de barn som inte besöker biblioteket genom att 
befinna oss där barnen är, till exempel på Trollsjökvällarna. Vi 
samarbetar mycket med förskolor och skolor och genom våra 
boktipsstunder och sagostunder, berättar Margareta Djärv. 

– Sen har vi också projektet med kapprumsbibliotek*. Det är 
ett sätt att göra biblioteket mer tillgängligt. Att vägen till böcker 
och läsning, speciellt när det gäller små barn, blir så kort som 
möjligt, fortsätter Maria Eriksson. 

Varför tror ni att ni vann?

– Vi har arbetat med många olika evenemang som har synts 
utåt. Det gäller både barnens fritid och när de befinner sig i 
skola och förskola, svarar Margareta. 

– Det jag tänker på från förra året är vårt Harry Potter-kalas, vil-
ket blev väldigt uppskattat. Vi har även ett årligt kulturkalas med 
tema tillsammans med Kulturskolan, fortsätter Katarina Blom. 

– Sen tänker jag att det också kan bero på hur vi utsmyckar 
och bygger olika saker i samband med våra arrangemang så att 
känslan verkligen förstärks, säger Therese Hammarsten. 

Team och inspiration

– Från början var vi bara två som arbetade med detta men under 
de senaste 4–5 åren har vi blivit fler. Så nu kan vi inspirera varan-
dra på ett helt annat sätt. Sen är vi ganska flexibla. Om vi märker 
att något inte riktigt fungerar som det var tänkt från början kan 
vi svänga om och hitta en ny lösning, svarar Margareta.

–  Ja, vi har ett öppet klimat där alla kan komma med idéer 
oavsett om det är högt eller lågt. Alla bemöter varandra med 
respekt och så har vi kul tillsammans, så det är en viktig del, 
förklarar Therese. 

– Ja, vi vågar testa, det är svårt att alltid veta hur något kom-
mer att gå. Så vi peppar varandra att testa nya saker, fortsätter 
Katarina. 

Vad är det bästa med ert arbete?

– Det är mötet med barnen, den responsen vi får och hur olika 
den kan vara. Även om vi kan göra samma saker så svarar grup-
perna på väldigt olika sätt och det är viktigt att tänka till varje 
gång, svarar Margareta. 

– Jag tänker också att vi får använda vår fantasi och vara en del 
av barnens lek. Det är väldigt lustfyllt och aldrig tråkigt, berättar 
Therese.

– Ja, jag tänker på den gången vi hade dinosaurievecka. När vi 
klädde ut oss och bjöd in till utgrävningar. Det ger mycket energi 
och alla blir en del av det, berättar Katarina. 

ÅRETS ARBETSGRUPP 2018 – BARNTEAMET

Barnteamet på Kultur och Fritid utsåg till årets arbetsgrupp 2018. Margareta Djärv,  
Maria Eriksson. Katarina Blom, Nina  Svensson Ney och Therese Hammarsten ingår  
i arbetsgruppen som arbetar för alla barn och unga i Eslövs kommun. 

* Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i ett kapprum. Biblioteket tillhandahåller böcker som är valda med hänsyn till barnens ålder och som speglar en 
mångfald av intressen etc.
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Året arbetsgrupp

Årets arbetsgrupp präglas av fantasi och påhittighet 
och visar stort engagemang för sitt arbete. De är ly
hörda för medborgarnas behov och anpassar sig efter 
enskildas förutsättningar. 

Genom sin glädje i arbetet entusiasmerar de andra 
att vara delaktiga. Samarbetet i gruppen präglas av 
laganda och är ett exemplariskt exempel på hur sam
arbete ska fungera. 

Trots all lekfullhet och kreativitet finns det alltid en 
pedagogisk tanke med. Årets arbetsgrupp arbetar för 
alla barn och unga i Eslövs kommun. 

Det är med glädje och stolthet som kommunens led
ningsgrupp utser Barnteamet till Årets arbetsgrupp 
2018. 

Vad är viktigt för att ni ska kunna göra ett bra 
 arbete?

– Att vi har tid är viktigt, och det kan man alltid önska sig mer 
av. Men det måste gälla nästan alla verksamheter, det är det som 
sätter stopp. Det finns ju egentligen ingen hejd på hur mycket 
fantastiska grejer vi skulle kunna göra. Men det är tiden som 
sätter ramarna, säger Maria.

– Jag tänker också att vi har mycket frihet i att styra vårt arbete 
och ett stort förtroende för att det vi gör driver verksamheten 
framåt. Det gör att vi blir ännu mer motiverade att utveckla vårt 
arbetssätt, berättar Therese. 

Hur jobbar ni med värdeorden i ert dagliga 
 arbete?

– Det har tillkommit nya aktiviteter som förr inte sågs som tra-
ditionellt biblioteksarbete. Vi försöker ha koll på vad som är på 
gång och synas ute på olika ställen, svarar Katarina. 

– Ja, som till exempel det med kapprumsbibliotek. Alla barn ska 
ha samma tillgång, det ska inte finnas några socioekonomiska 
aspekter, säger Margareta och fortsätter:

– Sen arbetar vi mycket med mångspråk och det är också en del 
i kapprumsbiblioteket, där har vi olika språkpåsar. 

– Engagemang kommer ju av sig självt, genom att gilla sitt arbete 
och att tycka det är viktigt, avslutar Maria. 
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ÅRETS NYSKAPARE 2018 – MATTIAS BUTTLER

Mattias Buttler, förste kock på Stehagskolan, var en av våra medarbetare som utsågs  
till årets nyskapare 2018. Tillsammans med de andra kockarna på Stehagskolan har 
 Mattias dragit igång projektet Minska matsvinnet. 
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Varför tror du att du vann priset?

–  Jag tror att det ligger rätt i tiden, det pratas mycket om 
matsvinn. Sen har det verkligen har gått hem hos barnen. 
Tankesättet vi har här har barnen tagit med sig hem. 

Hur kommer det sig att ni arbetar mot 
 matsvinn på det här sättet? 

– Idén växte fram. När jag började här så slängdes det väldigt, 
väldigt mycket mat och det är inte okej. Först började vi med 
skyltar på vad allt kostar, men barnen är ju inte så intresserade 
av text. Så då provade vi att sätta upp stjärnor när de slängde 
lite mat och en sur smiley med en kockhatt när de slängde 
mycket och det tyckte de var roligt. 

– När barnen får en stjärna slänger de mindre än 10 gram per 
barn, köttbullarna vi gör väger 12 gram så det är bra. Barnen 
är riktigt duktiga! Och när de fått ihop 15 stjärnor får de en 
belöning i form av kladdkaka, äppelpaj eller hemgjord glass. 

– Arbetet fortsätter att växa fram och barnen är medvetna, de 
tänker till när de ska ta upp mat. De brukar fråga ”Hur många 
köttbullar får jag ta?”, så svarar jag åtta och svaret tillbaka kan 
då bli ”Okej, då börjar jag med fyra”. 

– Vi är ute och pratar med barnen om det, hur vi jobbar mot 
matsvinn så arbetet är ständigt pågående, vi slutar inte.

– Sen återanvänder vi mycket av det vi tillagar. Sallad som blir 
över kokar vi soppa på, soppan bakar vi bröd på och brödet 
som blir över gör vi krutonger på som sen är åter på sallads-
bordet. Så vi har ett litet kretslopp.

Hur mycket har matsvinnet minskat sedan ni 
började med projektet?

– Runt 6–7 kg om dagen har matsvinnet minskat med. 

Har du några tips till andra som vill jobba med 
liknande projekt?

– Var inte för hård på en gång, börja med 20 gram matsvinn 
per barn eller till och med 40 gram. Låt barnen lyckas först, 
så går det mycket lättare. 

Vad tycker du är det allra roligaste med ditt 
 arbete?

– Att jobba med barnen, de är så härliga! Och att få laga mat.

Vad är det viktigaste för att du ska kunna göra 
ett bra arbete?

– Att jag själv är engagerad och intresserad. Jag måste känna 
glädje när jag går till jobbet, gör jag inte det så blir det inte bra.

Vad är engagemang för dig?

– Att göra allt så bra som du kan, alltid! Vi är ett lag härute 
som alla jobbar mot samma mål och det finns mycket glädje 
i det. Om något blir fel så tänker vi inte att det blev fel, utan 
det blev bara annorlunda.

Har du något mål härnäst?

– Jo, jag har mål. Mitt största är vi ska komma med i White 
Guide Junior*.

Vad tycker du att Eslövs kommun skulle kunna 
utveckla?

– Jag har inte jobbat i kommunen så länge, men får ofta höra 
”så har vi alltid gjort”. Jag vill att man slutar tänka så och 
börjar tänka ”outside the box” och försöker hitta lösningar 
och inte vara så rädd för att misslyckas.

* White Guide Junior är en utmärkelse vars syfte är att lyfta fram och 
sprida goda exempel från skolmatssverige. 

Året nyskapare

Årets nyskapare är ett gott exempel på hur engage
mang och innovationsförmåga kan göra stora föränd
ringar. Genom sitt arbete har årets nyskapare föränd
rat synen och känslan för verksamheten, samtidigt 
som det finns med ett tydligt miljötänk.  

Tillsammans med sina kollegor har året nyskapare 
utvecklat verksamheten till att nå sin fulla potential. 

Med ett pedagogiskt förhållningsätt och delaktighet 
har alla dragits med. Han har hittat rätt metod för att 
motivera alla att delta i arbetet för en bättre miljö.

Det är med glädje och stolthet som kommunens 
ledningsgrupp utser Mattias Buttler till Årets nyska
pare 2018. 

ESLÖVS KOMMUNS MEDARBETARE ÄR DELAKTIGA, ENGAGERADE, TRIVS OCH UTVECKLAS
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Varför tror ni att ni vann?

– Det är en utmaning att i en stor verksamhet jobba med 
ständiga förbättringar. Genombrottsmetoden blev ett vinnan-
de koncept. Det mobila systemet gör det lätt att lägga in för-
bättringsidéer. Alla kan vara med – allt ifrån teamledare till 
timanställda som kanske bara är i gruppen för dagen, säger 
Kristina Carlsson, enhetschef. 

Hur fungerar metoden?

– Systemet följer ett hjul som är uppbyggt i fyra delar: Plan, 
Do, Study och Act (PDSA). Det gäller att hålla PDSA-hjulet 
rullande med goda idéer, fortsätter Tina Johansson, team-
ledare.

– Vi går ut och ställer frågor till brukarna. Där kan vi fånga 
upp områden som vi behöver jobbar mer med och skapa idéer 
ifrån. I Act-momentet beslutas om idén ska införas eller om en 
ny idé ska testas. Att en idé inte införs behöver inte betyda att 
idén ska skrotas utan att vi behöver göra en annan vinkling, 
säger Beatrice Rydén, teamledare.

–  Jag tycker vi är mer involverade i alla brukare. Tidigare 
kanske du bara hade koll på din egen grupp. Nu har vi koll 

på varandra och vi pratar också mer öppet om förbättring och 
förändring, berättar Camilla Hurtig, teamledare. 

Viktigt med målsättning

– Vi har haft mål och det tänker jag är ett vinnande koncept. 
När det blir uttalat att vi ska uppnå en viss andel förbättrings-
idéer under året blev det en enorm genomslagskraft. Sen mås-
te det finnas ett syfte, vad som ska uppnås, så att alla vet varför 
vi gör detta och vad är det vi vill åstadkomma. Annars är det 
lätt att det blir ”Vad är det nu ni har hittat på?” och då kanske 
engagemanget bara är halvhjärtat. Sen är det viktigt att hålla i 
och verkligen köra stenhårt, förklarar Kristina Carlsson. 

– Jag tycker det är viktigt att alla har en möjlighet att kunna 
lära sig hur det fungerar. Enhetschefer och teamledare gick 
på utbildning. Sen gällde det för oss att utbilda handledare 
och undersköterskor. Det tar tid, jobbet görs i starten och sen 
fungerar det, säger Tina. 

Kristina Carlsson instämmer:

– Det räcker inte bara att visa det en gång, utan det vardags-
nära stödet behövs. Där har ju teamledarna varit nyckelpersoner. 

ÅRETS NYSKAPARE 2018 – HEMVÅRDEN

Ett av prisen för årets nyskapare 2018 gick till Hemvården. Under året utsågs hemvården  
till pilotkommun av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att testa den så kallade  
genombrottsmetoden. Den har gjort det lättare att synliggöra förbättringar och arbeta 
med  förbättringsförslag.
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Året nyskapare

Årets nyskapare är en arbetsgrupp som tillsammans 
har omsatt många idéer till verklighet. Med hjälp av 
ett digitalt stöd har arbetsgruppen hittat arbetssätt 
för att på ett enkelt sätt fånga upp idéer och utifrån 
det starta upp förbättringsprojekt. 

Kvalitetsarbetet för arbetsgruppen har nått en helt ny 
nivå. Genom att stötta varandra och arbeta aktivt har 

förbättringsarbetet blivit en naturlig del i det dagliga 
arbetet. Med kontinuerlig uppföljning tillsammans 
med brukare är det tydligt hur långt arbetsgruppen 
har kommit. 

Det är med glädje och stolthet som kommunens 
ledningsgrupp utser Hemvården till Årets nyskapare 
2018. 

Vad är det bästa med ert arbete?

– Att träffa alla människor som blir glada när vi kommer. 
Vissa tycker att vi gör deras dag. Andra kanske inte tänker så 
mycket på det, det kan vara lite olika. Men ja, att vara deras 
ängel den dagen, svarar Tina. 

Camilla instämmer: 

– Ja, det dagliga mötet och jag älskar att vara teamledare. Jag 
har fantastiska kollegor och vi är ett bra team tillsammans 

med Kristina. Vi är väldigt olika personer men med åren har 
vi hittat varandras godsaker och kunnat lära av varandra.

– Att vi jobbar som ett team och att vi gör det tillsammans. När 
jag började i hemvården för länge sen och inte jobbade i Eslöv 
såg det helt annorlunda ut. Då var det chefen som bestämde 
hur det skulle vara. Nu är det liksom teamet som bygger det, 
fortsätter Tina. 
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Rickard Söderberg invigde medarbetardagen 2018. 
Temat var Framtid och förändring.
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AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING

Eslövs kommun ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. För 
att motverka diskriminering i arbetsförhållanden har kom-
munen inkluderat arbetet med att motverka diskriminering 
i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och genom medarbetarenkäten. Likaså är ett aktivt 
arbete med att motverka diskriminering inkluderat i Eslövs 
kommuns lönekartläggning i syfte att identifiera och åtgärda 
eventuella löneskillnader som beror på kön. 

Utifrån uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och 2018 års medarbetarenkät finns det verksamheter som är 
i behov av informationsinsatser om Eslövs kommuns riktlinjer 
mot kränkande särbehandling och diskriminering, samt hur 
medarbetare går tillväga för att göra en anmälan om kränkan-
de särbehandling eller diskriminering. Arbetsgivaren kommer 
att åtgärda identifierade behov och följa upp insatsernas utfall 
under 2019.

Lönekartläggning

Sedan 2017 är det vår skyldighet som arbetsgivare, enligt 
 diskrimineringslagen, att årligen genomföra en lönekartlägg-
ning för att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader 
som beror på kön. Både 2017 och 2018 har Eslövs kommun 
gjort en sådan kartläggning i samverkan med de fackliga 
organisationerna. I kartläggningarna analyseras löneskill-
nader mellan män och kvinnor som arbetar i samma yrken 
och även löneskillnader mellan mansdominerade och kvinno-
dominerade yrken. 

Varken 2017 eller 2018 kunde vi identifiera några tydliga löne-
skillnader där kön var en avgörande faktor. De skillnader som 
fanns kan framförallt förklaras av ansvar, erfarenhet, ålders-
struktur samt av marknadens påverkan på löneläget. Vi kunde 
se några kvinnodominerade yrken där vi utifrån kartläggning-
en såg ett behov av att höja löneläget. Därför prioriterades 
bland andra kuratorer och kultursekreterare i löneöversynen 
2017 och fysioterapeuter i översynen 2018. Till kommande 
kartläggning ska kommunen särskilt analysera löneläget för 
de olika yrkesområdena inom socialt arbete.
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Genom att samarbeta över förvaltningsgrän-
serna och anställa egna chaufförer kom Eslövs 
kommun till rätta med ett stort missnöje med 

elev- och mattransporter bland föräldrar, 
måltidspersonal och pedagoger. För detta upp-

märksammades kommunen av Kvalitetsmässan 
och nominerades till GötaPriset som delas ut 

till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig 
sektor. Vinnaren koras i november 2019.
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ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA  
ARBETSMILJÖARBETET FÖR 2018

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett 
led i att öka politikernas inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet 
är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt Eslövs 
kommuns policy för arbetsmiljö och hälsa och förskriften AFS 
2001:1.

Samtliga nämnder med undantaget nämnden för arbete och 
försörjning har genomfört en årlig uppföljning av det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. Efter att nämnderna har samman-
ställt och samverkat resultatet av uppföljningen och upprät-
tat handlingsplaner över förbättringsområden och åtgärder, 
sammanställs den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet av HR-avdelningen på Kommunlednings-
kontoret. Sammanställningen ger ett underlag för politikerna 
att fatta beslut kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

En viktig förändring har skett i den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumentationen av uppfölj-
ningen på arbetsplatsnivå genomförs från och med 2018 i det 
digitala arbetsmiljöverktyget KIA. Tillbud och arbetsskador 
samt skyddsronder rapporteras också in i arbetsmiljöverkty-
get. Att dokumentera undersökningar och uppföljningar i KIA 
säkerställer dokumentationen av arbetsmiljöundersökning-
ar och samlar uppgifter om arbetsmiljön på ett och samma 
 ställe. Möjligheten att följa utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
och arbetsmiljön på arbetsplatserna ökar för verksamheterna. 

Förändringen kan på sikt leda till ökat antal undanröjanden 
av risker för ohälsa och olycksfall och till en förbättring av 
arbetsmiljöarbetet. 

Förbättringsområden

Vad som kan konstateras genom den kommunövergripande 
sammanställningen är att tre av nämnderna uppger förbätt-
ringsbehov när det gäller information om kommunens policy 
för arbetsmiljö och hälsa. Två nämnder ser ett förbättrings-
behov av att förtydliga verksamheternas mål för organisatorisk 
och social arbetsmiljö och ytterligare en nämnd ser ett behov 
av att klargöra mål för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Nämnderna har som åtgärd att återkommande ge information 
på arbetsplatsträffar om kommunens policy för arbetsmiljö 
och hälsa, i syfte att informera alla medarbetare om Eslövs 
kommuns policy på området.

När det gäller mål för organisatorisk och social arbetsmiljö ser 
nämnderna som påtalar oklarheter kring mål för organisato-
risk och social arbetsmiljö ett behov av förtydligade mål på 
området. Utifrån identifierade behov kommer arbetsgivaren 
under 2019 att tydliggöra ett målorienterat arbete med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön i verksamheterna.
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ARBETSSKADOR OCH TILLBUD
Under våren 2018 fick samtliga arbetsplatser tillgång till att 
rapportera arbetsskador och tillbud i det digitala arbetsmiljö-
verktyget KIA. Arbetskaderapporteringen har under året gått 
upp från 135 rapporterade arbetskador 2017 till 306 rappor-
terade 2018. En ökning har även skett gällande tillbudsrap-
porteringen, vilken har ökat från 164 tillbudsrapporteringar 
2017 till 476 tillbudsrapporteringar 2018. I första hand ses inte 
ökningarna som ett resultat av en försämrad arbetsmiljö. En 
anledning till den markanta ökningen är snarare digitalise-
ringen av rapporteringen av arbetsskador och tillbud. Att till-
handahålla ett lättillgängligt digitalt arbetsmiljöverktyg  bidrar 
till öka benägenheten att rapportera i samband med en reell 
händelse. Arbetsgivaren har dessutom utbildat chefer via så 
kallade drop-in-tillfällen i hantering av rapporterade arbets-
miljöhändelser. Ur ett arbetsgivarperspektiv ses ökningen av 
rapporteringen som positiv eftersom avvikelser i arbetsmiljö 
speglas på ett bättre sätt än förut. Tidigare kan det antas att 
det fanns ett mörkertal gällande arbetsmiljöhändelser utifrån 
storleken på organisationen och vad som kan ske i de olika 
verksamheterna beträffande arbetskador och tillbud.

Översikt arbetsskador och tillbud

År 2014 2015 2016 2017 2018

Arbetsskador 173 230 149 135 306

Tillbud 145 284 219 164 476

Arbetsskador och tillbud 2018

Arbetsskador Tillbud

Nämnden för arbete och försörjning 1 11

Barn och familjenämnden 75 211

Gymnasie och vuxenutbildnigsnämnden 2 3

Kommunstyrelsen 4 2

Kultur och fritidsnämnden 4 9

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 3

Servicenämnden 22 10

Vård och omsorgsnämnden 196 227

Totalt Eslövs kommun 306 476

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET FÖR 2018

Typ av arbetsskada 2018

Olycksfall Färdolycksfall Arbetssjukdom

Nämnden för arbete och försörjning 0 1 0

Barn och familjenämnden 65 4 6

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2 0 0

Kommunstyrelsen 2 2 0

Kultur och fritidsförvaltningen 4 0 0

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2 0 0

Servicenämnden 19 2 1

Vård och omsorgsnämnden 151 14 31

Totalt Eslövs kommun 245 23 38

Rekryteringsmässor är ett sätt att locka nya medarbetare, timanställda och vikarier till Eslövs kommun.
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VÅRA MEDARBETARE I SIFFROR

Nedan följer en sammanställning av personalpolitiska nyckeltal.

Vad kostar medarbetarna?

Den totala personalkostnaden för 2018 var 1 489,3 miljoner 
kronor. Detta kan jämföras med föregående år då kostnaden 
var 1 388 miljoner kronor. Kostnaderna är inklusive sociala 
avgifter.

Sett över mandatperioden har den totala personalkostnaden 
ökat med 297 miljoner från 2014 (1 192,3 miljoner kronor). 
Större delen av ökningen består av naturliga lönekostnads-
ökningar samt merkostnader eftersom vi blivit fler. En annan 
kostnadsdrivande post är att kommunen får göra allt större 
pensionsavsättningar. I samband med att lönerna har gått upp 
för flera bristyrken påverkas kommunens pensionsåtaganden. 
Framförallt har lärarlönerna, sedan de statliga lönesatsningar-
na infördes under mandatperioden, gått upp över den prisbas-
beloppsgräns som gäller för förmånsbestämd ålderspension 
vilket ger stor påverkan på pensionskostnaderna.
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* Personalkostnaderna är omräknade, inkluderar pensionskostnader

Utveckling antal årsarbetare

Antalet årsarbetare anger hur många anställda Eslövs kommun 
skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för må-
nadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras 
till heltidsanställningar. Måttet består av alla i kommunen fak-
tiskt arbetade timmar delat med 1 700 (statistisk årsarbetstid). 
Måttet används bland annat för att jämföra kommuner med 
varandra och för jämförelser mellan åren. 2018 var andelen års-
arbetare 2 633, en svag ökning i jämförelse med föregående år.

Sett över mandatperioden har utvecklingen av antal årsarbeta-
re gått från 2 438 årsarbetare 2014 till 2 633 årsarbetare 2018. 
Detta är en ökning med 195.
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* Siffrorna är justerade mot tidigare år

2 438

Tillsvidareanställda 

Den 31 december 2018 var 2 588 medarbetare tillsvidarean-
ställda i Eslövs kommun. Antalet årsarbeten som genomförts 
av tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 80 med-
arbetare jämfört med 2014.

Könsfördelningen var 2 093 kvinnor och 495 män. 19 procent 
av andelen tillsvidareanställda är män. Andelen män var 17 
procent i början av mandatperioden. Medelåldern var 44,3 år 
för kvinnor och 42,6 år för män. 2014 var motsvarande siffror 
49,9 år för kvinnor och 50,8 år för män. 

Medellönen för tillsvidareanställda medarbetare var den 31 
december 30 076 kronor. Motsvarande siffra fördelat per kön 
var 29 822 kronor för kvinnor och 31 152 kronor för män. 
Medellönen för tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 
1 561 kronor sedan samma mättillfälle 2014. För kvinnor var 
medellönen 28 202 kronor och för män 30 007 kronor. 
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Timavlönade 

Timavlönade är personal som anställs dag för dag för att täcka 
korttidsfrånvaro, framför allt i de mest schemaintensiva verk-
samheterna som till exempel vård och förskola. Andelen tim-
avlönade inom Vård och Omsorg utgjorde 125,7 årsarbeten 
och inom Barn och Utbildning 29 årsarbeten. Avsikten är, och 
har de senaste åren varit, att minska andelen timavlönade till 
förmån för att höja sysselsättningsgraden för tillsvidareanställ-
da och andra tryggare anställningsformer. Efter minskningen 
mellan 2014 och 2015 har trenden tvärtemot målsättningen 
varit en ökning av andelen årsarbeten utförda av timavlönade. 
Detta är en fråga som kommunen kommer att arbeta vidare 
med, bland annat inom ramen för projektet Hållbar personal-
ekonomi.

År Årsarbetare

2014 161

2015 147

2016 165

2017 173

2018 183

Pensioner och pensionsålder

Medarbetare har möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 
års ålder. Detta innebär att antalet pensioner varje år är svårt 
att beräkna. Den månad medarbetaren fyller 67 år avslutas 
tillsvidareanställningen i Eslövs kommun och medarbetaren 
går antingen i pension eller fortsätter som visstidsanställd. 
Ett flertal medarbetare väljer att gå i pension tidigare än vid 
67 års ålder. 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal medarbetare som 
fyller 65

55 49 34 34 41 44

Antal medarbetare som 
fyller 67

23 14 10 11 11 12

Antal medarbetare som 
fyller 61 eller mer

295 306 310 308 289 298

Medarbetare som gått  
i pension

78 56 51 53 65

VÅRA MEDARBETARE I SIFFROR

Eslövs kommun satsar stort på att höja kompetensnivån och förstärker organisationen inom demenssjukdomar genom att införa demensombud. 
Här tre av de specialistutbildade undersköterskorna tillsammans med sin enhetschef. 
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Troed Troedsson föreläste på medarbetardagen 
2018 på temat Allt nytt är inte bra, men allt 

bra kommer att vara nytt.
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Kommun
styrelsen

Barn och  
familje 

nämnden

Gymnasie och 
vuxenutbild

ningsnämnden

Kultur och  
fritids 

nämnden

Miljö och  
samhällsbygg
nadsnämnden

Service 
nämnden

Nämnden för 
arbete och 
försörjning

Vård och  
omsorgs 
nämnden

Tillsvidare
anställda Chef

Eslövs kommun  
2018

Eslövs kommun  
2017

Jag har eller har blivit erbjuden en heltidstjänst i Eslövs kommun. 
Bortse ifrån om du i nuläget är delvis tjänstledig, föräldraledig eller sjukskriven. 

Ja 96,67 % 93,52 % 92,86 % 77,78 % 100,00 % 91,94 % 97,22 % 83,67 % 89,84 % 99,21 % 89,84 % 96,43 %

Nej 3,33 % 6,48 % 7,14 % 22,22 % 0,00 % 8,06 % 2,78 % 16,33 % 10,16 % 0,79 % 10,16 % 3,57 %

Motivation

Mitt arbete känns meningsfullt 4,40 4,63 4,49 4,37 4,41 4,32 4,00 4,54 4,54 4,67 4,53 4,48

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,32 4,35 4,2 4,23 4,20 4,03 3,92 4,10 4,21 4,43 4,21 4,18

Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,00 4,20 4,02 4,09 4,08 4,11 3,44 4,15 4,12 4,35 4,14 4,1

4,24 4,39 4,24 4,23 4,23 4,15 3,79 4,26 4,29 4,48 4,29 4,25

Ledarskap

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,94 4,03 3,76 4,27 3,82 4,15 3,64 4,15 4,06 4,32 4,06 4,02

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,22 4,37 4,18 4,55 4,33 4,41 4,05 4,30 4,33 4,54 4,33 4,28

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,07 4,33 4,12 4,48 4,33 4,39 3,85 4,32 4,31 4,57 4,31 4,26

4,08 4,24 4,02 4,43 4,16 4,32 3,85 4,26 4,23 4,48 4,23 4,19

Styrning

Jag är insatt i min arbetsplats mål 3,91 4,5 4,14 4,41 4,02 4,22 4,10 4,35 4,39 4,57 4,36 4,33

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,26 4,08 3,48 4,14 3,31 3,91 2,90 3,97 3,94 4,01 3,93 3,91

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,07 4,62 4,34 4,42 4,12 4,43 3,72 4,61 4,55 4,57 4,53 4,43

3,75 4,40 3,99 4,32 3,82 4,19 3,57 4,31 4,29 4,38 4,27 4,22

Arbetsmiljö och hälsa 

Jag upplever att stämningen är god på min arbetsplats 3,91 4,04 4,11 4,00 3,80 4,11 3,08 4,03 4,00 4,11 4,02 4,1

Vi är bra på att ge varandra feedback på min arbetsplats 3,49 3,81 3,76 3,66 3,67 3,87 3,31 3,85 3,78 3,76 3,80

Min närmaste chef bidrar till att jag får utrymme, kommer till tals och blir hörd 
i arbetsgruppens samtal

4,09 4,13 3,96 4,27 4,20 4,18 3,87 4,22 4,16 4,50 4,16

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till mina arbetsuppgifter 4,03 4,25 4,08 4,27 4,33 4,20 3,74 4,37 4,28 4,40 4,27

Min arbetsbelastning är mestadels rimlig 3,43 3,57 3,57 4,03 3,51 3,91 3,28 3,89 3,70 3,72 3,72 3,34

Jag har möjlighet att påverka planering och utförandet av arbetet 3,97 4,27 4,12 4,31 4,04 4,17 3,82 4,12 4,19 4,38 4,18 3,9

Jag har möjlighet att få hjälp av min närmaste chef med att prioitera arbets
uppgifter 

3,88 3,95 3,5 4,09 3,98 4,01 3,33 4,03 3,95 4,13 3,95 3,64

Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö 3,66 3,81 3,39 3,97 3,63 3,99 3,74 3,91 3,84 4,25 3,84

Jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation 3,76 4,04 3,87 3,89 3,88 4,11 3,44 4,07 4,01 4,28 4,03

3,80 3,99 3,82 4,05 3,89 4,06 3,51 4,05 3,99 4,17 4,00

Kränkande särbehandling och diskriminering 

Min närmaste chef tar tag i problem som rör konflikter och relationer 3,78 4,14 3,84 4,04 3,78 4,20 3,44 4,21 4,12 4,20 4,12

Min arbetsplats är fri från kränkande/nedsättande jargong, bilder, skämt etc. 
om t.ex. kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsvaria
tion, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder

4,43 4,33 4,17 4,27 4,29 4,34 3,72 4,24 4,29 4,47 4,28

På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett kön, könsidentitet eller köns
uttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning och ålder

4,50 4,51 4,41 4,30 4,31 4,49 3,67 4,30 4,41 4,58 4,40

Om du blivit utsatt för kränkande särbehandling hade du vågat rapportera det 
till arbetsgivaren? 

Ja 85,29 % 86,94 % 83,90 % 82,54 % 84,31 % 83,76 % 66,67 % 86,68 % 85,96 % 89,55 % 85,79 %

Nej 14,71 % 13,06 % 16,10 % 17,46 % 15,69 % 16,24 % 33,33 % 13,32 % 14,04 % 10,45 % 14,21 %

Om du blivit diskriminerad hade du vågat anmäla arbetsgivaren? 

Ja 83,82 % 90,64 % 85,59 % 87,30 % 82,35 % 88,83 % 82,05 % 89,58 % 89,43 % 96,27 % 89,20 %

Nej 16,18 % 9,36 % 14,41 % 12,70 % 17,65 % 11,17 % 17,95 % 10,42 % 10,57 % 3,73 % 10,80 %

Om du blivit utsatt för repressalier hade du vågat anmäla arbetsgivaren? 

Ja 76,47 % 84,86 % 77,12 % 74,60 % 80,39 % 85,28 % 66,67 % 86,41 % 84,28 % 91,79 % 84,08 %

Nej 23,53 % 15,14 % 22,88 % 25,40 % 19,61 % 14,72 % 33,33 % 13,59 % 15,72 % 8,21 % 15,92 %

Vet du hur du ska gå tillväga om du blir utsatt för:

Diskriminering

Ja 77,94 % 84,05 % 70,34 % 82,54 % 68,63 % 79,70 % 76,92 % 85,09 % 83,46 % 97,01 % 82,60 %

Nej 22,06 % 15,95 % 29,66 % 17,46 % 31,37 % 20,30 % 23,08 % 14,91 % 16,54 % 2,99 % 17,40 %

BILAGA – SAMMANSTÄLLNING, MEDARBETARENKÄTEN, AVG*

* avg är en förkortning av engelskans average = genomsnitt
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Kommun
styrelsen

Barn och  
familje 

nämnden

Gymnasie och 
vuxenutbild

ningsnämnden

Kultur och  
fritids 

nämnden

Miljö och  
samhällsbygg
nadsnämnden

Service 
nämnden

Nämnden för 
arbete och 
försörjning

Vård och  
omsorgs 
nämnden

Tillsvidare
anställda Chef

Eslövs kommun  
2018

Eslövs kommun  
2017

Jag har eller har blivit erbjuden en heltidstjänst i Eslövs kommun. 
Bortse ifrån om du i nuläget är delvis tjänstledig, föräldraledig eller sjukskriven. 

Ja 96,67 % 93,52 % 92,86 % 77,78 % 100,00 % 91,94 % 97,22 % 83,67 % 89,84 % 99,21 % 89,84 % 96,43 %

Nej 3,33 % 6,48 % 7,14 % 22,22 % 0,00 % 8,06 % 2,78 % 16,33 % 10,16 % 0,79 % 10,16 % 3,57 %

Motivation

Mitt arbete känns meningsfullt 4,40 4,63 4,49 4,37 4,41 4,32 4,00 4,54 4,54 4,67 4,53 4,48

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,32 4,35 4,2 4,23 4,20 4,03 3,92 4,10 4,21 4,43 4,21 4,18

Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,00 4,20 4,02 4,09 4,08 4,11 3,44 4,15 4,12 4,35 4,14 4,1

4,24 4,39 4,24 4,23 4,23 4,15 3,79 4,26 4,29 4,48 4,29 4,25

Ledarskap

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,94 4,03 3,76 4,27 3,82 4,15 3,64 4,15 4,06 4,32 4,06 4,02

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,22 4,37 4,18 4,55 4,33 4,41 4,05 4,30 4,33 4,54 4,33 4,28

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,07 4,33 4,12 4,48 4,33 4,39 3,85 4,32 4,31 4,57 4,31 4,26

4,08 4,24 4,02 4,43 4,16 4,32 3,85 4,26 4,23 4,48 4,23 4,19

Styrning

Jag är insatt i min arbetsplats mål 3,91 4,5 4,14 4,41 4,02 4,22 4,10 4,35 4,39 4,57 4,36 4,33

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,26 4,08 3,48 4,14 3,31 3,91 2,90 3,97 3,94 4,01 3,93 3,91

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,07 4,62 4,34 4,42 4,12 4,43 3,72 4,61 4,55 4,57 4,53 4,43

3,75 4,40 3,99 4,32 3,82 4,19 3,57 4,31 4,29 4,38 4,27 4,22

Arbetsmiljö och hälsa 

Jag upplever att stämningen är god på min arbetsplats 3,91 4,04 4,11 4,00 3,80 4,11 3,08 4,03 4,00 4,11 4,02 4,1

Vi är bra på att ge varandra feedback på min arbetsplats 3,49 3,81 3,76 3,66 3,67 3,87 3,31 3,85 3,78 3,76 3,80

Min närmaste chef bidrar till att jag får utrymme, kommer till tals och blir hörd 
i arbetsgruppens samtal

4,09 4,13 3,96 4,27 4,20 4,18 3,87 4,22 4,16 4,50 4,16

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till mina arbetsuppgifter 4,03 4,25 4,08 4,27 4,33 4,20 3,74 4,37 4,28 4,40 4,27

Min arbetsbelastning är mestadels rimlig 3,43 3,57 3,57 4,03 3,51 3,91 3,28 3,89 3,70 3,72 3,72 3,34

Jag har möjlighet att påverka planering och utförandet av arbetet 3,97 4,27 4,12 4,31 4,04 4,17 3,82 4,12 4,19 4,38 4,18 3,9

Jag har möjlighet att få hjälp av min närmaste chef med att prioitera arbets
uppgifter 

3,88 3,95 3,5 4,09 3,98 4,01 3,33 4,03 3,95 4,13 3,95 3,64

Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö 3,66 3,81 3,39 3,97 3,63 3,99 3,74 3,91 3,84 4,25 3,84

Jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation 3,76 4,04 3,87 3,89 3,88 4,11 3,44 4,07 4,01 4,28 4,03

3,80 3,99 3,82 4,05 3,89 4,06 3,51 4,05 3,99 4,17 4,00

Kränkande särbehandling och diskriminering 

Min närmaste chef tar tag i problem som rör konflikter och relationer 3,78 4,14 3,84 4,04 3,78 4,20 3,44 4,21 4,12 4,20 4,12

Min arbetsplats är fri från kränkande/nedsättande jargong, bilder, skämt etc. 
om t.ex. kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsvaria
tion, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder

4,43 4,33 4,17 4,27 4,29 4,34 3,72 4,24 4,29 4,47 4,28

På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett kön, könsidentitet eller köns
uttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning och ålder

4,50 4,51 4,41 4,30 4,31 4,49 3,67 4,30 4,41 4,58 4,40

Om du blivit utsatt för kränkande särbehandling hade du vågat rapportera det 
till arbetsgivaren? 

Ja 85,29 % 86,94 % 83,90 % 82,54 % 84,31 % 83,76 % 66,67 % 86,68 % 85,96 % 89,55 % 85,79 %

Nej 14,71 % 13,06 % 16,10 % 17,46 % 15,69 % 16,24 % 33,33 % 13,32 % 14,04 % 10,45 % 14,21 %

Om du blivit diskriminerad hade du vågat anmäla arbetsgivaren? 

Ja 83,82 % 90,64 % 85,59 % 87,30 % 82,35 % 88,83 % 82,05 % 89,58 % 89,43 % 96,27 % 89,20 %

Nej 16,18 % 9,36 % 14,41 % 12,70 % 17,65 % 11,17 % 17,95 % 10,42 % 10,57 % 3,73 % 10,80 %

Om du blivit utsatt för repressalier hade du vågat anmäla arbetsgivaren? 

Ja 76,47 % 84,86 % 77,12 % 74,60 % 80,39 % 85,28 % 66,67 % 86,41 % 84,28 % 91,79 % 84,08 %

Nej 23,53 % 15,14 % 22,88 % 25,40 % 19,61 % 14,72 % 33,33 % 13,59 % 15,72 % 8,21 % 15,92 %

Vet du hur du ska gå tillväga om du blir utsatt för:

Diskriminering

Ja 77,94 % 84,05 % 70,34 % 82,54 % 68,63 % 79,70 % 76,92 % 85,09 % 83,46 % 97,01 % 82,60 %

Nej 22,06 % 15,95 % 29,66 % 17,46 % 31,37 % 20,30 % 23,08 % 14,91 % 16,54 % 2,99 % 17,40 %

Fortsättning nästa sida.

BILAGA – SAMMANSTÄLLNING, MEDARBETARENKÄTEN, AVG
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Kommun
styrelsen

Barn och  
familje 

nämnden

Gymnasie och 
vuxenutbild

ningsnämnden

Kultur och  
fritids 

nämnden

Miljö och  
samhällsbygg
nadsnämnden

Service 
nämnden

Nämnden för 
arbete och 
försörjning

Vård och  
omsorgs 
nämnden

Tillsvidare
anställda Chef

Eslövs kommun  
2018

Eslövs kommun  
2017

Repressalier

Ja 70,59 % 74,68 % 68,64 % 74,60 % 52,94 % 76,65 % 64,10 % 79,16 % 76,88 % 92,54 % 75,36 %

Nej 29,41 % 25,32 % 31,36 % 25,40 % 47,06 % 23,35 % 35,90 % 20,84 % 23,12 % 7,46 % 24,64 %

Kränkande särbehandling 

Ja 77,94 % 83,35 % 72,03 % 84,13 % 68,63 % 79,70 % 76,92 % 84,30 % 83,21 % 96,27 % 82,19 %

Nej 22,06 % 16,65 % 27,97 % 15,87 % 31,37 % 20,30 % 23,08 % 15,70 % 16,79 % 3,73 % 17,81 %

Om du blivit utsatt för diskriminering eller blivit trakasserad det senaste året, 
av vem har du blivit utsatt? (Fler val möjligt)

Kollega 4,41 % 5,20 % 5,93 % 3,17 % 3,93 % 5,61 % 10,26 % 7,00 % 5,83 % 4,48 % 5,87 %

Chef 4,41 % 2,54 % 1,69 % 4,76 % 1,96 % 4,59 % 12,82 % 2,77 % 3,22 % 1,49 % 3,05 %

Kund, brukare, patient 0,00 % 3,01 % 1,69 % 3,17 % 1,96 % 2,55 % 12,82 % 3,57 % 3,01 % 2,24 % 3,14 %

Annan 0,00 % 1,85 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 1,53 % 2,56 % 1,59 % 1,43 % 2,24 % 1,61 %

Jag har inte blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier 91,18 % 89,48 % 92,37 % 88,89 % 94,12 % 88,78 % 66,67 % 88,77 % 89,32 % 91,04 % 89,10 %

Uppskattning och motivation 

Min närmaste chef ger mig feedback på mina arbetsinsatser: 

De goda arbetsinsatserna 3,74 3,95 3,61 4,08 3,73 4,04 3,56 4,06 3,96 4,24 3,96

De förbättringsbara arbetsinsatserna 3,57 3,84 3,47 3,89 3,53 3,96 3,38 3,97 3,86 3,99 3,86

Min chef inspirerar mig till att göra mitt bästa 3,76 4,03 3,58 4,11 3,67 3,98 3,46 4,10 4,00 4,32 4,00

3,7 3,9 3,6 4,0 3,6 4,0 3,5 4,0 3,9 4,2 3,9

Utveckling och utvecklingssamtal 

Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompetens 4,01 4,16 3,78 4,24 3,96 4,10 3,69 4,08 4,11 4,38 4,10

Min närmaste chef skapar förutsättningar för utveckling och erfarenhetsutbyte 
i arbetsgruppen 

3,71 4,1 3,79 4,15 3,84 4,03 3,51 4,04 4,04 4,29 4,03

Mitt utvecklingssamtal har lett till en dokumenterad utvecklingsplan 

Ja 67,65 % 71,40 % 66,67 % 85,48 % 68,00 % 71,43 % 51,28 % 65,61 % 73,37 % 76,69 % 69,06 %

Nej 10,29 % 5,81 % 6,84 % 3,23 % 10,00 % 9,69 % 25,64 % 6,08 % 6,88 % 10,53 % 6,82 %

Jag har inte haft utvecklingssamtal 22,06 % 22,79 % 26,50 % 11,29 % 22,00 % 18,88 % 23,08 % 28,31 19,75 % 12,78 % 24,12 %

Åtgärder vi har kommit överens om i utvecklingssamtalet har genomförts 4,00 4,14 3,97 4,28 3,92 4,15 3,20 4,24 4,15 4,35 4,15

Jag är totalt sett nöjd med min utveckling 3,93 4,12 3,8 3,95 3,90 3,92 3,51 4,03 4,03 4,19 4,02

Jag är totalt sett nöjd med utecklingssamtalet 4,19 4,35 4,17 4,27 3,87 4,35 3,48 4,36 4,32 4,50 4,31

Styrning 

Min närmaste chef för dialog med mig på ett förståeligt sätt om de kriterier 
som ligger till grund för min lön 

3,96 4,04 3,62 3,95 3,73 3,82 3,40 4,04 3,99 4,11 3,98 3,52

På min arbetsplats arbetar vi efter våra värderingar: 

Engagemang 3,87 4,37 4,07 4,53 4,06 4,18 3,72 4,31 4,28 4,41 4,28 3,99

Nyskapande 3,75 4,20 3,82 4,32 3,92 4,07 3,36 4,24 4,15 4,28 4,15 3,58

Allas lika värde 3,90 4,44 4,15 4,50 4,1 4,14 3,69 4,34 4,32 4,43 4,32 3,82

Min närmaste chef är en förebild för våra värderingar:

Engagemang 4,00 4,20 3,92 4,40 4,04 4,05 3,67 4,26 4,18 4,41 4,18

Nyskapande 3,82 4,15 3,82 4,35 4,06 4,04 3,51 4,24 4,14 4,32 4,14

Allas lika värde 4,09 4,25 4,09 4,42 4,16 4,16 3,72 4,27 4,22 4,41 4,23

Min chef följer upp att det vi bestämmer blir gjort 3,71 3,98 3,62 4,02 3,68 4,09 3,31 4,15 4,00 4,11 4,00

Jag är totalt sett nöjd med ledarskapet på min arbetsplats 3,90 4,09 3,68 4,15 3,74 4,09 3,26 4,17 4,06 4,31 4,07

3,89 4,04 3,65 4,29 3,94 4,07 3,52 4,22 4,15 4,31 4,15

Ambassadörskap 

Jag skulle rekommendera Eslövs kommun till andra som en bra arbetsgivare 
att arbeta för 

3,82 4,03 3,74 3,77 3,60 3,93 3,38 3,90 3,91 4,35 3,93 3,73

Även om jag fick ett likvärdigt erbjudande om jobb skulle jag stanna kvar i 
min nuvarande anställning 

3,54 3,87 3,56 3,35 3,42 3,72 3,33 3,78 3,76 3,96 3,77

3,68 3,95 3,65 3,56 3,51 3,83 3,36 3,84 3,84 4,16 3,85

BILAGA – SAMMANSTÄLLNING, MEDARBETARENKÄTEN, AVG
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Kommun
styrelsen

Barn och  
familje 

nämnden

Gymnasie och 
vuxenutbild

ningsnämnden

Kultur och  
fritids 

nämnden

Miljö och  
samhällsbygg
nadsnämnden

Service 
nämnden

Nämnden för 
arbete och 
försörjning

Vård och  
omsorgs 
nämnden

Tillsvidare
anställda Chef

Eslövs kommun  
2018

Eslövs kommun  
2017

Repressalier

Ja 70,59 % 74,68 % 68,64 % 74,60 % 52,94 % 76,65 % 64,10 % 79,16 % 76,88 % 92,54 % 75,36 %

Nej 29,41 % 25,32 % 31,36 % 25,40 % 47,06 % 23,35 % 35,90 % 20,84 % 23,12 % 7,46 % 24,64 %

Kränkande särbehandling 

Ja 77,94 % 83,35 % 72,03 % 84,13 % 68,63 % 79,70 % 76,92 % 84,30 % 83,21 % 96,27 % 82,19 %

Nej 22,06 % 16,65 % 27,97 % 15,87 % 31,37 % 20,30 % 23,08 % 15,70 % 16,79 % 3,73 % 17,81 %

Om du blivit utsatt för diskriminering eller blivit trakasserad det senaste året, 
av vem har du blivit utsatt? (Fler val möjligt)

Kollega 4,41 % 5,20 % 5,93 % 3,17 % 3,93 % 5,61 % 10,26 % 7,00 % 5,83 % 4,48 % 5,87 %

Chef 4,41 % 2,54 % 1,69 % 4,76 % 1,96 % 4,59 % 12,82 % 2,77 % 3,22 % 1,49 % 3,05 %

Kund, brukare, patient 0,00 % 3,01 % 1,69 % 3,17 % 1,96 % 2,55 % 12,82 % 3,57 % 3,01 % 2,24 % 3,14 %

Annan 0,00 % 1,85 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 1,53 % 2,56 % 1,59 % 1,43 % 2,24 % 1,61 %

Jag har inte blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier 91,18 % 89,48 % 92,37 % 88,89 % 94,12 % 88,78 % 66,67 % 88,77 % 89,32 % 91,04 % 89,10 %

Uppskattning och motivation 

Min närmaste chef ger mig feedback på mina arbetsinsatser: 

De goda arbetsinsatserna 3,74 3,95 3,61 4,08 3,73 4,04 3,56 4,06 3,96 4,24 3,96

De förbättringsbara arbetsinsatserna 3,57 3,84 3,47 3,89 3,53 3,96 3,38 3,97 3,86 3,99 3,86

Min chef inspirerar mig till att göra mitt bästa 3,76 4,03 3,58 4,11 3,67 3,98 3,46 4,10 4,00 4,32 4,00

3,7 3,9 3,6 4,0 3,6 4,0 3,5 4,0 3,9 4,2 3,9

Utveckling och utvecklingssamtal 

Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompetens 4,01 4,16 3,78 4,24 3,96 4,10 3,69 4,08 4,11 4,38 4,10

Min närmaste chef skapar förutsättningar för utveckling och erfarenhetsutbyte 
i arbetsgruppen 

3,71 4,1 3,79 4,15 3,84 4,03 3,51 4,04 4,04 4,29 4,03

Mitt utvecklingssamtal har lett till en dokumenterad utvecklingsplan 

Ja 67,65 % 71,40 % 66,67 % 85,48 % 68,00 % 71,43 % 51,28 % 65,61 % 73,37 % 76,69 % 69,06 %

Nej 10,29 % 5,81 % 6,84 % 3,23 % 10,00 % 9,69 % 25,64 % 6,08 % 6,88 % 10,53 % 6,82 %

Jag har inte haft utvecklingssamtal 22,06 % 22,79 % 26,50 % 11,29 % 22,00 % 18,88 % 23,08 % 28,31 19,75 % 12,78 % 24,12 %

Åtgärder vi har kommit överens om i utvecklingssamtalet har genomförts 4,00 4,14 3,97 4,28 3,92 4,15 3,20 4,24 4,15 4,35 4,15

Jag är totalt sett nöjd med min utveckling 3,93 4,12 3,8 3,95 3,90 3,92 3,51 4,03 4,03 4,19 4,02

Jag är totalt sett nöjd med utecklingssamtalet 4,19 4,35 4,17 4,27 3,87 4,35 3,48 4,36 4,32 4,50 4,31

Styrning 

Min närmaste chef för dialog med mig på ett förståeligt sätt om de kriterier 
som ligger till grund för min lön 

3,96 4,04 3,62 3,95 3,73 3,82 3,40 4,04 3,99 4,11 3,98 3,52

På min arbetsplats arbetar vi efter våra värderingar: 

Engagemang 3,87 4,37 4,07 4,53 4,06 4,18 3,72 4,31 4,28 4,41 4,28 3,99

Nyskapande 3,75 4,20 3,82 4,32 3,92 4,07 3,36 4,24 4,15 4,28 4,15 3,58

Allas lika värde 3,90 4,44 4,15 4,50 4,1 4,14 3,69 4,34 4,32 4,43 4,32 3,82

Min närmaste chef är en förebild för våra värderingar:

Engagemang 4,00 4,20 3,92 4,40 4,04 4,05 3,67 4,26 4,18 4,41 4,18

Nyskapande 3,82 4,15 3,82 4,35 4,06 4,04 3,51 4,24 4,14 4,32 4,14

Allas lika värde 4,09 4,25 4,09 4,42 4,16 4,16 3,72 4,27 4,22 4,41 4,23

Min chef följer upp att det vi bestämmer blir gjort 3,71 3,98 3,62 4,02 3,68 4,09 3,31 4,15 4,00 4,11 4,00

Jag är totalt sett nöjd med ledarskapet på min arbetsplats 3,90 4,09 3,68 4,15 3,74 4,09 3,26 4,17 4,06 4,31 4,07

3,89 4,04 3,65 4,29 3,94 4,07 3,52 4,22 4,15 4,31 4,15

Ambassadörskap 

Jag skulle rekommendera Eslövs kommun till andra som en bra arbetsgivare 
att arbeta för 

3,82 4,03 3,74 3,77 3,60 3,93 3,38 3,90 3,91 4,35 3,93 3,73

Även om jag fick ett likvärdigt erbjudande om jobb skulle jag stanna kvar i 
min nuvarande anställning 

3,54 3,87 3,56 3,35 3,42 3,72 3,33 3,78 3,76 3,96 3,77

3,68 3,95 3,65 3,56 3,51 3,83 3,36 3,84 3,84 4,16 3,85
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Tomas Nilsson Kommunfullmäktige
+4641362012 
Tomas.Nilsson@eslov.se 

Kommunledningskontoret 1(4)
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se

Vårprognos 2019

Ärendebeskrivning
Kommunens första samlade ekonomiska uppföljning för året är i Vårprognosen som 
upprättas per den 30 april. 

Beslutsunderlag
Nämndernas Vårprognoser, bilaga.

Beredning

Kommunens intäkter förstärks med 2,8 mkr i år till knappt 1 961 mkr jämfört med 
Budget 2019 enligt SKL:s prognos i början av maj. Prognosen för kommunens 
resultat är 23,6 mkr. I budget 2019 planerades ett överskott med 26,4 mkr. 

Nämndernas prognos för helåret visar på ett samlat resultat före förslag till 
tilläggsanslag med ett underskott med 5,9 mkr. Vid beviljande av föreslagna 
tilläggsanslag blir nämndernas prognos för helåret ett underskott med 4,6 mkr. I 
samband med fullmäktiges antagande av budget 2019 beslutades om möjlighet till 
måltidspriskompensation till köpande nämnder med 1,5 mkr. Barn- och 
familjenämnden och vård-och omsorgsnämnden 

Kommunens investeringsbudget beräknas nyttjas med 224,1 mkr vilket innebär att 
81,2 mkr inte nyttjas i år. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 2019 en uppräkning med tre procent 
för aviserade prishöjningar av programkostnaderna för gymnasieutbildningarna i 
Lund. Lund har därefter meddelat att priserna sänks med 1-2 %. Nämnden föreslås få 
behålla tilldelad ram vilken därmed kan nyttjas för att balansera nettokostnaden för 
de två jobbspåren. I regeringens ekonomiska vårproposition ökas anslagen för att 
särskilt stärka insatser inom lokala jobbspår där Arbetsförmedlingen, kommuner och 
arbetsgivare samverkar. Kommunstyrelsen har en ekonomisk buffert sedan 
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uppdelningen av nämnden för arbete och försörjning med drygt 2 mkr som kan 
användas vid start av fler jobbspår. 

Staten har under flera år beviljat riktat statsbidrag för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen i landets kommuner. Efter regeringsbildning i januari och efter vårens 
statliga ändringsbudget kan konstateras att bidraget har upphört från 2019. I samband 
med kommunens budgetprocess i höstas ledde oklarheten kring fortsatt bidrag till att 
kommunen i Budget 2019 avsatte 6 mkr inom kommunstyrelsens medel. Vård-och 
omsorgsnämnden har upprätthållit den högre bemanningen.     

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret begär 1 mkr i tilläggsanslag för extra 
kostnader för väktarrondering samt som trygghets- och brottsförebyggande åtgärd. 
En miljon beräknas dock inte täcka kostnaderna under året. I budget 2019 avsattes 1 
mkr till projekt inom sociala ekonomier. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar ekonomiskt 
ansvar för nettoutfallet avseende parkeringsavgifter. Frågan är tidigare hanterad i 
samband med Budget 2019 och inte beviljad. I Budget 2019 framgår att uppföljning 
ska ske av de ekonomiska konsekvenserna av införandet betalparkeringar i syfte att 
se över beteende och beläggningsgrad på de allmänna parkeringarna. Nämnden 
återkommer förslagsvis i samband med yttrande över budgetberedningens förslag till 
preliminära driftsramar för 2020.
  
Miljö- och samhällsbyggandsnämnden för även fram att kostnader för avskrivningar 
och internränta överskrider nämndens budget för året och begär kompensation med 
1,6 mkr. I samband med godkännande av slutredovisningar av investeringar hanteras 
även frågor kring tillkommande driftskostnader. I kommunstyrelsen disponibla 
medel finns medel avsatta för såväl tillkommande hyreskostnader som 
kapitalkostnader.  Nämnden begär samt aviserar att nämnden kommer att begära 
kompensation för skötsel av nytillkomna ytor Stockamöllan med 0,2 mkr, 
Solvägen/Trehäradsvägen med 0,09 mkr samt för Smålandsvägen och Norregatan 
med anledning av Marieholmsbanan. Endast Stockamöllan kan prövas i samband 
med vårprognosen eftersom Solvägen/trehäradsvägen i enlighet med nämndens 
vårprognos ännu inte är slutreglerad men detta pågår. Effekterna av 
Marieholmsbanan lyfts först i kommande delårsbokslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15 § 3 tilldela miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden kompensation för tillkommande kapitalkostnader för 
2019 med 0,902 mkr avseende GC-väg Örtofta-Lilla Harrie. Rätt kapitalkostnad är 
0,343 mkr för 2019. Revideringen är avstämd med förvaltningen. 

Barn-och familjenämnden erhöll kompensation för tillkommande hyra i vilken ingår 
kapitalkostnader avseende investeringsdel i paviljonger i Örtofta för 2019 i budget 
2019. I samband med årsredovisningen 2018 har investeringsdelen resultatförts 
varför de framtida kapitalkostnaderna blir lägre och därmed hyran. Nämndens ram 
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minskas netto med 0,433 mkr för 2019. Revideringen är avstämd med berörda 
förvaltningar.       

Servicenämnden begär kraftigt ökade investeringsmedel för projekt Stehag, Hasslebo 
förskola, Norrebo förskola, Marieskolan och Sallerupsskolan. PM-bifogas. Bifogat 
beslutsunderlag bör enligt kommunledningskontoret prövas av budgetberedningen i 
förhållande till kommunens framtida ekonomiska förutsättningar. Budgetberedningen 
har planerat genomgång av investeringsbehov 2020-2024 den 28 maj.  

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar 

bevilja barn- och familjenämnden och Vård-och omsorgsnämnden kompensation 
för ökade måltidspriser med 1,1 mkr respektive 0,4 mkr ur kommunstyrelsens 
disponibla medel

bevilja vård-och omsorgsnämnden 6 mkr ur kommunstyrelsens disponibla medel 
för upprätthållande av ökad bemanning inom äldreomsorgen 

omfördela 1 mkr från sociala ekonomier till extra kostnader för väktarrondering 
samt trygghets- och brottsförebyggande åtgärder från kommunstyrelsens 
disponibla medel till kommunledningskontorets budget 

bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 mkr för tillkommande ytor i 
Stockamöllan ur kommunstyrelsens disponibla medel  

bevilja omfördelning av 0,1 mkr från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden till 
Vård- och omsorgsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag 

uppdrar år budgetberedningen att närmare granska servicenämndens förslag till 
förändringar avseende framställda investeringar i förhållande till kommunens 
framtida ekonomiska förutsättningar

uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom 
tilldelade ekonomiska ramar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- godkänna Vårprognosen för 2019

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder 
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Eva Hallberg Tomas Nilsson
Kommundirektör Ekonomichef
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Kommunstyrelsen 

Ordförande: Johan Andersson 

Förvaltningschef: Eva Hallberg 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 30 april och helårsprognos 
Utfallet visar ett överskott på 2,0 mnkr. Helårsprognos för budgeterad verksamhet är +-0. 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
I ovanstående utfall finns kostnader som rör extra väktarrondering i Eslövs centrum. Denna kostnad 
inryms inte i den årsbudget som kommunledningskontoret fått tilldelat sig och är heller inte med i 
helårsprognosen ovan. För att kunna arbeta med dessa trygghets- och brottsförebyggande åtgärder 
behöver kommunledningskontoret få tilldelat extra budgetmedel. Om kostnaderna för detta arbete 
beaktas i helårsprognosen ovan visar kommunledningskontoret ett underskott på 1 mnkr för 2019. 

Analys av driftutfallet 
Kommunledningskontoret visar ett överskott för perioden på 2,0 mnkr. Periodens överskott beror både 
på högre intäkter men även på lägre personalkostnader än planerat. 

Överskottet på intäktssidan beror till största del på det bidrag kommunen fått från Länsstyrelsen Skåne 
för utvecklingsprojektet inom integration ”kompetensområde Eslöv”. Projektet genomförs av Eslövs 
kommun tillsammans med Eslövs folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Malmö universitet. 
Kommunen har även erhållit högre intäkter än planerat för val till Europaparlamentet, EU-val, och för 
planavgifter.  

Bedömning görs att både intäkter och kostnader för EU-valet kommer att bli högre än planerat. 
Prognosen för den politiska verksamheten är att denna kommer att bedrivas inom den nettoram som 
tilldelats.  

De lägre personalkostnaderna för perioden beror på olika former av vakanser. Prognosen visar att 
personalkostnaden för helåret kommer att bli lägre än planerat. Däremot kommer posten övriga 
kostnader att bli högre än planerat. Förutom högre kostnader för EU-valet kommer projekt 
”kompetensområde Eslöv” även generera kostnader som motsvarar den intäkt som erhållits. Pågående 
digitaliseringsarbete kommer att generera högre kostnader under 2019 men kommer i förlängningen 
att effektivisera för kommunens verksamheter. Utvecklingsarbete kommer att ske genom digitalisering 
av befintliga system/ arbetsprocesser. För kommunens hemsida och intranätet kommer en inbyggd 
controllerfunktion att införskaffas. Controllerfunktionen leder till att kommunen kan säkerställa att 
sidorna är aktuella, vilket är ett krav enligt kommunens riktlinjer för kommunikation. Även en bättre 
sökfunktion till våra webbplatser kommer att tas fram. Kommunen arbetar vidare med att ta fram fler 
e-tjänster för att öka vår tillgänglighet. Inom löneadministrationen görs uppgraderingar av löne- och 
tidrapporteringssystemet till en helt webbaserad version, detta kommer att spara tid både för chefer 
och medarbetare. Parallellt med denna uppgradering görs även en översyn över övriga processer inom 
lönehanteringen, för att se vad som idag görs manuellt och vad som skulle kunna göras digitalt istället.  
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Analys av investeringarna 
 

Investeringen för Digital infrastruktur, strategiska digitala planer kommer att hålla sig inom avsatta 
investeringsmedel. Att skapa standardisering och struktur för samverkande IT-system kommer att 
göras genom att ytterligare säkra inloggningsförfarandet och införa digital signering. En plan för 
utbyggnad av kommunikationsnät håller på att tas fram. 

Det interna förarbetet för att lyckas med e-handel är igång. Kommunen har ökat andelen e-fakturor 
och prognosen är att årets mål kommer nås. Tidplanen för arbetet med att utöka användandet av 
abonnemang samt automatisering av fakturakontering kan komma att justeras till att pågå under hela 
2019. Projektet håller på att se över sitt behov av resurser mellan olika kompetenskategorier, då det 
förbrukat relativt många timmar intern tid inom vissa kompetenskategorier. Upphandlingen av 
systemstödet för e-handel är annonserad. Investeringen håller sig inom beslutad budget både vad gäller 
utfall och prognos.  

Kvalitetsledningsprojektet är försenat med anledning av bristande teknisk funktionalitet vilket åvilar 
leverantörerna av berörda system. Även en rad avtalsfrågor har varit nödvändiga att lösa samt 
anpassning av befintliga system. Under 2019 kommer driftssättning att ske succesivt inom Vård och 
Omsorg samt Barn och Utbildning. Målstyrningsmodulen är under uppbyggnad.    

När det gäller nytt ärendehanteringssystem har ett inventeringsarbete påbörjats för att kartlägga vilket 
behov kommunen har. Inventeringen beräknas vara klar till sommaren och arbetet med upphandlingen 
kommer att påbörjas i början av augusti. Ambitionen är att nytt ärendehanteringssystem ska vara på 
plats i slutet av 2019. 

Digital infrastruktur, bredband är medel som möjliggör kommunal medfinansiering av extra 
kostsamma eller extra besvärliga fiberprojekt för att uppnå målen i ”Bredbandspolicy för Eslövs 
kommun”. 

Införande av system för att digitalisera detaljplaner genomfördes under slutet av 2018 och systemet är 
i drift. Nu finns de tekniska förutsättningarna för att digitalisera detaljplanerna och det fortsatta arbetet 
kommer att inriktas på att lägga in detaljplanerna i systemet. Kommunledningskontoret kommer inte 
att behöva nyttja de investeringsmedel som tilldelats projektet.  

 

Analys av Exploatering 
 

I kommunen bedrivs cirka 50 exploateringsprojekt i olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att 
ta fram detaljplan, i andra pågår försäljning av mark och några projekt är i byggskedet. 

Under januari-mars 2019 har markanvisningstävlingar pågått för Föreningstorget samt för Löberöd 
1:214. Markanvisningen för Johnsons Minne har också varit öppen för anbud. Tävlingen för 
Föreningstorget sker i två steg och där markanvisningsavtal beräknas tecknas i slutet av 2019.  

Försäljning av villatomter pågår i Löberöd och de sista tomterna på Bäckdala, kvarteret Tranbäret, är 
snart sålda.  
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Två detaljplaner har antagits, varav en har överklagats. Ett flertal begäran om planbesked har 
inkommit vilket resulterat i tre planuppdrag. 

Kalkylerna för de olika exploateringsprojekten kommer att revideras efterhand som Miljö och 
Samhällsbyggnad har möjlighet att avsätta resurser vad gäller projektering och beräkningar av 
kostnader för gator och allmänna platser. För projekten Bäckdala och Gåsen görs nu ett arbete med att 
gå igenom kostnadsbilden innan fortsatt arbete påbörjas. Detta för att se om eventuell revidering 
behövs göras av kalkylerna.   

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019 2019 avvikelse

Intäkter 5,3 6,9 17,4 18,8 1,4

Kostnader -35,0 -34,6 -98,3 -99,7 -1,4

Driftnetto -29,7 -27,7 -80,9 -80,9 0,0

Investeringsredovisning netto, mkr 

Projekt Investerings Redovisat till Budget Prognos Netto

ram enligt KF och med  2019 2019 2019 avvikelse
Digital infrastruktur, 

strategiska digitala planer
-4,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0

E-handel -4,6 -0,5 -2,1 -2,1 0,0

Kvalitetsledningssystem -1,6 -0,7 -0,9 -0,9 0,0

Digital infrastruktur, 

bredband
-2,0 0,0 -2,0 0,0 2,0

Digitalisering, detaljplan -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,3

Ärendehanteringssystem -0,7 0,0 -0,7 -0,7 0,0

Summa -13,2 -1,2 -10,0 -7,7 2,3
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Barn och familjenämnden 
 
Ordförande: David Westlund 
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 
Redovisningen för Barn-och familjenämndens verksamhet per 2019-03-31 visar på ett överskott om 
4,6 Mkr.  

 

Prognosen för Barn- och familjenämnden 2019 förväntas bli ett underskott om 1,4 Mkr, vilket hänför 
sig till ökade måltidkostnader till följd av högre måltidspriser.  

 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Servicenämnden har höjt sina måltidskostnader 2019 och har till följd av detta begärd att 
Kommunstyrelsen ska kompensera Barn- och familjenämnden med 1,1 Mkr denna ökning.  

 

Analys av driftutfallet 
I Barn- och familjenämndens redovisning till och med mars saknas flera intäkts- och kostnadsposter. 
Större intäktsposter som saknas är statsbidragen för ensakommande folkbokförda barn som utbetalas 
kvartalsvis i efterskott, statsbidrag för likvärdig skola och Lärarlönelyftet samt intäkter för 
interkommunala ersättningar för förskola och skola som oftast debiteras med viss eftersläpning.  Större 
kostnadsposter som saknas i redovisningen är främst måltider för förskolan för januari till mars. 
Förutom ovanstående hänför sig det redovisade överskottet till och med mars till att löneökningar och 
semesterersättningar finns med i budget för perioden, men inte alls eller i liten utsträckning i 
redovisningen.  

 

Prognosen om -1,4 Mkr för 2019 hänför sig till ökade måltidskostnader till följd av högre 
måltidspriser. Överskottet som prognostiseras för verksamheterna förskola och fritidshem beror på 
lägre volymer än budgeterat. Utgångspunkten i prognosen är att kostnaden för vårdplaceringar rymmas 
inom budget. Något som dock snabbt kan ändras. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
bedöms uppvisa ett överskott jämfört med budget för 2019, vilket främst beror på minskade 
hyreskostnader.  

 

Analys av verksamhetsmåtten 
Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmen är osäkert inför hösten, men prognostiseras att 
bli lägre än budgeterat. Prognosen är att antalet elever inom förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola blir som budgeterat.  
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Analys av investeringarna 
Investeringsbudgeten beräknas uppvisa ett överskott om cirka 4 Mkr på grund av att IKT-
investeringarna för elevernas digitala verktyg istället redovisas som en driftkostnad då dessa leasas.  

 

 

 

 

Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019
Barnomsorg antal barn

Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1686 1678 1687

Pedagogisk omsorg 23 26 27

Andra huvudmän 259 278 259

Summa 1968 1982 1973

Fritidshem, antal elever

Eslövs kommuns fritidshem
1475 1573 1486

Fritidshem andra huvudmän 138 147 147

Summa 1613 1720 1633

Grundskola, antal elever

Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 383 410 411

Förskoleklass hos andra hvudmän 19 25 26

Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3489 3526 3522

Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 301 310 325

Grundsärskola 29 32 31

Träningsskola 20 23 22

Summa 4241 4326 4337
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Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 40,0 234,0 30,0 25,9 119,9 119,5 -0,4

Kostnader -304,3 -501,3 -228,2 -219,5 -912,7 -913,7 -1,0

Driftnetto -264,3 -267,3 -198,2 -193,6 -792,9 -794,3 -1,4

 

 

 

Investeringsredovisning (mkr)

Projekt Budget Prognos Netto

2019 2019 avvikelse

Inventarier utökade lokaler Flyingeskolan -0,3 -0,3 0,0

Inventarier utökning 1 pararell f-6 skola Eslöv -2,0 -2,0 0,0

Inventarier förskola/skola -1,7 -1,7 0,0

Utemiljö förskolor/skolor -0,5 -0,5 0,0

IKT förskola/skola -5,2 -1,2 4,0

0,0

Summa -9,7 -5,7 4,0
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Ordförande: Claus-Göran Wodin 
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning per 2019-03-31 uppvisar ett överskott om 7 
Mkr. Prognosen för hela 2019 är att nämnden kommer uppvisa ett överskott om 3 Mkr. I denna 
prognos är inte hänsyn tagen till en eventuell ökad hyreskostnad för kommunens nya gymnasieskola.  

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att en omfördelning av medel kan behövas när 
hyreskostnaden för den nya gymnasieskolan är fastställd.  

För att finansiera de två så kallade Jobbspåren som bedrivs på kommunens vuxenutbildning, krävs att 
andra delar av nämndens verksamhet uppvisar överskott då ingen budgetkompensation har utgått för 
Jobbspåren.  

Analys av driftutfallet 
I redovisningen per 2019-03-31 saknas kostnaden för gymnasieskolans måltider och elevresor för 
januari till mars. På intäktssidan finns flera statsbidrag med som avser hela året. Dessa poster är 
förklaringen till att gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen uppvisar överskott för 
perioden. 

 

För 2019 prognostiseras ett överskott om 3 Mkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter. Överskottet hänför sig främst till verksamheten för gymnasieskolan, i både egen och 
extern regi. Detta beror på dels ett ökat elevantal och dels att något fler elever från andra kommuner än 
budgeterat väljer att gå på Eslövs kommuns gymnasieskola.  

 

Vuxenutbildningen prognostiseras med ett underskott om 2 Mkr, vilket är beroende på de två Jobbspår 
som bedrivs. En omställning av verksamheten inom SFI har gjorts under inledningen av året, eftersom 
antal studerande i kommunens egna verksamhet har minskat då folkhögskolan i kommunen nu 
bedriver SFI undervisning. Kostnaden för SFI undervisningen åligger givetvis fortfarande 
vuxenutbildningen.  

 

Nämndens nya verksamhet, Arbetsmarknadsenheten, bedöms uppvisa en budget i balans för 2019. 

Analys av verksamhetsmåtten 
Antalet elever som går på gymnasieskolan förväntas bli något högre än budgeterat, både på 
kommunens egna gymnasieskola som hos andra huvudmän. 

Inom vuxenutbildningen prognostiseras det bli väsentligt mycket färre studerande på SFI. 
Anledningen till detta är att folkhögskolan numer bedriver SFI undervisning på kvällar, och på grund 
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av detta är det många som deltar i deras SFI undervisning. Antal studerande på den gymnasiala 
vuxenutbildningen prognostiseras också bli fler än budgeterat. Anledningen till detta är att kommunen 
erhållit statsbidrag för denna verksamhet, vilket innebär att fler studerande kan delta.  

Analys av investeringarna 
Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året.  

 

 

 

 

Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019
Gymnasieskolan

Total Eslövs elever gymnasieskola 

exklusive asylsökande

1211 1287 1299

Bergagymnasiet 642 660 664

varav Eslövs elever inkl asylsökande 462 478 479

varav från andra kommuner 179 182 185

Eslövs elever till andra skolor 749 809 820

Gymnaisesärskolan

Gymnasiesärskolan i Eslöv 15 15 20

varav från andra kommuner 2 1 4

Eslövs elever till andra skolor 6 6 5

Vuxenutbildningen

Särskild utbildning för vuxna 26 30 17

SFI 268 300 193

Yrkeshögskolan 235 250 190

Grundläggande vuxenutbildning 125 113

Gymnasial vuxenutbildning 427 300 350
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Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 15,9 18,9 11,9 13,8 47,7 52,6 4,9

Kostnader -86,2 -83,5 -64,1 -59,0 -262,6 -264,5 -1,9

Driftnetto -70,3 -64,6 -52,2 -45,2 -214,9 -211,9 3,0

 

 

Investeringsredovisning (mkr) 

Projekt Budget Prognos Netto

2019 2019 avvikelse

Inventarier -1,5 -1,5 0,0
Inventarier ny 

gymnasieskola
-5,0 -5,0 0,0

0,0

Summa -6,5 -6,5 0,0
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Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Christine Melinder 
Förvaltningschef: Stefan Persson 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 
Nämndens utfall per mars är ett överskott på ca 1,9 miljoner kr. Nämndens prognos för 2019 är ett 
mindre underskott på -0,1 miljoner kr.  

Merparten av verksamheterna bedöms på helårsnivå uppvisa utfall i nivå med budget men café Våfflan 
är den del som riskerar drabbas av underskott. 

Den sammanlagda prognosen baseras på rimliga intäkter från utomhusbaden och Våfflan där dock 
båda två är beroende av ett bra väder under sommaren. 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Inte aktuellt 

Analys av driftutfallet 
För perioden redovisas ett överskott om 1,9 miljoner kr. Detta överskott beror på både något högre 
intäkter än budgeterat samt något lägre kostnader än budgeterat. Ett förhållandevis högt sjuktal har 
även bidragit till att lönerna inte blivit fullt så dyra som budgeterat.  

Analys av verksamhetsmåtten 
Bibliotek 

Verksamhetsmåtten följer i stort den budget som är satt för perioden men en viss sänkning väntas vid 
årets slut. 

Allmän kulturverksamhet 

Prognosen är att antal arrangemang ligger i paritet med budget. 

Barnkultur 

Prognosen är att antal besökare ligger i paritet med budget. 

Kulturskolan 

Prognosen är att antal aktiviteter ligger i paritet med budget. 

Badanläggningar 

Förra årets sommar bjöd på ett väder av sällan skådad klass, det budgeterade besöksantalet är därmed 
lite lägre än 2018 års utfall. 

Medborgarhuset 

Antal bokningar bedöms bli något färre än budgeterat. 

Gasverket (Ungdomsverksamheten) 
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Antal årsbesök förväntas bli fler än budgeterat och istället hamna närmre de siffror som föregående år 
slutade på. 

Föreningsstöd 

Prognosen är att antalet föreningar och aktiviteter kommer sluta lite lägre än budget. 

 

Analys av investeringarna 
Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag om 0,1 miljoner kr för anskaffning av konst. 
Denna anskaffning skall vara värdehöjande för att anses som en investering. Därmed genereras endast 
kapitalkostnader i form av ränta, men inte någon avskrivning. Denna ränta är dock bestående för all 
framtid. 

Under förra året hade vi ett antal fler elever, men de elever vi har fått nu är de som börjat efter att vi 
varit ute och bedrivit cirkusundervisning på skolor där vi av tradition inte har så många elever. 
Elevantalet går dessutom alltid mycket upp och ner under året med elever som slutar och nya som 
kommer till. Vi behåller vår prognos enligt budget och ser om förra årets uppgång var en tillfällig eller 
reell uppgång. 

Badanläggningar 

Efter 3 månader är det svårbedömt att uppskatta badbesökare, framför allt utomhusbaden. Nämnden 
utgår ifrån att anläggningarna är lika populära som tidigare. 

Medborgarhuset 

Antalet bokningar bedöms överlag bli något fler än budgeterat. 

Gasverket (Ungdomsverksamheten) 

Prognosen för antal besökare på Gasverket är betydligt lägre än för 2017 respektive vad som är 
budgeterat 2018. Dessa siffror är i dagsläget mycket svårbedömda. Detta beror på att Gasverket som 
lokal inte besöks i samma utsträckning som tidigare. I stället har ungdomsverksamheten arbetat mer, 
och kommer att arbeta mer upp-sökande. Exempel på detta är närvaro i skolan, stadsbiblioteket och via 
projektet Rookie. Detta sker ofta tillsammans med fältenheten. Under sommaren kommer 
fritidsledarna även att arbeta med en mobil fritidsgård i både Eslöv och byarna runt om kring.  

Antalet ungdomar som fritidsledarna möter har inte minskat men möten sker på andra arenor i 
kommunen där ungdomarna finns. Detta eftersom ungdomarna är mer rörliga idag och då får 
fritidsledarna följa efter. 

Föreningsstöd 

Prognosen är att verksamhetsmåtten ligger i paritet med budget. 

Analys av investeringarna 
Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag om 0,1 mkr för anskaffning av konst. Denna 
anskaffning skall vara värdehöjande för att anses som investering. Därmed genereras endast 
kapitalkostnader i form av ränta, men inte någon avskrivning. Denna ränta är dock bestående för all 
framtid. 
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Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019
Bibliotek

Antal besök/år stadsbiblibliotek 84817 87 000 86305

Antal besök/år filialer 70453 75 000 74460

Antal lån per invånare 6,2 7,2 6,1

Antal nya låntagare (vuxna) 1040 975 984

Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek 35% 33% 33%

Allmänkultur

Antal kulturarrangemang 85 80 80

Arr. med stöd från Kultur och Fritid 128 110 110

Barnkultur

Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga 

arrangemang, skapande skola

18100 16 000 16000

Kulturskolan

Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar 507/273 600/300 600/300

Badanläggningar

Antal årsbesök Äventyrsbadet 33383 33 000 33600

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 56860 55 000 54000

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 22697 16 000 15500

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 8587 6 000 6000

Medborgarhuset

Antal externa respektive interna bokningar 193/113 220/180 175/170

Antal subventionerade bokningar 200 175 150

Gasverket(Ungdomsverksamheten)

Antal årsbesök av tjejer/killar 4185/7005 3100/5100 4185/7005

Föreningsstöd 

Antal bidragsberättigande föreningar* 72 73 70

varav barn- och ungdomsföreningar 48 49 44

Antal aktiviteter (barn/ungdomar) 185000 187 000 177000

*här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd
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Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 4,4 5,6 3,3 4,0 13,2 13,3 0,1

Kostnader -37,3 -36,1 -28,0 -26,7 -111,9 -112,1 -0,2

Driftnetto -32,9 -30,5 -24,7 -22,7 -98,7 -98,8 -0,1

 

 

 

 

Investeringsredovisning (mkr)

Projekt Budget Prognos Netto

2019 2019 avvikelse

Offentlig konst -0,1 -0,1 0,0

Summa -0,1 -0,1 0,0
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
Ordförande: Bengt Andersson 
Förvaltningschef: Dave Borg 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 
Utfallet per den 31 mars är +1 mkr.  

Helårsprognosen är ett underskott med 2,4 mkr. Underskottet består av två delar, intäkterna för 
parkeringsavgifter bedöms vara 0,8 mkr lägre än budget och kapitalkostnaderna bedöms med 
nuvarande anläggningar överskrida budget med 1,6 mkr. Det finns fler avvikelser i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos, dessa bedöms dock balansera varandra och påverkar 
därmed inte nettoprognosen.  

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Vid halvårsskiftet 2018 infördes en ny lagstiftning för bostadsanpassningsbidrag. I den nya lagen ska 
det inte längre beviljas bidrag för LSS-boenden. Bedömningen är att cirka 0,1 miljoner kronor per år 
har avsett bostadsanpassningsbidrag till LSS-boenden. Förslagsvis minskas därför Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämndens budget med 0,1 miljoner kronor. 

  

I samband med budgeten för 2019 minskades nämndens ram med 2,2 mkr då motsvarande belopp 
beräknades kunna inkomma via parkeringsavgifter. Efter att förslaget till ramar togs fram förändrades 
dock förutsättningarna då ett nytt beslut om gratis parkering på alla parkeringar som är reglerade till 
max två timmar togs. Det är olyckligt att driften av gator och grönytor påverkas av osäkerheten kring 
nivån på parkeringsavgifter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att intäkter från 
parkeringsavgifter förs till finansförvaltningen och att 2,2 miljoner kronor återförs till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budgetram. 

 

Kostnad för avskrivning och internränta överskrider nämndens budget. Med nuvarande aktiverade 
anläggningar är bedömningen att budgeten för helåret kommer överskridas med 1,6 mkr. Detta begär 
därför miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kompensation för. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nytillkomna ytor att begära kompensation för i 
Stockamöllan, längs Solvägen / Trehäradsvägen samt driften av de tidigare Marieholmsbaneprojekten.  

 

Gällande Marieholmsbaneprojekten är det Smålandsvägen och Norregatan som nu går in en driftsfas. 
Då dessa är precis i övertagandeskedet från garantiskötseln är inte beräkningarna för detta helt klart 
utan det kommer lyftas i samband med delårsbokslutet.  
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För Stockamöllan begärs kompensation med 0,2 mkr, där 0,17 mkr avser driftkostnader och 0,03 mkr 
avser skötsel av naturmark. De tillkommande ytorna i Stockamöllan beror på övertagande av ytor som 
tidigare företaget Stocka har skött. Ytorna är klassificerade som allmän platsmark och därför faller det 
på Eslövs kommun att sköta grönytorna. 

 

Kompensation för tillkommande ytor på Solvägen / Trehäradsvägen beror på den ombyggnation av 
sträckan som genomfördes för ett par år sedan. Ytorna har nu övergått från garantiskötsel till den 
vanliga driften. Kompensation begärs med 0,09 mkr och avser kostnad för växtsäsongen. 
Vinterkostnader kommer tillkomma och begärs i samband med delårsbokslutet. 

 

Analys av driftutfallet 
Både intäkts- och kostnadssidan har ett utfall som är lägre än budgeterat vilket framförallt beror på att 
saneringsprojektet Getinge inte har kommit in i den mer kostnadskrävande fasen än. Projektet är helt 
avgiftsfinansierat och påverkar därför inte nettoresultatet. 

 

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är för perioden lägre än budgeterat. Det finns dock 
kännedom om två större ärenden som det troligtvis kommer fattas beslut om under året, vilket gör att 
helårsprognosen är i enlighet med budget. 

 

Kostnaden för nämndsverksamheten har under årets första månader varit något högre än budgeterat 
och beror framförallt på olika utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod. 

 

Bygglovsintäkterna för perioden är högre än budgeterat och det bedöms också bli ett överskott för 
2019.  

 

Kostnaden för vinterväghållning har varit lägre än budgeterat, dock justeras inte prognosen då det 
kvarstår vintermånader i slutet av året.  

 

Analys av verksamhetsmåtten 
Antalet tillsynsbesök varierar utifrån om det görs tillsyn genom granskning av miljörapport eller om 
det också genomförs tillsyn på plats vilket då genererar ett tillsynsbesök. Med verksamheter som slutar 
och nya som startar så ändras även antalet verksamheter som i budgeten motsvarar antalet förväntade 
tillsynsbesök. Statusen för i år när ni vi nu har mer aktuella siffror är att vi har 390 verksamheter som 
antingen är klassade eller ingår i Livsmedelskontrollen. Det är dessa som vi mäter antalet tillsynsbesök 
på. Prognosen för 2019 blir då 360/390 då vi har ett antal verksamheter som vi inte avser att 
genomföra tillsyn på plats i år.   
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Kontrollskulden 50h baseras på nu genomförda kontrolltimmar och det faktum att en av inspektörerna 
avslutar sin tjänst i maj månad och efterträdaren startar sin anställning i början av augusti. Alla 
verksamheter planeras få ett kontrollbesök under året men totala antalet timmar förväntas bli lägre. 

 

Tillsynsskulden 150 h är justerad utifrån genomförda tillsynstimmar i år och ovan resonemang att det 
inte genomförs tillsyn på plats varje år och då sparas de timmar som inte genomförs det ena året till 
det efterföljande året då det planeras både granskning och tillsynsbesök på plats.  

 

Kart- och bygglovsavdelningen konstaterar att inflödet av ärenden fortsatt är högt, nästan på ärendet 
jämförligt med 2018. De genomsnittliga handläggningstiderna är fortsatt korta och även de jämförliga 
med 2017 och 2018. 

Att det byggs mycket i Eslövs kommun märks även i MBK-verksamheten, genom en hög tillströmning 
av beställningar av kartmaterial och mätarbeten. 

 

Antal ärenden för bostadsanpassningsbidrag prognostiseras hamna något lägre än budget. 
Ärendeinflödet är på ungefär samma nivå som för 2018. 

 

Analys av investeringarna 
Prognosen för investeringarna 2019 är att 15,9 mkr inte kommer nyttjas av årets budget. Avvikelsen är 
framförallt på byggnationen av Stora torg, där bedömningen är att huvuddelen av kostnaderna kommer 
infalla 2020 och därmed ger ett överskott jämfört med årets budget. Upphandling av entreprenaden 
pågår och det är därmed fortfarande osäkerhet kring kostnaden för projektet. 

 

Andra investeringsprojekt med avvikande prognos är: 

 

GC-väg Kvantum-Ystadsvägen. Här pågår upphandling och det finns därför fortfarande många 
osäkerhetsfaktorer kring detta projekt. 

 

Det pågår slutreglering av projekt Trehäradsvägen etapp 3, 4 och 5 samt GC-väg Solvägen. Prognosen 
är totalt sett ett underskott för dessa projekt. Det finns fortfarande inte någon helt säker siffra för 
prognosen och i det här skedet har den mer negativa delen av prognosen lyfts. 

 

GC-väg Stockamöllan-Hasslebro är i princip slutförd, endast enstaka fakturor kvarstår. 
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Mur stationen. Det bedöms ett överskott för 2019, då åtgärderna framförallt kommer genomföras år  
2020. Budgeten för projektet i sin helhet påverkas inte. 

 

Tillgänglighetsanpassning av stationen i Örtofta kommer inte genomföras i år då Trafikverkets 
planering inte medger det. 

 

 

Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos
2018 2019 2019

Miljö
Antal genomförda tillsynsbesök / 

antal planerade tillsynsbesök 346/360 360/360 360/390

Kontrollskuld (timmar) 250 10 50

Tillsynsskuld (timmar) 10,75 75 150

Antal genomförda miljö- och 

energiåtgärder enligt plan 21/23 21/23 21/23

Kart och bygglov
Handläggningstid för bygglov 

(veckor) 5,7 10 6,5

Handläggningstid för hantering av 

anmälan (veckor) 3,4 4 4

Handläggningstid för förhandsbesked 

(veckor) - 10 11

Gata Trafik Park
Antal ärenden 

bostadsanpassningsbidrag 154 170 160

  
 

 

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 14,8 5,4 11,1 3,8 44,3 44,3 0,0

Kostnader -36,7 -25,2 -27,5 -19,2 -112,5 -114,9 -2,4

Driftnetto -21,9 -19,8 -16,4 -15,4 -68,2 -70,6 -2,4
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Investeringsredovisning (mkr)

Projekt Investerings Redovisat till Budget Prognos Netto

ram enligt KF och med  2019 2019 2019 avvikelse
Verksamhetssystem miljö, kart 

& bygglov -1,0 -0,1 -0,9 -1,3 -0,4

Centrumutveckling

Stora torg projektering -7,2 -6,4 -1,7 -1,7 0,0

Stora torg byggnation -40,0 -0,1 -20,0 -10,0 10,0

Stora torg, byggnation 

anslutande gator -20,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Cykel

Mur stationen -1,3 -0,3 -1,1 -0,3 0,8

GC-väg Kvantum-Ystadvägen -4,3 -0,9 -3,6 -3,6 0,0
Gc-väg Stockamöllan-

Hasslebro -7,5 -6,3 -1,2 -0,2 1,0

Gc-väg Solvägen -7,6 -7,5 0,0 -0,7 -0,7

Eslövs infartsvägar

Trehäradsvägen

Etapp 3 (Gasverksgatan-Cpl 

Lundavägen Kvarngatan) -2,2 0,0 -2,2 -3,4 -1,2

Etapp 4 (Sallerupsvägen - 

Järnvägsgatans förlängning) -7,5 -5,4 -1,0 -2,5 -1,5

Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen - 

Västerlånggatan) -3,9 -0,5 -3,4 -4,2 -0,8

Ringsjövägen - Östergatan
Etapp 4 (Kvarngatan - 

Verkstadsvägen) -17,5 -1,7 -16,2 -16,2 0,0

Belysning

Belysning landsbygden -11,0 -0,8 -5,8 -5,8 0,0

Belysning Trollsjön -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Belysning Gya -3,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Grönområden 0,0

Leaderprojekt Örtofta -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Lekplats Bäckdala -1,5 -1,2 -1,4 -1,4 0,0

Tillgänglighets-anpassning
Tillgänglighetsanpassning 

station Örtofta -8,0 0,0 -8,0 0,0 8,0
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Projekt InvesteringsRedovisat till Budget Prognos Netto

ram enligt KFoch med  2019 2019 2019 avvikelse
Årsanslag

Teknisk utrustning 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Fontäner 0,0 -0,3 -0,3 0,0

Om- och nybyggnad 

gatuanläggningar 0,0 -2,1 -2,1 0,0

Åtgärder övriga orter 0,0 -0,9 -0,9 0,0

Trafiksäkerhetsåtgärder 

inkl tillgänglighet 0,0 -1,7 -1,7 0,0

Asfaltering 0,0 -6,8 -6,8 0,0

Gatubelysning 0,0 -1,8 -1,8 0,0

Lekplatser -0,2 -2,1 -2,1 0,0

Grönområden Eslövs 

tätort 0,0 -1,1 -1,1 0,0

Cykelvägnät Eslövs tätort 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Grönområden byarna 0,0 -0,6 -0,6 0,0

Omläggning gator, 

trottoarer i samband med 

ledningsägares arbeten 0,0 -2,0 -2,0 0,0

Dagvattenåtgärder 0,0 -1,0 -0,5 0,5

Summa -145,1 -31,5 -91,7 -75,8 15,9
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Servicenämnden   
 
Ordförande: Lars Månsson 
Tf Förvaltningschef: Kerstin Wulff  
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 31 mars och helårsprognos 
Servicenämndens driftutfall till och med 31 mars visar ett underskott på 6,8 miljoner kr. Det beror till 
större delen på eftersläpande debiteringar för måltider och kostnader som ännu inte är debiterade till 
kommunledningskontoret för outhyrda fastigheter.  

Servicenämnden prognosticerar att verksamheten bedrivs inom budgetramen. En osäkerhetsfaktor är 
dock att arbetet, med att göra Servicenämnden anslagsfinansierad, görs med extrainsatta resurser. 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Arbetet med att göra Servicenämnden anslagsfinansierad pågår. Dialog förs med förvaltningarna om 
vilka tjänster som bör ingå i anslaget och vilka tjänster som fortsättningsvis bör ligga på respektive 
förvaltning.  

Analys av driftutfallet 
Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader. Det finns en risk för att de 
kommunövergripande kostnaderna kan bli högre än budgeterat, med anledning av att en extraresurs är 
insatt, för att arbeta med uppdraget att Servicenämnden ska bli anslagsfinansierad. Servicenämnden 
har under april och delar av maj inte haft någon förvaltningsekonom, vilket eventuellt kan balansera en 
del av de ökade kostnaderna för extraresursen. Ny förvaltningsekonom tillträder den 13 maj.  

Måltidsavdelningen inkl. bilpool har eftersläpande debiteringar för måltider inom för- och 
grundskolan. Under början av året har det framarbetats preliminära debiteringar för förskola, 
grundskola och gymnasium som avräknas mot den faktiska kostnaden varje kvartal. 
Överenskommelserna av nytt pris för måltider inom Barn och familjenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutades i april av respektive nämnd och först efter detta kunde 
Servicenämnden debitera enligt de nya priserna.  

Äldreomsorgen debiteras numera varje månad. För att hantera underskottet för måltidsavdelningen 
som uppstod under 2018 har åtgärder satts in. Bland annat har inköp av ekologiska livsmedel minskat, 
då främst av frukt och grönsaker. Arbetet med matsvinn fortsätter samt att förändringar på menyn 
genomförts. Upphandlad grossist har aviserat om att livsmedelspriserna kommer att öka under året, 
med ca 5-7%. 

Även bilpoolen har eftersläpande debiteringar samt att de så kallade källarbilarna inte debiterats under 
perioden. Vidare prognosticerar bilpoolen att hyra ut fyra bilar färre än budgeterat. De fungerar idag 
som reservbilar då ordinarie bilar är på reparation. Det innebär att de bekostas av bilpoolen, eftersom 
bilpoolen inte har någon intäkt för dessa bilar. Beräknad kostnad och därmed beräknat underskott är 
0,2 miljoner kr. 

Mat och elevtranporter har nominerats till GötaPriset som delas ut i samband med Kvalitetsmässan i 
Göteborg i november.  
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Kommunservice har eftersläpande debiteringar gällande tolkförmedlingen. Under hösten kommer en 
av administratörerna för tolkförförmedlingen att gå i pension. Då trycket för närvarande inte är lika 
stort som tidigare är avdelningen försiktig med att rekrytera ersättare. Sedan början av året har 
tolkförmedlingen nya faktureringsrutiner, vilka både effektiviserat och förenklat fakturahanteringen.  

I november 2018 trädde ett nytt avtal för posttjänster ikraft, upphandlat av Kommunförbundet Skåne. 
Hantering och debitering av frankering förenklas, då varje förvaltning får sin egen streckkod för 
debitering av porto på ett mer användarunikt sätt än med tidigare streckkoder.  

IT-avdelningen har eftersläpande debiteringar gällande pedagogisk IT-miljö, detta då underlag håller 
på att framarbetas. Kapitalkostnadernas avvikelse beror på att investeringar ännu inte påbörjats. En 
medarbetare är föräldraledig på 20 procent, vilket medför att personalkostnaderna avviker. 

Fastighetsavdelningens mediekostnader är något högre än budgeterat och prognosen är att 
förbrukningen hamnar på liknande nivå som föregående år.  

Mediakostnaden för månaderna januari till april liknande de förgående åren. Värmekostnaden för året 
är cirka 5,7 miljoner kr och kostnaden för vatten och avlopp cirka 0,9 miljoner kr.  

I driftutfallet saknas intäkter för de lokaler som för närvarande står tomma. Prognos för dessa intäkter 
är cirka 1,6 miljoner kr för hela året. Fördelningen mellan Servicenämnden och kommunstyrelsen är 
att fastighetsavdelningen får täckning för 55 % av hyreskostnaden. 

Fastighetsavdelningen har ansvar för kommunens fastighetsprojekt. Under våren har avdelningen fått 
ansvar för avtalen gällande externa förhyrningar av lokaler. I lokalförsörjningsplanen finns det ett stort 
behov av både externa förhyrningar samt om- och tillbyggnader. Förhyrningar är främst till Vård och 
Omsorg medan om- och tillbyggnader är till Barn och Utbildning. 

Projektgruppen har förstärkts med externa upphandlade projektledare för att klara de uppdrag som 
finns i lokalförsörjningsplanen. Under hösten startade ett processarbete tillsammans med övriga 
förvaltningar så att arbetet med lokalförsörjningen i kommunen effektiviseras och rätt prioriteringar 
kan göras.  

 

Hållbarhetsarbete  
Tidplanen för fossilfritt 2020 fortlöper enligt plan. Ett steg för att uppnå fossilfritt är att Mat- och 
elevtransports fordon kan köras på HVO 100, vilket testats under våren med gott resultat. För att 
effektivisera stadshusets bilflotta samt modernisera fordonsförvaltningen och bokningen av 
källarbilarna har nya verksamhetssystem handlats upp och implementeras under sommaren.  

Serviceförvaltningen har beviljats EU-medel för ett projekt kring cirkulär ekonomi. Projektet heter 
Cirkulära Skåne och fokus är bland annat kommande IT-upphandlingar av datorer och telefoner. Även 
ett projekt kring resfria möten har beviljats med medel från Kommunförbundet Skåne och är en del i 
arbetet med att öka andelen fossilbränslefria tjänsteresor. En översyn av tjänsten för källsortering 
pågår och tre skolor är först ut. 
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Analys av verksamhetsmåtten 
Under perioden januari till mars 2019 har Kontaktcenter uppnått 64 procent för hanterade ärenden 
inkomna via telefon. Bedömningen är att Kontaktcenter uppnått verksamhetsmåttet då kvalitetsarbetet 
med bland annat rutiner och samtalsteknik hela tiden är prioriterat område, tillsammans med att 
uppdraget förtydligats i det omtag som gjordes hösten 2018. 

Energiförbrukningens prognos indikerar samma nivå som föregående år. Prognosen visar därmed att 
vi inte når upp till vårt uppsatta mål för 2019 om en minskning med 8 procent. 

Metoden för mätning av andelen matsvinn har ändrats till att mäta antal gram som kvarstår efter 
servering. Mätning som gjorts under mars visar att det skett en minskning med 12 gram per matgäst i 
jämförelse med senaste mätningen, 41 gram i november 2018 och  29 gram i mars 2019. Det är dock 
för tidigt att säga om denna trend håller i sig över året. 

Under perioden har andelen inköpta ekologiska livsmedel minskat till 52 procent i jämförelse med 
samma period förra året som var 62 procent. Prognosen för helår bedöms till 52 procent.  

Analys av investeringarna  

Nya investeringsprojekt  

Rådhuset  

Under hösten 2018 lämnande kulturskolan lokalerna i Rådhuset på grund av att fastigheten inte levde 
upp till kraven på en god arbetsmiljö. Utredning om Rådhusets framtida nyttjade bör ske. Inga 
ekonomiska medel är avsatta för utredning.  

Förskola 91923, Eslövs tätort  

Utredning pågår – Inga ekonomiska medel är avsatta till projektet.  

Grundskola 91617  

Västra skolan 19-G eller Eslövs tätort, 18-E  

Pågående investeringsprojekt med förslag till ändrat investeringsbelopp i Vårprognos 

Förskola  

Hasslebo, 19-A 

Antalet barn i förskoleålder ökar och förväntas öka i Stehag. Både skola och förskola är i dagsläget 
trångbodda. Hasslebo förskola byggs till, med två avdelningar. I första kalkylen som gjordes togs inte 
hänsyn till ombyggnad i befintlig byggnad utan baserades endast på nyproduktionsdel. I ny kalkyl har 
det tillkommit mark och utemiljö, ombyggnad befintlig förskola, förbindelsegång, konstnärlig 
utsmyckning, oförutsett samt byggherrekostnader. Löpande underhåll av fastigheten kommer också att 
göras i samband med projektets genomförande och kostnaderna för detta kommer att belasta denna 
budget med cirka 2 000 000 kr.  

Befintlig budget är 15 000 000 kr.  

Ny beräkning är 20 000 000 kr exklusive löpande underhåll.  

Projektet bedöms vara färdigt den 30 juni 2020.  
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Norrebo, 18-A   

Projektet ska ge fler förskoleplatser i centrala Eslöv. Nuvarande förskola är utdömd tekniskt. 
Förskolan innehåller fem avdelningar.  Arbete pågår med att ta fram förslag för byggnation av ny 
förskola som också täcker behovet för förskolan som är tekniskt utdömd. 45 000 000 kr är avsatta för 
ny förskola i budget 2019.  

Utredningen visar att den nya byggnaden ersätter nuvarande förskola och det framtida behovet består 
av tolv avdelningar. Den ska då ersätta två modulförskolor med tillfälligt bygglov samt en 
lägenhetsförskola och en avdelning för framtida behov.  

Uppdrag har getts till projektledare att ta fram en förskola med tolv avdelningar som max får ha en 
investeringskostnad på 80 000 000 kr.  

Förskolan beräknas vara klar 30 september 2021.  

Grundskola  

Marieskolan, 18-G 

Marieskolan i Marieholm behöver byggas till för att klara ytterligare en parallell. Antal barn i 
skolåldern ökar och förväntas öka kraftigt de närmsta åren. Skolan har idag kapacitet för tio klasser 
och byggs om för ytterligare fyra klasser. 

Under arbetets gång har det tillkommit fler behov som en följd av ökat elevantal samt modernisering 
av befintlig skola. Några av de tidigare behoven har också valts bort. Tillkommande behov är förbättra 
trafiksituationen med cirkulationsplats, kommunikationsgång, tillbyggnad av slöjd, kök och matsal. 

Befintlig budget är 40 000000 kr.  

Ny beräkning är 69 400 000 kr. 

Projektet bedöms vara färdigt 30 juni 2021.  

Sallerupskolan, 18-F  

Antal barn förväntas öka kraftigt de närmsta åren då det byggs i Södra delen av Eslöv. En utredning 
där alternativen att renovera, modernisera och bygga ut nuvarande Sallerupsskolan har gjorts. Utifrån 
den togs beslutet att en ny treparallellig f-6 skola skulle byggas. Under arbetets gång har det 
framkommit att det fanns svårigheter att bygga skolan, på den plats som föreslagits, på grund av 
säkerheten för eleverna. En extern konsult fick i uppdrag att fortsätta utreda. Tre alternativ 
presenterandes för styrgruppen, där ett av alternativen beslutades att gå vidare med. Alternativet 
innebär att säkerheten för eleverna kan säkerställas, skolans behov är uppfyllda samt att erbjuda en 
god och lärande utemiljö till eleverna.  

Befintlig budget är 185 000 000 kr.  

Ny beräkning är 201 940 0000 kr.  

Projekt bedöms vara färdigt 30 juni 2020.   
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Pågående investeringsprojekt med beslut i KF-ram år 2019  

Förskola  

Skogsgläntan 18-E  

Befintlig förskola ligger väl placerad mellan Sallerupsvägen och allmänningen. Det temporära 
bygglovet går ut 13 juni 2022. Förskolan ska ersättas av en större permanent byggnad i samma läge. 

Budget är 56 000 000 kr. Beräknas vara klar 31 mars 2022. 

Flyinge förskola 19-H  

Flyinge by förväntas växa i lugn takt. Tidigare planering utgick från en kraftig tillväxt och intentionen 
var att göra en stor nybyggnad för att möta de ökade behoven inom både för- och grundskola. Separata 
småskaliga lösningar är lämpligare med en lugnare tillväxt som nu förväntas. 

Häggebo förskola byggs till med två avdelningar för att klara ökande antal barn, samt Pegasus 
uteförskola (17) platser vars bygglov går ut 25 januari 2022. Budget är 28 000 000 kr + 28 000 000 kr, 
totalt 56 000 000 kr. Beräknas vara klart 1 juli 2022.   

Stehag södra 18-H  

När den nya förskolan "Stehag Söder" blir klar, flyttar verksamheten vid Gyabo förskola dit. Gyabos 
nuvarande lokaler blir då skolans. Projektet avser anpassning av dessa lokaler till skolans behov. Viss 
anpassning av andra delar i skolan kan också behövas. 

Budget 42 000 000 kr. Beräknas vara klart i mars 2023.  

Grundskola  

Tätort (skola & förskola) Norrevång 18-E  

Avser utbyggnad av grundskolan F-6 från två, till tre, parallellklasser per årskurs. 
Upptagningsområdet ändras så att även elever som bor söder om Marieholmsjärnvägen ges plats på 
skolan.  

Budget 195 000 000 kr. Beräknas vara klart 30 juni 2020.  

 

Tillfälliga lokaler 19-F  

Barn och utbildning har under en tid varit intresserad av att utöka kapaciteten i Eslövs centrum med 
ytterligare en parallell för grundskolan, förutom utökningen på Sallerupsskolan. Det tidigare förslaget 
var att utöka Fridasroskolan till tre paralleller men det visade sig i ett tidigt skede att ytorna i den yttre 
miljön inte var tillräckliga. Fastighetsavdelningen har tittat på om det finns möjlighet att öka 
kapaciteten i några, av kommunen ägda, skolor och resultatet är att Norrevångskolan är mest lämpad 
för denna utökning. 

Budget är 5 100 000 kr. Beräknas vara klart 31 december 2019.   
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Flyinge skolan 19-K  

Skolan har idag tio klasser men behöver troligtvis kompletteras för att klara tolv klasser, varav ett 
klassrum tillkommer genom att en extern verksamhet har flyttat ut och dessa lokaler byggs om till ett 
nytt klassrum. 

Utöver de två klassrummen anser Barn och utbildning att det saknas en del komplementslokaler 
(primärt syslöjdslokal) och att lokalerna behöver moderniseras.  

Budget är 28 000 000 kr. Beräknas vara klart 30 juni 2021.   

Idrottslokaler Berga 19-J 

För att kunna utöka kapaciteten för Bergaskolan är idrottshallen och dess omklädningsrum en 
flaskhals. Projektet innebär byggande av fler omklädningsrum till idrottshallen.  

Budget är 5,2 kr. Beräknas vara klart 31 december 2019.   

Nya Östra skola, etapp 2, Åk 7-9 18-J  

Projektet avser renovering och anpassning av resterande delar av Bergaskolan för nuvarande 
Källebergsskolans och Nya Östra skolans gemensamma behov. Hänsyn ska också tas i planering till 
Ekenässkolans behov av ersättningslokaler medan skolan byggs om och till. Ombyggnad av 
Bergaskolan ger många elevplatser i grundskolan till en förhållandevis låg investeringskostnad. 
Befintliga resurser tas tillvara. 

Budget är 40 900 000 kr. Beräknas vara klart 31 mars 2022. 

Ekenäs skolan 18-L 

I Ekenässkolans huvudbyggnad äger all teoretisk undervisning rum. Byggnaden för naturvetenskaplig 
undervisning berörs i liten utsträckning av ombyggnad och byggnaden för de praktiska och estetiska 
ämnena nästan inte alls. Den ursprungliga planeringen som gjordes för cirka tre år sedan utgick från att 
lokalerna som frigörs när gymnasieskolan lämnar Bergaskolan kan användas för Ekenässkolans 
teoretiska undervisning under byggtiden. Viss justering av dessa planer behöver göras då projektet 
blivit försenat.  

Budget är 103 000 000 kr. Beräknas vara klart 30 juli 2021.   

 

Gymnasieskolan,  Carl Engström inkl. Sallius  

Projektet är inne i slutskedet. Projektet innehåller förutom en helt ny gymnasieskola, också 
ombyggnad av Sallius med ny skolrestaurang och kök för restaurangutbildning.  

Budget är 228 000 000 kr. Slutbesiktning av nyproduktion sker i början av juni 2019.  

 

 

131 ( 402 )



Servicenämnden  Vård- och omsorgsnämnden 

27 
 

Årliga investeringar  

Fastighetsavdelningen  

De årliga investeringarna som avsätts för fastighetsunderhåll och energieffektivisering kommer att 
nyttjas fullt ut under året.  

Budget är 28 000 000 kr.  

IT-avdelningen  

En del omprioriteringar görs inom IT–avdelningens investeringar. Anledningarna är flera, men nya 
möjligheter tillsammans med GDPR har gjort att förvaltningarna har rensat data från sina enheter. Det 
innebär att investeringen för SAN-lagring nästan halveras medan säkerhetskopieringen inte kommer 
behöva öka. Nya tekniska lösningar samt förändringar i Microsoft licensregler gör att vissa tekniska 
lösningar lämnas, för att ersättas  med mer kostnadseffektiva lösningar. Redan genomförda 
investeringar är utbyte av ESX server samt utbyte av våra 1:a switchar. IT-avdelning avser att nyttja 
årliga investeringar fullt ut.  

Budget 4 100 000 kr.  

Måltidsavdelningen  

Storköksmaskiner  

Avsatta medel avses att nyttjas till inköp av maskiner under året.  

Budget är 800 000 kr.   
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Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019

Tillväxt och hållbar utveckling

Matsvinn, antal gram per portion efter servering (skola och förskola)
41 g 30g 30 g

Minskning av kemikalieförbrukningen inom städavd
3% 6% 4%

Andel Servicenämndens personbilar personbilar drivs med fossilfria 
bränslen (biogas, el, E85) 44% 65% 65%
Andel Servicenämndens personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med 
fossilfria bränslen (biogas, el, E85) 58% 83% 83%
Energi- och media användning (el & värme) för referensobjekt. 
Nyckeltal kWh/kvm  - 160,5 160,5

Underhållskostnad per kvm BRA/LOA
139 kr/kvm 165 kr/kvm 165 kr/kvm 

Andel inköp av ekologiska livsmedel 59% 60% 52%

Verksamhet och medarbetare

Kontaktcenter hanterar ärende inkomna via telefon 53% 60% 64%

Övriga

Antal betrodda enheter 9 050 9 150 9150

-Skrivare, Telefoner, Plattor

-IP Telefoner + servrar
-Fastighetssystem, Värmesensorer, Taggsystem
-Managementnät Switchar & Accesspunkter
-Datorer ADM hela 10.100.0.0 nätet
-Hela Pub nätet
-Trådlöst Gymnasiet & datorer

 

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 145,5 139,5 109,1 101,3 436,5 436,5 0,0

Kostnader -145,3 -143,8 -109,0 -108,1 -436,0 -436,0 0,0

Driftnetto 0,2 -4,3 0,1 -6,8 0,5 0,5 0,0

 

133 ( 402 )



Servicenämnden  Vård- och omsorgsnämnden 

29 
 

 

 

 

91923 Förskolor KF-budget Utfall tom 2019 

Hasslebo, 19-A -15,0 -1,2  

Marieholm. 18-B -35,0 0  

Flyinge förskola 19-H1 -28,0 0  

Norrebo, 18-A -45,0 -0,2  

Vid skogsgläntan, 18-E -56,0   

Ängabo, 19-D -56,0   

Örtofta/Väggarp, 19-E -33,0   

Stehag söder -42,0 -0,2  

    
91617 Grundskolor    
Tätort Eslöv (skola inkl förskola) -195,0   
Sallerupskolan, 18-F -185,0 -1,8  

Marieskolan, 18-G -40,0 -1,3  

Stehagskolan -6,0 0  

Tillfälliga lokaler, Norrevångskolan 19-F -5,1   

Norrevångsskolan, 18-E del av investering tätort Eslöv 

Flyingeskolan, 19-K -3,0 -0,1  

Idrottslokaler Berga, 19-J -5,2 -0,3  

Projekt Investerings Redovisat till Budget Prognos Netto

ram enligt KF och med  2019 2019 2019 avvikelse

Berga avrinning 2011 -11,5 -11,7 -0,5 0,0 0,5

Östra skolan etapp 2 -40,9 0,6 -7,2 -0,8 6,4

Ekenässkolan renovering -103,0 -1,4 -1,0 -1,0 0,0

Nya Gymnasieskolan -228,2 -181,9 -85,1 -46,3 38,8

Förskolor -310,0 -1,6 -14,5 -15,0 -0,5

Grundskolor -467,3 -3,5 -36,8 -26,6 10,2

Östra skolan -10,7 0,0 0,0 -3,0 -3,0

Ekevalla 2018 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Energieffektivisering -0,1 -3,6 -3,6 0,0

Elektronisk inpass skol 2011 0,0 -0,4 -0,4 0,0

Myndighetskrav fastighet -0,2 -0,6 -1,8 -1,2

Inventarier -0,1 -0,8 -0,6 0,2

Storköksmaskiner -0,1 -0,8 -0,8 0,0

Omläggning tak -0,9 -10,9 -10,6 0,3

Byggnadsarbete -0,6 -11,2 -8,6 2,6

Maskiner -0,8 -0,5 -0,8 -0,3

Städmaskiner 0,0 -0,3 -0,3 0,0

It-Arbetsplats -0,9 -4,1 -4,1 0,0

Konstgräsplan -4,0 -4,0 0,0

Summa*) -1 172,6 -204,2 -182,3 -128,3 54,0

*) I budget 2019 kompletteras med överföringar av investeringar fr bokslut 2018
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Vård- och omsorgsnämnden 

 
Ordförande: Tony Hansson 
Förvaltningschef: Josef Johansson 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 30 april och helårsprognos 
Förvaltningen redovisar per den 30 april ett underskott om -5,3 miljoner kronor. Nedanstående 
äskanden finns inte med i det redovisade underskottet. Prognos för helår 2019 beräknas till en 
avvikelse på -5,0 miljoner kronor.  

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Under 2018 kom en ny Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Den nya lagen innebär i korta 
drag bland annat att bidrag för anpassningar av kommunens egna bostäder ej faller inom 
bostadsanpassningslagen. Ekonomiskt drabbar denna lagändring verksamhet funktionsnedsättning då 
LSS-bostäder dit brukare anvisas av kommunen och som behöver anpassas numera inte kan få bidrag 
för detta. Hela kostnaden för anpassningen belastar istället verksamhetens driftsbudget. Behovet av 
anpassningar av denna typ av bostäder kan variera stort mellan åren, men de senaste åren har 
kostnaden i genomsnitt legat runt 0,1 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden äskar på grund av 
denna lagändring en kompensation i budgetramen med 0,1 miljoner kronor från Eslövs kommuns 
Finansförvaltning. 

 

I Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 inklusive 
investeringsbudget och investeringar beslöts att köpande förvaltningar, Vård och Omsorg samt Barn 
och Utbildning skulle få kompensation för ökade måltidskostnader. Måltidsavdelningen aviserade en 
kostnadsökning på 3,5 %. Kommunfullmäktige beslutade att Serviceförvaltningen skulle begära 1,5 
miljoner kronor som skulle fördelas till de köpande förvaltningarna. Efter dialog med förvaltningarna 
begärde Serviceförvaltningen att Kommunstyrelsen kompenserar Vård- och omsorgsnämnden med 
405 000 kronor och Barn- och familjenämnden med 1 095 000 kronor för ökade måltidskostnader. 
Vård- och omsorgsnämnden äskar således kompensation i budgetramen med 0,4 miljoner kronor från 
Kommunstyrelsen. I Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 framkommer att det finns medel 
reserverade till Vård- och omsorgsnämnden inom kommunstyrelsens disponibla medel, under 
förutsättning att staten upphör med finansieringen av ökad bemanning inom äldreomsorgen. Då det nu 
är definitivt att detta bidrag inte längre finns att tillgå från staten äskar Vård- och omsorgsnämnden 6,0 
miljoner kronor från Kommunstyrelsen.    

 

 

Analys av driftutfallet 
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Övergripande 

Avvikelse per den 30 april 2019, 1,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 7,9 miljoner 
kronor.  

 

Övergripande finns varje år ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. I 
dagsläget finns inga beslutade ändamål till dessa medel vilket gör att de bidrar till att de övergripande 
verksamheterna förväntas uppvisa ett överskott.  

 

Äldreomsorg 

Avvikelse per den 30 april 2019, -4,2 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,6 miljoner 
kronor.  

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar 

Avvikelse per den 30 april 2019, -2,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,7 miljoner 
kronor.  

Solhällan/Vårlöken förväntas redovisa ett negativt utfall på 2,8 miljoner kronor för helåret 2019. Det 
stora underskottet beror på höga personalkostnader då man satt in extra kvälls- och nattbemanning 
både på Solhällan och på Vårlöken eftersom vårdbehovet är väldigt omfattande hos flera brukare. 
Dialoger mellan Vård och Omsorgs ledningsgrupp och aktuella enhetschefer inleddes under början av 
året för att följa upp hur ekonomin ska balanseras.  

Även på Kärråkra har personalkostnaderna varit höga på grund av ett stort vårdbehov hos brukarna. 
Detta har lett till ett stort underskott under årets första månader. Under mars och april har flera 
förändringar skett vilket har gjort att man har kunnat justera personalstyrkan till budgeterad nivå. Det 
finns dock ingen möjlighet att kunna hämta in det underskott som redan uppkommit. Förväntat 
underskott -1,2 miljoner kronor.   

Kostnaderna för externa placeringar har ökat under sista delen av 2018 och under inledningen av 2019 
vilket gör att ett underskott förväntas för 2019. Antalet brukare som är placerade externt på särskilt 
boende överstiger för närvarande budgeterad nivå, vilket gör att ett underskott på 1,0 miljoner kronor 
väntas. Att brukare placeras externt kan exempelvis bero på ett visst vårdbehov som kan vara svårt för 
kommunens boende att tillgodose. Korttidsplaceringarna prognostiseras belasta årets resultat med -0,8 
miljoner kronor som främst beror på placeringar under inledningen av 2019. Anledningen till 
underskottet är delvis att korttidsboendet Ölycke saknade platser under en kortare period runt 
årsskiftet, men också att en del individer av olika anledningar inte kunde placeras på Ölycke.  

Hemvård 

Avvikelse per den 30 april 2019, -1,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,5 miljoner 
kronor.  
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Under 2018 ändrades de tidsschabloner som används vid myndighetsenhetens biståndsbedömning. 
Detta gjordes för att bättre motsvara den faktiska tid som krävs för att utföra insatser inom hemvården. 
Resultatet av förändringen har fallit väl ut och under de första fyra månaderna utförs i genomsnitt 94 
% av den beviljade tiden hos brukaren. Under första tertialet av 2019 ligger beviljade hemvårdstimmar 
något över budgeterad nivå och står för en viss del av underskottet inom hemvården, -0,3 miljoner 
kronor. 

 

En optimerad planering är en nödvändighet för att uppnå en budget i balans. En rad olika 
förbättringsprojekt, där användandet av ett geografiskt informationssystem (GIS) står i centrum, pågår 
inom hemvårdsverksamheten. Med hjälp av en GIS-projektledare görs bland annat analyser av 
flyttmönster, geografisk planering av rutter och uppföljning av planerad brukartid gentemot utförd tid 
på individnivå.  

Med hjälp av GIS är det enklare att optimera rutterna inom hemvården så att så lite tid som möjligt 
behöver spenderas i bil, på cykel eller till fots mellan brukare. På så vis kan personalens arbetstid 
nyttjas på bästa sätt hemma hos brukaren. 

Från mitten av april rastar helg- och kvällspersonalen i en av Ytter söders arbetsgrupper på Ölycke 
serviceboende i Löberöd. Detta är ännu ett sätt att minska onödig restid till och från brukare. 
Personalen får mer tid att lägga på brukarnas insatser samtidigt som belastningen på miljön minskar 
genom minskad bilkörning. Genom GIS finns möjlighet att hitta andra strategiskt placerade lokaler där 
hemvårdens personal skulle kunna ta sin rast istället för att köra in och ut från Hemvårdens hus på 
Kvarngatan i Eslöv. 

Samtliga pågående projekt syftar till att nyttja hemvårdspersonalens kompetens och arbetstid på bästa 
sätt och samtidigt säkerställa att varje brukare får den hjälp som beviljats och som man har behov av. 

Hälso- och sjukvård, HSL 

Avvikelse per den 30 april 2019, -0,8 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,4 miljoner 
kronor.  

Sjuksköterskeenheten förväntas redovisa ett överskott på 0,5 miljoner kronor för helåret 2019. 
Anledningen till det prognosticerade överskottet är att intäkterna förväntas bli högre än budgeterat och 
att det är fortsatt svårt att rekrytera personal inom vissa verksamheter. Att det är svårt att rekrytera och 
att man därför inte fyller sin personalkvot är inte ett önskvärt överskott då det riskerar att få negativa 
konsekvenser i längden, som exempelvis sjukskrivningar. 

Under inledningen av 2019 har kostnaderna för hjälpmedel ökat vilket har påverkat rehabenhetens 
utfall negativt. Anledningen till kostnadsökningen är dels att priserna på hjälpmedel ökat samt att 
antalet utskrivna hjälpmedel är fler, vilket troligtvis beror på att patienter skrivs ut från sjukhus med 
större omvårdnadsbehov. Underskottet för rehabenhetens hjälpmedelsbudget prognostiseras till 1,3 
miljoner kronor för 2019. Då man fortfarande har en del svårigheter att rekrytera arbets- och 
fysioterapeuter förväntas ett överskott i personalbudgeten på cirka 0,4 miljoner kronor, vilket ger en 
total prognos på -0,9 miljoner.  

Funktionsnedsättning 
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Avvikelse per den 30 april 2019, -0,5 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,0 miljoner 
kronor.  

LSS-boenden för vuxna uppvisar för perioden ett visst underskott om 0,5 mkr. Arbetsmiljön är 
ansträngd, framförallt på flera av verksamhetens gruppbostäder, där den generella bemanningen är låg 
sett till brukarnas behov. I samband med att brukarna uppnår en högre ålder är det också flera som 
utvecklar demenssjukdomar, något som är vanligt förekommande framförallt hos personer med Downs 
syndrom. I jämförelse med andra kommuner sticker Eslövs kommun ut som en kostnadseffektiv 
kommun för nyckeltal som kostnad/dygn gällande både servicebostäder och gruppbostäder. Det beror 
delvis på att storleken på flera av gruppbostäderna är bra sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Den 
främsta anledningen till de låga dygnskostnaderna är dock en väldigt låg generell bemanning, något 
som kommer bli svårt att upprätthålla i takt med ökade behov hos en allt äldre brukarkrets. 

LSS-boendet för barn har ett underskott om 0,5 miljoner kronor för perioden. Stora grundläggande 
omvårdnadsbehov i kombination med flertalet sjukhusvistelser under perioden har gjort att 
extrabemanning krävts på enheten. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen varit ovanligt hög, 
något som dock jobbas aktivt med i form av olika hälsofrämjande insatser. 

Precis som tidigare år har det varit en del omställningar inom personlig assistans. Under inledningen 
av 2019 har det tillkommit ett par LSS-beslut, jämfört med ingångsbudgeten, vilket kommer att belasta 
ekonomin negativt. Det kan också noteras att antalet SFB-beslut har minskat vilket påverkar ekonomin 
positivt. Men eftersom kostnaden för LSS är mycket högre för kommunen kommer förändringarna 
sammantaget att ha en negativ effekt på årets resultat. Förutom detta har förvaltningen fått besked från 
Försäkringskassan angående ett retroaktivt ärende, som påverkar resultatet negativt med cirka 0,4 
miljoner kronor. Totalt sett förväntas ett underskott på cirka 1,9 miljoner kronor för 2019. Detta är 
dock en väldigt osäker prognos då förändringar i ett eller två beslut skulle kunna förändra prognosen 
med flera miljoner kronor.  

Inom socialpsykiatrin finns budget till elva externa placeringar. För närvarande uppgår antalet externt 
placerade brukare till fjorton personer. En av dessa är en samplacering med socialtjänst över 18 år där 
vardera verksamheten står för halva kostnaden. Utifrån dagsläget är prognosen för dessa externa 
placeringar ett underskott om 1,5 miljoner kronor. 

Övergripande förväntas ett par vakanta tjänster efterlämna ett överskott. Samtidigt finns icke 
öronmärkta medel som avser att balansera oförutsedda händelser i verksamheten. Sammantaget väger 
detta upp för prognostiserade underskott i verksamheten. 

Socialtjänst över 18 år 

Avvikelse per den 30 april 2019, -3,1 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,8 miljoner 
kronor.  

Inom Socialtjänst över 18 år verkställs antalet placeringsdygn, främst inom skyddat boende, långt över 
budgeterad nivå. Den totala budgeten på 350 dygn i skyddat boende passerades redan under mars. 
Även placeringar inom LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, och inom socialtjänsten, 
SoL, överskrider budgeterad nivå i dagsläget. Sedan inledningen av 2019 pågår ett aktivt arbete med 
att försöka minska kostnaden för placeringar, exempelvis genom att ändra delegationsordningen för 
vem som får fatta beslut om placering. Då många placeringsbeslut löper under en längre tid kommer 
det troligtvis inte ses några större förändringar förrän tidigast under andra halvåret 2019. Placeringar 
inom socialtjänst över 18 år förväntas redovisa ett underskott på 5,0 miljoner kronor för 2019. 
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Ekonomiskt bistånd 

Avvikelse per den 30 april 2019, 1,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,5 miljoner 
kronor.  

Enheten för ekonomiskt bistånd har inlett 2019 med högre utbetalningar avseende försörjningsstöd än 
budgeterat, men även något högre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket 
riskerar dock att minska framöver i takt med att antalet nyanlända som kommer till Eslöv minskar. På 
grund av en del sjukskrivningar samt att det fanns en osäkerhet kring budgeten och uppdelningen av 
Arbete- och försörjning, förväntas personalbudgeten inom ekonomiskt bistånd resultera i ett överskott 
sett över helåret.  

Det finns många osäkerhetsfaktorer i hur verksamheten för ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas 
framöver, främst på grund av externa faktorer. Exempelvis pekar många prognoser på att konjunkturen 
är på väg att vända, vilket skulle kunna öka arbetslösheten och därmed öka behoven av 
försörjningsstöd. Förändringarna inom Arbetsförmedlingen och en del politiska beslut på riksnivå är 
också faktorer som riskerar att påverka försörjningsstödskostnaderna. Inför 2019 tog regeringen bort 
de extratjänster som man tidigare kunnat få bidrag för, vilket gör att fler personer riskerar att stanna 
kvar i försörjningsstöd istället för att komma ut i arbete. Framöver kommer även Arbetsförmedlingen 
fokusera på prioriterade grupper vilket förmodligen gör att färre personer kommer att få ekonomisk 
ersättning i samband med arbetslöshet. Dessa externa parametrar bidrar således till att det troligtvis 
blir väldigt utmanande för verksamheten att minska utbetalningarna av försörjningsstöd framöver. 

För att försöka effektivisera verksamheten är Eslövs kommun anmälda till ett projekt som drivs av 
SKL där syftet är att digitalisera och automatisera ansökningsprocessen till försörjningsstöd. 
Förhoppningen är att detta ska frigöra tid för socialsekreterare så att dessa istället kan fokusera på att 
få ut fler människor i egen försörjning. Enheten arbetar även med att se över sättet att dokumentera för 
att hitta nya effektivare sätt att hantera de administrativa utmaningarna som finns för att även på detta 
sätt frigöra tid. 

Analys av verksamhetsmåtten 
Antalet vårddygn gällande externt köpta platser överstiger budget eftersom förvaltningen för 
närvarande har fler placeringar än budget tillåter. Förvaltningen följer upp dessa placeringar löpande 
för att bedöma om behovet förändras och om det finns möjlighet att verkställa beslutet på något av 
kommunens boende. 

Antalet köpta korttidsdygn överstiger också budget. Prognosen är att endast ett fåtal korttidsdygn 
kommer att köpas externt framöver, eftersom situationen under inledningen av 2019 inte anses 
motsvara normal nivå.  

Delegerade HSL-timmar till hemvården har ökat markant under första tertialet 2019. Hälso- och 
sjukvårdsavtalet mellan bland annat Eslövs kommun och Region Skåne samt förändringen av Lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till färre dagar innan 
övergång av betalningsansvar från Region till kommun har båda bidragit till ökningen. Den 
kommunala hälso- och sjukvården har fått ett utökat ansvar och därmed har även belastningen på den 
kommunala hemvården fortsatt öka. 

Eftersom det tillkommit två beslut enligt LSS inom personlig assistans prognostiseras antalet dygn 
överstiga budget. Detta är en prognos som är beräknad utifrån vad som är känt i dagsläget. Prognosen 
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kan komma att revideras framöver då skillnader i ett eller två beslut kan betyda flera tusen timmars 
differens.   

Antal tillfällen i korttidstillsyn och antal dygn i korttidsvistelse på barn- och ungdomsenheten inom 
LSS ligger på en fortsatt hög nivå, vilket förväntas kvarstå hela året. 

Som tidigare beskrivits kommer antalet verkställda dygn inom Socialtjänsten över 18 år överstiga 
budgeterad nivå, framförallt inom skyddat boende. Prognoserna är dock väldigt osäkra eftersom 
förutsättningarna kan förändras snabbt.  

Analys av investeringarna 
Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida 
avskrivningskostnader. Avsikten är därför att investeringar som eventuellt genomförs finansieras av 
kostnadsbesparingar genom att verksamheten effektiviseras. 
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Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019

Äldreomsorg

Antal platser i vård- och omsorgsboende 271 271 271

Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende 96 702 98 915 98 915

Beläggning i vård- och omsorgsboende 97% 95% 95%

Antal vårddygn i externt köpta platser 1 460 1 460 1 645

Antal korttidsplatser (Ölycke,  Kärråkra, Bergagården) 22 24 24

Antal vårddygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg 7 687 7 884 7 574

Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg 96% 90% 86%

Antal externt köpta korttidsdygn 38 40 300

Antal betaldygn på sjukhus 2 0 0

Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL17 336 13 354 13 504

Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården 3 783 2 800 5 200

Trygghetslarm, antal abonnemang 758 817 817

Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral 56 58 59

LSS

Antal internt verkställda boendebeslut, vuxna 171 171 171

Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut 1 366 1 370 1 370

Antal internt verkställda boendebeslut, barn 5 5 4

Antal personer inom daglig verksamhet 188 180 180

Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)65 685 62 400 62 058

Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)37 178 35 464 39 796

Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga 3 126 2 800 3 812

Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga 1 370 1 150 1 330

 

. 

141 ( 402 )



  Vård- och omsorgsnämnden 

37 
 

 

Socialpsykiatri Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019

Antal beslutade timmar boendestöd 5 261 3 750 4 122

Antal personer med beslut om sysselsättning 39 35 36

Antal vårddygn i extern placering 3 448 4 015 5 007

Antal platser i vård- och omsorgsboende 26 26 26

Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende 9 237 9 490 9 490

Socialtjänsten över 18 år

Antal vårddygn enligt LVU 0 0 0

Antal vårddygn enligt LVM 282 180 180

 

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 51,7 51,6 38,8 39,5 154,9 154,9 0,0

Kostnader -248,4 -253,5 -186,3 -189,0 -757,3 -762,3 -5,0

Driftnetto -196,7 -201,9 -147,5 -149,5 -602,4 -607,4 -5,0

 

 

Investeringsredovisning (mkr)

Projekt Budget Prognos Netto

2019 2019 avvikelse

Inventarier boendeenhet mm. -2,4 0,0 2,4

Ny teknik -2,6 0,0 2,6

Summa -5,0 0,0 5,0
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Överförmyndarnämnden 
 
Ordförande: Kerstin Ekoxe 
Förvaltningschef: Eva Hallberg 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utfall 30 april och helårsprognos 
Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till 

ställföreträdarna. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står 
kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvodena av 
kommunen.  

Utfallet i prognosen är inte rättvisande då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet. 
Nämndens utgifter är som högst under mars till september, då huvuddelen av arvodena för föregående 
år betalas ut. Bedömningen är än så länge att nämnden kommer att göra nollresultat. 

 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen 
Det finns inget att rapportera. 

Analys av driftutfallet 
Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Prisbasbeloppet var 2017 44 800 
kronor och för 2018 45 500 Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 
2018 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2019. Ett ”normalärende” ersätts 
med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta 
kommer eventuell bilersättning. 

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i två fall anlitat företaget OPTIO AB som 
ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma 
och/eller hotfulla. För denna tjänst betalar nämnden 2 000 respektive 2 500 kronor per månad.  

 

För utbildning av gode män, som är lagstadgat sedan ingången av 2015, har nämnden inte haft några 
större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. Utbildningarna tar dock mycket 
arbetstid i anspråk. Hittills under året har sju utbildningar genomförts och två till är inplanerade.  

 

Eslövs kommun har i dag 40 ensamkommande barn med god man. Kommunen erhåller för nya barn, 
ett statsbidrag om 52 000 kronor som ska delas med socialtjänsten. Eftersom det i princip inte kommer 
några nya barn är intäkterna försumbara. Kommunen har dock fortfarande fordringar på 
Migrationsverket för kostnader som uppkommit tidigare år. 

 

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tills vidaretjänster vilket bedöms som relevant 
med hänsyn till antalet ärenden.  
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Analys av verksamhetsmåtten 
Antalet ensamkommande barn verkar ha stabiliserat sig runt 40 stycken. Antalet ställföreträdarskap för 
vuxna har under årets början ökat mer än beräknat. Om den tendensen håller i sig över tid är för tidigt 
att sia om redan nu. Totalt har nämnden 815 ärenden. 

Analys av investeringarna 
Överförmyndarnämnden har inga investeringar. 

 

 

Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019

Antal ärenden 31 december

Godmanskap 370 400 390

Ensamkommande barn 48 50 40

Förvaltarskap 91 100 104

Övriga 272 270 281

Summa 781 820 815

 

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019 2019 avvikelse

Intäkter 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0

Kostnader -2,6 -2,5 -7,9 -7,9 0,0

Driftnetto -2,6 -2,5 -7,4 -7,4 0,0
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Revisionen 

Ordförande: Gunilla Gulam 

Ekonomi och verksamhet 
Revisionen har under april börjat träffa nämnder i sitt arbete med grundläggande granskning. Vidare 
har revisonen påbörjat en granskning av vård- och omsorgsnämndens planering för framtida 
äldreomsorg och en uppföljning av en granskning om kommunens krisledningsorganisation och 
beredskap som genomfördes 2016. Revisorerna har i sin planering avsatt medel för ytterligare 
granskningar och uppföljning av granskningar utöver delårsbokslut och årsredovisning. 

 

 

Utfall 30 april och helårsprognos 

Utfallet per 30 april uppgår till 145 tkr. Enligt revisionsplanen för 2019 avseende granskningsarbete 
samt arvoden för de förtroendevaldas sammanträden och utbildningar, följer revisionen budget. 

 

Driftredovisning (mkr)

Budget Redovisat Budget Prognos Netto

2019-04 2019-04 2019 2019 avvikelse

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -0,4 -0,1 -1,3 -1,3 0,0

Driftnetto -0,4 -0,1 -1,3 -1,3 0,0
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning (mkr) 
 

Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2018 2019 2019 2019

Verksamhetens intäkter 437,7 840,9 847,0 6,1

Verksamhetens kostnader -2 243,8 -2 716,6 -2 733,0 -16,4

Avskrivningar -68,4 -72,4 -69,7 2,7

Verksamhetens nettokostnader -1 874,5 -1 948,1 -1 955,7 -7,6

Skatteintäkter 1 382,1 1 426,0 1 418,9 -7,1

Generella statsbidrag och utjämning 503,7 532,0 541,9 9,9

Finansiella intäkter 30,8 21,0 22,5 1,5

Finansiella kostnader -4,4 -4,5 -4,0 0,5

Årets resultat före extraordinära 
poster 37,7 26,4 23,6 -2,8

Årets resultat 37,7 26,4 23,6 -2,8
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Driftsredovisning netto (mkr) 
 

Nämnd/styrelse: Bokslut Budget Redovisat Budget Prognos Avvikelse

2018 2019-04 2019-04 2019 2019 2019

Kommunstyrelsen

- Finansförvaltningen -60,6 -39,2 -40,7 -101,4 -100,6 0,8

Nämnder:

Kommunstyrelsen

- Kommunledningskontoret -104,2 -29,7 -27,7 -80,9 -80,9 0,0

Nämnden för arbete och försörjning -45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn- och familjenämnden -765,8 -264,3 -267,3 -792,9 -794,3 -1,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -173,6 -70,3 -64,6 -214,9 -211,9 3,0

Kultur- och fritidsnämnden -96,1 -32,9 -30,5 -98,7 -98,8 -0,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -66,7 -21,9 -19,8 -68,2 -70,6 -2,4

Revisionen -1,1 -0,4 -0,1 -1,3 -1,3 0,0

Servicenämnden -2,7 0,2 -4,3 0,5 0,5 0,0

Vård- och omsorgsnämnden -569,5 -196,7 -201,9 -602,4 -607,4 -5,0

Överförmyndarnämnden -7,3 -2,6 -2,5 -7,4 -7,4 0,0

Delsumma nämnder. -1832,0 -618,6 -618,7 -1866,2 -1872,1 -5,9

Verksamhetens nettokostnad -1 892,6 -657,8 -659,4 -1 967,6 -1 972,7 -5,1

Intern ränta 18,1 6,5 5,2 19,5 17,0 -2,5

Verksamhetens nettokostnad -1 874,5 -651,3 -654,2 -1 948,1 -1 955,7 -7,6

Skatteintäkter 1382,1 475,3 479,6 1 426,0 1418,9 -7,1

Generella statsbidrag och utjämning 503,7 177,3 178,6 532,0 541,9 9,9

Finansiella intäkter 30,8 1,3 6,0 21,0 22,5 1,5

Finansiella kostnader -4,4 -1,4 -0,4 -4,5 -4,0 0,5

Årets resultat före extraordinära poster 37,7 1,2 9,6 26,4 23,6 -2,8

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 37,7 1,2 9,6 26,4 23,6 -2,8
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Investeringsredovisning netto (mkr)

Budget Prognos Avvikelse

Nämnd 2019 2019 2019

Kommunstyrelsen

- Kommunledningskontoret -10,0 -7,7 2,3

Barn- och familjenämnden -9,7 -5,7 4,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -6,5 -6,5 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -0,1 -0,1 0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -91,7 -75,8 15,9

Servicenämnden -182,3 -128,3 54,0

Vård- och omsorgsnämnden -5,0 0,0 5,0

Summa nämnder -305,3 -224,1 81,2
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 64 MOS.2019.0564

Vårprognos 2019 

Ärendebeskrivning 
Vårprognos för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har tagits fram. 
Helårsprognosen visar på ett underskott med 2,4 miljoner kronor. Det 
prognostiserade underskottet består av lägre intäkter för parkeringsavgifter än 
budgeterat samt att kostnaden för avskrivning och internränta på tidigare genomförda 
investeringar är högre än budget.

Investeringsprognosen visar på ett överskott med 15,9 miljoner kronor.

Hälsotalet för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 93,6% för perioden januari 
till mars.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-05-09. Vårprognos 2019
 Vårprognos 2019. Vårprognos 2019
 Delredovisning belysning 95061 2019-04-30. Vårprognos 2019
 Delredovisning beläggning 95007 2019-04-30. Vårprognos 2019
 Delredovisning cykelvägnät Eslövs tätort 95036 2019-04-30. Vårprognos 2019
 Delredovisning grönområde byarna 95205 2019-04-30. Vårprognos 2019
 Delredovisning grönområde Eslöv 95203 2019-04-30. Vårprognos 2019
 Delredovisning lekplatser 95202 2019-04-30. Vårprognos 2019

Beredning
Vårprognosen har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. Anvisningarna från Kommunledningskontoret har följts.
Beslut
- Kompensation begärs för nytillkomna ytor med 0,2 miljoner kronor avseende 
Stockamöllan och 0,09 miljoner kronor avseende Solvägen/Trehäradsvägen.
- Kompensation begärs för kapitalkostnader med 1,6 miljoner kronor.
- Föreslå kommunfullmäktige att nämndens budgetram ökas med 2,2 miljoner kronor 
och att intäkter för parkeringsavgifter överförs till finansförvaltningen.
- Godkänna vårprognosen.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 mars och helårsprognos

Utfallet per den 31 mars är +1 mkr. 
Helårsprognosen är ett underskott med 2,4 mkr. Underskottet består av två 
delar, intäkterna för parkeringsavgifter bedöms vara 0,8 mkr lägre än budget 
och kapitalkostnaderna bedöms med nuvarande anläggningar överskrida 
budget med 1,6 mkr. Det finns fler avvikelser i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos, dessa bedöms dock balansera 
varandra och påverkar därmed inte nettoprognosen. 

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Vid halvårsskiftet 2018 infördes en ny lagstiftning för 
bostadsanpassningsbidrag. I den nya lagen ska det inte längre beviljas bidrag 
för LSS-boenden. Bedömningen är att cirka 0,1 miljoner kronor per år har 
avsett bostadsanpassningsbidrag till LSS-boenden. Förslagsvis minskas 
därför Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens budget med 0,1 miljoner 
kronor.
 
I samband med budgeten för 2019 minskades nämndens ram med 2,2 mkr 
då motsvarande belopp beräknades kunna inkomma via parkeringsavgifter. 
Efter att förslaget till ramar togs fram förändrades dock förutsättningarna då 
ett nytt beslut om gratis parkering på alla parkeringar som är reglerade till 
max två timmar togs. Det är olyckligt att driften av gator och grönytor 
påverkas av osäkerheten kring nivån på parkeringsavgifter. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att intäkter från parkerings-
avgifter förs till finansförvaltningen och att 2,2 miljoner kronor återförs till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram.

Kostnad för avskrivning och internränta överskrider nämndens budget. Med 
nuvarande aktiverade anläggningar är bedömningen att budgeten för helåret 
kommer överskridas med 1,6 mkr. Detta begär därför miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden kompensation för.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nytillkomna ytor att begära 
kompensation för i Stockamöllan, längs Solvägen / Trehäradsvägen samt 
driften av de tidigare Marieholmsbaneprojekten. 
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Gällande Marieholmsbaneprojekten är det Smålandsvägen och Norregatan 
som nu går in en driftsfas. Då dessa är precis i övertagandeskedet från 
garantiskötseln är inte beräkningarna för detta helt klart utan det kommer 
lyftas i samband med delårsbokslutet. 

För Stockamöllan begärs kompensation med 0,2 mkr, där 0,17 mkr avser 
driftkostnader och 0,03 mkr avser skötsel av naturmark. De tillkommande 
ytorna i Stockamöllan beror på övertagande av ytor som tidigare företaget 
Stocka har skött. Ytorna är klassificerade som allmän platsmark och därför 
faller det på Eslövs kommun att sköta grönytorna.

Kompensation för tillkommande ytor på Solvägen / Trehäradsvägen beror på 
den ombyggnation av sträckan som genomfördes för ett par år sedan. Ytorna 
har nu övergått från garantiskötsel till den vanliga driften. Kompensation 
begärs med 0,09 mkr och avser kostnad för växtsäsongen. Vinterkostnader 
kommer tillkomma och begärs i samband med delårsbokslutet.

Analys av driftutfallet

Både intäkts- och kostnadssidan har ett utfall som är lägre än budgeterat 
vilket framförallt beror på att saneringsprojektet Getinge inte har kommit in 
i den mer kostnadskrävande fasen än. Projektet är helt avgiftsfinansierat och 
påverkar därför inte nettoresultatet.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är för perioden lägre än 
budgeterat. Det finns dock kännedom om två större ärenden som det 
troligtvis kommer fattas beslut om under året, vilket gör att helårsprognosen 
är i enlighet med budget.

Kostnaden för nämndsverksamheten har under årets första månader varit 
något högre än budgeterat och beror framförallt på olika utbildningsinsatser 
i samband med ny mandatperiod.

Bygglovsintäkterna för perioden är högre än budgeterat och det bedöms 
också bli ett överskott för 2019. 

Kostnaden för vinterväghållning har varit lägre än budgeterat, dock justeras 
inte prognosen då det kvarstår vintermånader i slutet av året. 

151 ( 402 )



Analys av verksamhetsmåtten

Antalet tillsynsbesök varierar utifrån om det görs tillsyn genom granskning 
av miljörapport eller om det också genomförs tillsyn på plats vilket då 
genererar ett tillsynsbesök. Med verksamheter som slutar och nya som 
startar så ändras även antalet verksamheter som i budgeten motsvarar 
antalet förväntade tillsynsbesök. Statusen för i år när ni vi nu har mer 
aktuella siffror är att vi har 390 verksamheter som antingen är klassade eller 
ingår i Livsmedelskontrollen. Det är dessa som vi mäter antalet tillsynsbesök 
på. Prognosen för 2019 blir då 360/390 då vi har ett antal verksamheter som 
vi inte avser att genomföra tillsyn på plats i år.  

Kontrollskulden 50h baseras på nu genomförda kontrolltimmar och det 
faktum att en av inspektörerna avslutar sin tjänst i maj månad och 
efterträdaren startar sin anställning i början av augusti. Alla verksamheter 
planeras få ett kontrollbesök under året men totala antalet timmar förväntas 
bli lägre.

Tillsynsskulden 150 h är justerad utifrån genomförda tillsynstimmar i år och 
ovan resonemang att det inte genomförs tillsyn på plats varje år och då 
sparas de timmar som inte genomförs det ena året till det efterföljande året 
då det planeras både granskning och tillsynsbesök på plats. 

Kart- och bygglovsavdelningen konstaterar att inflödet av ärenden fortsatt är 
högt, nästan på ärendet jämförligt med 2018. De genomsnittliga 
handläggningstiderna är fortsatt korta och även de jämförliga med 2017 och 
2018.
Att det byggs mycket i Eslövs kommun märks även i MBK-verksamheten, 
genom en hög tillströmning av beställningar av kartmaterial och mätarbeten.

Antal ärenden för bostadsanpassningsbidrag prognostiseras hamna något 
lägre än budget. Ärendeinflödet är på ungefär samma nivå som för 2018.

Analys av investeringarna

Prognosen för investeringarna 2019 är att 15,9 mkr inte kommer nyttjas av 
årets budget. Avvikelsen är framförallt på byggnationen av Stora torg, där 
bedömningen är att huvuddelen av kostnaderna kommer infalla 2020 och 
därmed ger ett överskott jämfört med årets budget. Upphandling av 
entreprenaden pågår och det är därmed fortfarande osäkerhet kring 
kostnaden för projektet.
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Andra investeringsprojekt med avvikande prognos är:

GC-väg Kvantum-Ystadsvägen. Här pågår upphandling och det finns därför 
fortfarande många osäkerhetsfaktorer kring detta projekt.

Det pågår slutreglering av projekt Trehäradsvägen etapp 3, 4 och 5 samt 
GC-väg Solvägen. Prognosen är totalt sett ett underskott för dessa projekt. 
Det finns fortfarande inte någon helt säker siffra för prognosen och i det här 
skedet har den mer negativa delen av prognosen lyfts.

GC-väg Stockamöllan-Hasslebro är i princip slutförd, endast enstaka 
fakturor kvarstår.

Mur stationen. Det bedöms ett överskott för 2019, då åtgärderna framförallt 
kommer genomföras år  2020. Budgeten för projektet i sin helhet påverkas 
inte.

Tillgänglighetsanpassning av stationen i Örtofta kommer inte genomföras i 
år då Trafikverkets planering inte medger det.
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Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019

Miljö

Antal genomförda tillsynsbesök / 
antal planerade tillsynsbesök 346/360 360/360 360/390
Kontrollskuld (timmar)

250 10 50
Tillsynsskuld (timmar)

10,75 75 150
Antal genomförda miljö- och 
energiåtgärder enligt plan 21/23 21/23 21/23

Kart och bygglov

Handläggningstid för bygglov 
(veckor) 5,7 10 6,5
Handläggningstid för hantering av 
anmälan (veckor) 3,4 4 4
Handläggningstid för förhandsbesked 
(veckor) - 10 11

Gata Trafik Park

Antal ärenden 
bostadsanpassningsbidrag 154 170 160

Resultaträkning, mkr 
Budget Redovisat Budget Prognos Netto-

2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Intäkter 11,1 3,8 44,3 44,3 0,0

Kostnader -27,5 -19,2 -112,5 -114,9 -2,4

Personalkostnader -7,6 -7,4 -30,3 -30,3 0,0

Lokalkostnader -0,5 -0,4 -1,9 -1,9 0,0

Övriga kostnader -16,3 -7,8 -67,8 -68,6 -0,8

Avskrivning -2,3 -2,7 -9,0 -10,6 -1,6

Intern ränta -0,9 -0,9 -3,5 -3,5 0,0

Nettokostnader -16,4 -15,4 -68,2 -70,6 -2,4
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Driftsbudget netto, mkr

Budget Redovisat Budget Prognos Netto-

Verksamhet 2019-03 2019-03 2019 2019 avvikelse

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,8 -0,9 -0,1

Förvaltningsledning -1,8 -1,6 -7,3 -7,6 -0,3

Miljöavdelning -1,9 -2,0 -7,8 -7,8 0,0

Kart och bygglovsavdelning -1,3 -1,1 -5,3 -4,9 0,4

Gata Trafik Park -10,2 -9,9 -43,3 -45,7 -2,4

Bostadsanpassning -0,9 -0,6 -3,7 -3,7 0,0

Summa -16,4 -15,4 -68,2 -70,6 -2,4
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Investeringsredovisning netto, mkr

Projekt Projekt- Investerings Redovisat till Budget Prognos Netto

nummer ram enligt KF och med  2019 2019 2019 avvikelse
Verksamhetssystem 
miljö, kart & bygglov 95003 -1,0 -0,1 -0,9 -1,3 -0,4

Centrumutveckling

Stora torg 
projektering 95090 -7,2 -6,4 -1,7 -1,7 0,0

Stora torg byggnation 95093 -40,0 -0,1 -20,0 -10,0 10,0

Stora torg, 
byggnation 
anslutande gator 95094 -20,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Cykel

Mur stationen 95025 -1,3 -0,3 -1,1 -0,3 0,8

GC-väg Kvantum-
Ystadvägen 95039 -4,3 -0,9 -3,6 -3,6 0,0

Gc-väg Stockamöllan-
Hasslebro 95032 -7,5 -6,3 -1,2 -0,2 1,0

Gc-väg Solvägen 95035 -7,6 -7,5 0,0 -0,7 -0,7

Eslövs infartsvägar

Trehäradsvägen

Etapp 3 
(Gasverksgatan-Cpl 
Lundavägen 
Kvarngatan) 95018 -2,2 0,0 -2,2 -3,4 -1,2

Etapp 4 
(Sallerupsvägen - 
Järnvägsgatans 
förlängning) 95019 -7,5 -5,4 -1,0 -2,5 -1,5

Etapp 5 (Cpl 
Sallerupsvägen - 
Västerlånggatan) 95020 -3,9 -0,5 -3,4 -4,2 -0,8
Ringsjövägen - 
Östergatan

Etapp 4 (Kvarngatan - 
Verkstadsvägen) 95083 -17,5 -1,7 -16,2 -16,2 0,0

Belysning

Belysning 
landsbygden 95063 -11,0 -0,8 -5,8 -5,8 0,0

Belysning Trollsjön 95212 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Belysning Gya 95064 -3,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0
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Projekt Projekt- Investerings Redovisat till Budget Prognos Netto

nummer ram enligt KF och med  2019 2019 2019 avvikelse

Grönområden

Leaderprojekt Örtofta 95211 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Lekplats Bäckdala 95208 -1,5 -1,2 -1,4 -1,4 0,0

Tillgänglighets-
anpassning

Tillgänglighetsanpass
ning station Örtofta 95027 -8,0 0,0 -8,0 0,0 8,0
Årsanslag

Teknisk utrustning 95006 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Fontäner 95209 0,0 -0,3 -0,3 0,0

Om- och nybyggnad 
gatuanläggningar 95010 0,0 -2,1 -2,1 0,0

Åtgärder övriga orter 95069 0,0 -0,9 -0,9 0,0

Trafiksäkerhetsåtgärd
er inkl tillgänglighet 95030 0,0 -1,7 -1,7 0,0

Asfaltering 95007 0,0 -6,8 -6,8 0,0

Gatubelysning 95061 0,0 -1,8 -1,8 0,0

Lekplatser 95202 -0,2 -2,1 -2,1 0,0

Grönområden Eslövs 
tätort 95203 0,0 -1,1 -1,1 0,0

Cykelvägnät Eslövs 
tätort 95036 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Grönområden byarna 95205 0,0 -0,6 -0,6 0,0

Omläggning gator, 
trottoarer i samband 
med ledningsägares 
arbeten 95044 0,0 -2,0 -2,0 0,0

Dagvattenåtgärder 95031 0,0 -1,0 -0,5 0,5

Summa -145,1 -31,5 -91,7 -75,8 15,9
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Projektnummer: 95061

Projektnamn: Belysning

Delprojekt / åtgärder:

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget: 1 800 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 814 385 45,24%
814 385

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 0 0,00%  

Externa kostnader 0,00%

Interna timmar/kostnad 0,00%

Totalt: 814 385 45,24%

Kvar av KF budget: 985 615 kr 54,76%

Komponent %

Belysning 100%

Datum: 2019-05-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Projektnummer: 95007

Projektnamn: Asfaltering

Delprojekt / åtgärder:

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget: 6 800 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 15 503 0,23%
15 503

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 55 437 0,82%
Externa kostnader 28 782 0,42%

Interna timmar/kostnad 26 656 0,39%

Totalt: 70 940 1,04%

Kvar av KF budget: 6 729 060 kr 98,96%

Komponent %

Huvudgata, slitlager 60%

Bostadsgata, slitlager 30%

GC-väg, slitlager 10%

Datum: 2019-05-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Projektnummer: 95036

Projektnamn: Cykelvägnät Eslövs tätort

Delprojekt / åtgärder:

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget (årsanslag): 1 000 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 22 023 2,20%
22 023

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
 

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 16 664 1,67%
Externa kostnader 0,00%

Interna timmar/kostnad 16 664 1,67%

Totalt: 38 687 3,87%

Kvar av KF budget: 961 313 kr 96,13%

Komponent Andel

Huvudgata, farthinder 10 år 100%

Datum: 2019-05-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Projektnummer: 95205

Projektnamn: Grönområde byarna

Delprojekt / åtgärder: Trädplantering Harlösa

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget (årsanslag): 600 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 212 000 35,33%
212 000

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 17 928 2,99%
Externa kostnader 1 695 0,28%

Interna timmar/kostnad 16 234 2,71%

 

Bidrag % av KF budget

0 0,00%

Totalt: 229 928 38,32%

Kvar av KF budget: 370 072 kr 61,68%

Komponent Andel

Träd 100%

Datum: 2019-05-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Projektnummer: 95203

Projektnamn: Grönområde Eslövs tätort

Delprojekt / åtgärder:

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget: 1 100 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 324 991 29,54%
324 991

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 13 655 1,24%
Externa kostnader 0,00%

Interna timmar/kostnad 13 655 1,24%

% av KF budget

Bidrag 0 0,00%

Totalt: 338 646 30,79%

Kvar av KF budget: 761 354 kr 69,21%

Komponent %

Träd 90%

Park 10%

Datum: 2019-05-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Projektnummer: 95202

Projektnamn: Lekplatser

Delprojekt / åtgärder:

Tidsperiod: 190101-190430

KF budget (årsanslag): 2 100 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 331 481 15,78%
331 481

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%

Byggherrekostnader 48 473 2,31%
Externa kostnader 11 853 0,56%

Interna timmar/kostnad 36 620 1,74%

Bidrag 0,00%

Totalt: 379 954 18,09%

Kvar av KF budget: 1 720 046 kr 81,91%

Komponent Andel

Lekplats 100%

Datum: 2019-01-09

Utfärdat av: Lisa Dahlberg

*Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen

Delredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

C:\Users\helenils\Desktop\Expediering\
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

Barn- och familjenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 BoF.2019.1251

Vårprognos 2019 

Ärendebeskrivning 
Barn- och familjenämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas 
ekonomiska utfall till och med mars 2019 samt en prognos för resterande del av 
verksamhetsåret. Vårprognosen omfattar även en prognos för volymer och 
investeringar.
Beslutsunderlag
 Vårprognos 2019
 Vårprognos 2019 BoF

Beredning
Redovisningen för Barn- och familjenämndens verksamhet per 2019-03-31 visar på 
ett överskott om 4,6 Mkr. I redovisningen saknas måltidskostnader för förskolan för 
perioden januari till mars, samt intäkter i form av statsbidrag för likvärdigskola och 
lärarlönelyftet samt interkommunala ersättningar.
Prognosen för 2019 förväntas bli ett underskott om 1,4 Mkr, vilket beror på ökade 
måltidskostnader till följd av att Servicenämnden höjt måltidspriserna. Till följd av 
denna ökning begärs i vårprognosen att Barn- och familjenämnden ska kompenseras 
med 1,1 Mkr, ett belopp som Servicenämnden har fastställt utifrån tidigare lämnad 
information.
Förutom ökade måltidskostnader, förväntas nämndens verksamheter uppvisa en 
budget i balans vid årets slut. Viss oro finns dock för kostnaderna för 
vårdplaceringarna, vilka för närvarande prognostiseras inom budget. Detta kan dock 
snabbt ändras.
Beslut
Barn- och familjenämnden beslutar 
att överlämna upprättad vårprognos för 2019 till kommunstyrelsen, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-13

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 GoV.2019.0073

Vårprognosen 2019 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en vårprognos avseende 
verksamheternas ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande 
del av året. Vårprognosen omfattar även en prognos för volymer och investeringar.
Beslutsunderlag
 Vårprognos 2019 GoV
 Vårprognos 2019

Beredning
Redovisningen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet till och 
med mars uppvisar ett överskott om cirka 7 Mkr. Detta överskott beror främst på att 
flera statsbidrag inkommit under perioden inom gymnasieskolan och den gymnasiala 
vuxenutbildningen som avser hela 2019.
Prognosen för 2019 är att nämndens verksamhet kommer ha ett överskott om 3 Mkr. 
Överskottet hänför sig främst från gymnasieskolans verksamhet, både i egen och 
extern regi. Överskottet beror ett ökat elevantal och dels att något fler elever från 
andra kommuner än budgeterat väljer att gå på Eslövs kommuns gymnasieskola.
Vuxenutbildningen prognostiseras med ett underskott om 2 Mkr, vilket är beroende 
på de två Jobbspår som bedrivs. Nämndens nya verksamhet, 
Arbetsmarknadsenheten, bedöms uppvisa en budget i balans för 2019.
Yrkanden
Peter Sjögren (M) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.
Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att överlämna upprättad 
vårprognos till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-13

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 GoV.2019.0073

Vårprognosen 2019 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en vårprognos avseende 
verksamheternas ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande 
del av året. Vårprognosen omfattar även en prognos för volymer och investeringar
Beslutsunderlag
 Vårprognos 2019 - tillägg
 Vårprognos 2019

Beredning
I kommunens budget för 2019 samt flerårsplan 2020 till 2022 (KS.2018.0001 §128), 
anges att antal ferieplatser ska utökas till 320. När beslut fattades om fördelning av 
resurser avseende verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd 
(KS.2018.0001 §50), utgick budgeten för feriearbetare motsvarande 290 platser. 
Kostnaden för utökningen av 30 ferieplatser beräknas uppgå till 300 tkr utöver 
tilldelad budget.
Yrkanden
Peter Sjögren (M) och Anna Biegus-Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.
Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningen beslutar att
Tillägg till vårprognosen 2019 under rubrik Omflyttning av medel – rapport till 
kommunstyrelsen ska göras med texten: För att finansiera utökningen av antal 
feriearbetsplatser till 320 stycken, krävs en budgetkompensation om 300 tkr för 
2019.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Antagande av finanspolicy inklusive 
riskinstruktion
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 KS.2019.0145

Förslag till ny finanspolicy inklusive riskinstruktion 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagens (KL) 11 kapitlet 2-4 §§ återfinns regler för kommunens 
ekonomiska medelsförvaltning. En kommun ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige ska 
besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Fullmäktige ska också utöver riktlinjer 
för medelsförvaltningen besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser. Det ska anges hur medlen ska förvaltas inklusive tillåtna risker 
vid placering av medlen samt uppföljning och kontroll. Anpassning har skett till den 
nya lagstiftningen från den 1 januari 2019 kring kommunal bokföring och 
redovisning.

Finanspolicy och placeringsriktlinjer för pensionsförpliktelser ska ge långsiktiga 
riktlinjer för kommunens och kommunkoncernens förvaltning av medel över tid.

Placeringsriktlinjer för pensionsförpliktelser behandlas i eget ärende.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till ny finanspolicy
 Förslag till Finanspolicy 2019

Beredning
Finanspolicyn uppdateras efter den nya lagstiftningen från den 1 januari 2019 kring 
kommunal bokföring och redovisning samt beaktar vad som framkommit i KPMG 
granskning av finansförvaltningen under 2018.
Gällande finanspolicy och riskinstruktion finns i kommunens författningssamling 
nummer 40 respektive 40 B.
Yrkanden
Mikael Wehtje (M) yrkar, med instämmande av Janet Andersson (S) och Catharina 
Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta den nya finanspolicyn inklusive bilagd riskinstruktion att gälla från den 1 juli 
2019
- tidigare finanspolicy och riskinstruktionen från 2003 upphör att gälla den 30 juni 
2019.
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Finanspolicy för Eslövs kommun
Inklusive bilagd riskinstruktion

Antagen av kommunfullmäktige 2019-XX-XX att gälla fr.o.m. 2019-07-01

1 Inledning

I kommunallagens (KL) kapitel 11 §§ 2-4 finns regler för kommunens ekonomiska 
medelsförvaltning. En kommun ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen. Fullmäktige ska utöver riktlinjer för medelsförvaltningen besluta om 
riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Det ska anges hur 
medlen ska förvaltas inklusive tillåtna risker vid placering av medlen samt uppföljning och 
kontroll. 

Bestämmelser om bokföring och årsredovisning, KL 11 kapitlet 24 §, hänvisar till en ny lag 
om kommunal bokföring och redovisning. Denna lag innebär att kommunernas årsredovisning 
får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis 
principen om rättvisande bild, har lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl 
normgivande organ som till kommuner.

Finanspolicy inklusive riskinstruktion och riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser 
ska ge långsiktiga vägledningar för kommunens förvaltning av medel över tid, dessa är längre 
än mandatperiodernas 4 år.  I tillämpliga delar ska policy och riktlinjer även gälla bolagen 
inom kommunkoncernen. 

Styrdokument för finans-/medelsförvaltningen består av:

Finanspolicy– ger riktlinjer för den allmänna finansiella verksamheten i kommunen och för 
bolagen inom kommunkoncernen. 

Riskinstruktion – kompletterar finanspolicyn med mer detaljerade förskrifter för den 
finansiella verksamheten i bilaga till policyn.

Riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser 

Övrigt – förvaltning av stiftelsemedel
Donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen omfattas av samma riktlinjer som 
förvaltningen av kommunens medel. Dock ska beaktande ske av urkund för respektive 
stiftelse som kan ge uttryck för eller innehålla bestämmelser kring ett mer begränsat 
risktagande än styrdokumenten gällande kommunens medelsförvaltning. 
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2 Finanspolicy – syfte och omfattning

Syftet med finanspolicyn är att ge allmänna riktlinjer för den finansiella verksamheten i 
kommunen och för bolagen inom kommunkoncernen samt ge närmare riktlinjer för den 
finansiella verksamheten.  Verksamheten är exponerad för finansiella risker och det är 
kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelserna som har det övergripande ansvaret för hur 
finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Mot 
denna bakgrund är det övergripande syftet med en finanspolicy att:

 Fastställa finansverksamhetens mål

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten organiseras

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 
finansverksamheten

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

Delegering av beslutsrätt inom kommunstyrelsens ansvar fastställs inte i finanspolicyn utan 
regleras i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Riktlinjer för intern kontroll i kommunens verksamhet fastställs inte i finanspolicyn utan 
regleras genom generella riktlinjer för intern kontroll som kommunstyrelsen fastställer.

3 Finanspolicy – för hel- och majoritetsägda bolag

Kommunkoncernens bolag ska upprätta policy och riktlinjer för finans-/medelsverksamheten. 
Kraven i policy och riktlinjer ska i tillämpliga delar inte vara lägre ställda än vad som framgår 
av kommunfullmäktige fastställda styrdokument för finans-/medelsverksamheten. 
Fastställande sker av respektive bolagsstyrelse. 

Delegering av beslutsrätt inom respektive bolag fastställs inte i finanspolicyn utan regleras i 
VD-instruktion eller i styrelsens separata beslut.
Riktlinjer för intern kontroll i bolagen fastställs inte i finanspolicyn utan regleras genom 
generella riktlinjer för intern kontroll som bolagsstyrelsen fastställer.
För bolag där kommunen har minoritetsägande regleras de finansiella riktlinjerna av 
huvudägaren. 

4 Målet med finansverksamheten

Finansverksamhetens övergripande mål är att:

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Säkerställa kommunens upplåningsbehov till lägsta möjliga kostnad och risk
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 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera räntekostnader 

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll

5 Organisation av finansverksamheten inom kommunkoncernen
Finansverksamheten bedrivs decentraliserat, vilket innebär att det inte finns någon internbank 
inom vilken de finansiella tjänsterna hanteras. Bolagen fattar beslut om finansiella risker 
grundad på finanspolicy samt Aktiebolagslagen. Finansiell samordning ska finnas vid behov 
mellan kommunen och de i kommunkoncernen ingående bolagen. Skälet till att 
finansverksamheten bedrivs decentraliserat är, förutom att bolagen ägs av kommunen, att 
kommunen lämnar borgen åt bolagen att både kommunen och bolagen finansierar sin 
verksamhet genom checkkredit i samma bank och har sina huvudsakliga lån genom 
Kommuninvest. Både checkkredit och lån är begränsade utifrån kommunkoncernen som 
helhet.  Syftet med samordning vid behov är att 

 Planera och tillgodose kommunkoncernens samlade likviditets- och lånebehov.

 Vid likviditetsöverskott kan medel efter överenskommelse mellan kommunen och bolag 
inom kommunkoncernen nyttjas vid behov för kommunen eller enskilt bolag för att 
täcka likviditetsunderskott för en annan del. 

 Den interna kontrollen stärks genom gemensamt systemstöd. Via gemensam bank finns 
överblick av likviditetsstatusen totalt och för varje del inom kommunkoncernen 
inklusive nyttjande av checkkredit. Kommuninvests finansverktyg används för att skapa 
överblick över aktuella lån, räntor och förfall.

5.1 Organisation av finansförvaltningen i kommunen
Fördelning av ansvar och befogenheter

Följande övergripande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för den finansiella 
verksamheten:

Kommunfullmäktige
• Beslutar om styrdokument för finans-/medelsförvaltningen.
• Beslutar om ramar för upp- och utlåning, borgen samt finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunstyrelsen
• Ansvarar för kommunens finans-/medelsförvaltning.
• Ansvarar för att upplåning, placering av kommunens medel, utlåning och att externa 
förvaltningsuppdrag sker inom ramen för styrdokument för finans-/medelsförvaltningen.

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
• Ansvarar för att kommunens finansförvaltning sköts på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet 
med policy, riktlinjer och riskinstruktion.
• Beslutar om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning och externa 
förvaltningsuppdrag inom ramen för kommunstyrelsens delegation.
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• Ser till att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för finanspolicyn.
• Företräder kommunen i löpande ärenden avseende förvaltningsuppdrag (externa parter).
• Hanterar aktivt de finansiella riskerna.
• Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av finanspolicyn, riskinstruktion och 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser.
• Rapporterar regelbundet utfallet av det finansiella resultatet till kommunstyrelsen.

Nämnderna
Nämnderna följer i sin verksamhet de finansiella vägledningarna enligt kommunens 
styrdokument för finans-/medelsförvaltningen.

5.2 Koncernkonto
För att effektivisera penninghanteringen är samtliga saldon och likvidströmmar i 
kommunkoncernens olika delar samordnade i räntebärande koncernkonto. Kommunen och 
bolagen inom kommunkoncernen deltar i gemensam upphandling av banktjänster och tecknar 
därefter avtal med vinnande bank.
 
5.3 Extern förvaltning av kommunens medel
Vid extern förvaltning ska det finnas skriftligt avtal mellan kommunen och den externa 
förvaltaren i överensstämmelse med kommunens finanspolicy och riskinstruktion. 

5.4 Förvaltning av stiftelsemedel och andra organisationers medel
Förvaltning av andra organisationers medel och placeringsförutsättningar och risktagande ska 
godkännas av kommunfullmäktige.

5.5 Likviditetsförvaltning
Kommunen ska upprätthålla en god betalningsberedskap. Detta innebär att kommunen
kontinuerligt upprätthåller en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina
betalningsförpliktelser. Likviditetsreserven består av inte bundna medel på bankkonton samt 
placerade medel som kan frigöras, outnyttjad avtalad checkkredit, låneramar samt 
kreditlöften.

Kommunen och bolagen hanterar löpande likviditet och finansiering av investeringar genom 
checkkredit via upphandlad bank samt långsiktig finansiering genom lån via i huvudsak 
Kommuninvest. Genom att kommunen har tillgång till ett eget låneinstitut med fördelaktiga 
räntor och villkor jämfört med marknaden elimineras behov av kredit- och lånelöften och 
olika risker, se nedan. 

Inom ramen för likviditetsförvaltningen ska bundna placeringar överstigande ett år inte finnas.
För placering av kortfristig överlikviditet är räntebärande värdepapper och bankinlåning 
tillåtna.

Av riskinstruktionen framgår aktuell nivå avseende tillgång till likviditet. 

5.6 Risker - riskhantering
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. En 
rationell hantering av risker eftersträvas med beaktande av kostnader som det medför att 
minska eller eliminera risker.
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Typ av risk: 

• Valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. Utöver placeringar 
i globala aktier och räntor i den långsiktiga förvaltningen avseende pensionsändamål 
exponerar sig kommunen inte för någon valutarisk. 

• Ränterisk – förändringar i det allmänna ränteläget kan minska avkastningen av eller öka 
kostnaderna för kommunens likviditet, skuldportföljd och långsiktigt räntebärande 
placeringar. Ränteriskerna begränsas dels genom begränsningar av bindningstider och att 
säkerställa att ränteomsättning får en så låg negativ påverkan på räntekostnader som möjligt.  

• Likviditetsrisk – risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel i den takt eller till 
det pris som kommunen önskar. Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och 
val av placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på 
placerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång 
sikt. 

• Finansieringsrisk – risken att likvida medel inte kan lånas upp eller till påtaglig
kostnadsökning.

• Refinansieringsrisk (förfallodagsrisk) – risken att det i vissa situationer kan vara svårt att till 
fördelaktiga villkor placera om stora volymer lån. Risken kan begränsas genom att sprida 
låneportföljens förfallotider jämt över tiden.

En del av dessa risker kan begränsas genom att använda derivatinstrument.
Derivatinstrument får endast användas för att skydda en reell underliggande
placering/upplåning.

5.7 Utlåning och placering av likvida medel
Kravet på god säkerhet i kommunens kortsiktiga medelsplacering innebär bl a att kredit-, 
ränte- och likviditetsrisker undviks eller minimeras så långt som möjligt. Utlåning är endast 
tillåten inom kommunkoncernen och avser kortsiktig likviditet. Kommunen och 
kommunkoncernens bolag har tillgång till långsiktig upplåning via Kommuninvest (och andra 
kreditgivare). Ett undantag finns och det avser utlåning till VA SYD avseende investeringar 
enligt av kommunfullmäktige godkänd ekonomisk överenskommelse. VA SYD erhåller 
nyupplåneramar för tre år i sänder. Utlåning sker till Kommuninvests femåriga ränta med 
pålägg av fem räntepunkter.  

Likviditet placeras så att kravet på lågt risktagande tillgodoses och samtidigt som bästa 
möjliga förräntning eftersträvas. Placeringar följer riktlinjer för medel avsatta för kommunens 
pensionsförpliktelser.

Löpande checkkreditlimiter inom koncernkontot delegeras från kommunstyrelsen till 
ekonomichefen. 

Placeringar i utländsk valuta får ej förekomma inom ramen för likviditetsförvaltningen.
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Av kommunens riskinstruktion enligt bilaga framgår:
Tillåtna instrument
Tillåtna motparter
Tillåtna limiter

6 Upplåning och leasing

6.1 Lång- och kortfristig upplåning
Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga kommunens 
kortfristiga betalningsberedskap. Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk 
beaktas och lägsta möjliga finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. 
Upplåning sker huvudsakligen via Kommuninvest. Även svenska låneinstitut får förekomma. 
Upplåning sker i svenska kronor.

I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av
kommunens långfristiga nyupplåning.

Av kommunens riskinstruktion enligt bilaga framgår:
Tillåtna motparter
Tillåtna instrument
Tillåten finansieringsrisk/refinansieringsrisk
Tillåten ränterisk

6.2 Finansiell leasing
Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna
policy. Leasingavtal tecknas därmed av ekonomichefen.
6.3 Derivatinstrument - försäkringsinstrument
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen har kommunen möjlighet
att utnyttja räntederivat. Detta innebär, att man på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt
sätt kan förändra räntebindningstiden.
Derivatinstrument får endast användas för att ändra kommunens räntebindningstid. Hänsyn
ska tas till kommunens räntebindningstid både när det gäller finansiella tillgångar som
finansiella skulder.

Av kommunens riskinstruktion enligt bilaga framgår:
Tillåtna instrument
Tillåtna motparter

6.4 Borgen 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till bolag ingående i kommunkoncernen. 
Kommunfullmäktige har möjlighet att pröva behov av kommunal borgen för föreningar och 
minoritetsägda bolag vid framställan. Kommunen har sedan tidigare borgensåtagande utanför 
kommunkoncernen för två föreningar, Egna hem och Sydvatten AB. 
  
Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med
borgenslån är försäkrade för skada. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål
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villkoras med ett förbehåll om att låntagaren skall hålla investeringsobjektet försäkrat under
hela den tid borgen ska gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen
ställa som villkor att andra typer av säkerheter ska lämnas till kommunen eller att
kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i
egendomen).

Bolag ingående i kommunkoncernen lämnar inte säkerhet till kommunen för
borgensåtaganden.

Avgift för borgensåtagande tas ut av kommunen avseende kommunens bolag och andra bolag 
där kommunen ingår borgen.  Avgiften regleras i samband med att borgensåtagande ingås. 
Avgiften fastställs i varje fall utifrån särskild lagstiftning och aktuellt bolags finansiella styrka 
och skuld.  

7 Styrning och rapportering
7.1 Styrning
Kommunledningskontoret samordnar vid behov likviditetsplaneringen och 
likviditetsuppföljningen för kommunen och de till koncernkontot anslutna bolagen.
Inför planeringsmässiga likviditetsbehov ska informera och samråda med 
kommunledningskontoret i finansiella frågor.

Kommunen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och
utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation, klara 
rutiner och ett fungerande kontrollsystem i form av en utvecklad ränteriskhantering och 
uppföljning till kommunstyrelsen. En känslighetsanlys förs löpande inom kommunens 
finansförvaltning och framgår i aktuell budget liksom kommunens skuldutveckling.

7.2 Kontroll
För att åstadkomma intern kontroll ska administrationen av löpande finansieringsavslut, 
handhavande av aktuell dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser, överföring av 
pengar mellan långivare, kommunala bolag, placeringsinstitut, banker och kommunen 
handhas av kommunledningskontorets ekonomiavdelning och löpande diarieföras. I 
kommunstyrelsens delegeringsordning framgår att kommunstyrelsens ordförande eller vid 
dennes förfall 1:e vice ordförande eller vid dennes förfall 2:e vice ordförande och med 
kontrasignering från ekonomichef och vid dennes förfall kommundirektören tecknar låne- och 
borgensförbindelser. Låne- och borgensförbindelser tecknas inom de ramar 
kommunfullmäktige beslutat. 

7.3 Rapportering och uppföljning
För att ge kommunstyrelsen kontinuerlig information som rör finans-/medelsförvaltningens
utveckling finns ett regelbundet rapportsystem. Avseende kommunen och bolagen inom 
kommunkoncernen. Alla delegationsbeslut som rör medelsförvaltningen rapporteras vid 
kommande sammanträde till kommunstyrelsen. I samband med delårsrapport och 
årsredovisning redovisas aktuell lån/-skuldnivå, vidarutlåning, räntekostnader och likviditet.

Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras.

Av kommunens riskinstruktion enligt bilaga framgår:
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Rapporteringens periodicitet
Rapporternas innehåll

7.4 Riskinstruktion
Anvisningar för den löpande verksamheten återfinns i bilagd riskinstruktion. 

7.5 Övergångsregler
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som
behandlas i denna policy upphävs. Specificering framgår av kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende. 

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning eller
motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras inte så länge
det tidigare åtagandet kvarstår.

 Bilaga Riskinstruktion

Nivå på likviditetstillgång

I kommunens budget finns planeringsförutsättningar för intäkts- och nettokostnadsutveckling, 
överskott, investeringsvolym, nyupplåningsbehov för mandatperioden.

Baserat på ovan planering ska kommunen upprätthålla en likviditetstillgång motsvarande 80 
mkr.  
 
Kommunkoncernen har enligt avtal med bank tillgång till 150 mkr i löpande checkkredit. 
Fördelningen är normalt enligt nedan. Kortsiktig omfördelning sker vid behov av likvititet 
efter överenskommelse.

Kommunen 80 mkr
Ebo 40 mkr
MERAB 20 mkr
Eifab 10 mkr

Utlåning/placering av likvida medel

Utlåning
Utlåning är endast tillåten inom kommunkoncernen och avser kortsiktig utlåning. Med 
kortsiktig utlåning avses en bindningstid på högst ett år. Utlåning regleras i en revers mellan 
berörda juridiska personer.

Placering
Placering av likvida medel sker normalt på bankkonto i kommunkoncernens bank.   

Vid överlikviditet ska i första hand kommunens eller berörs bolags låneskuld minskas. För tid 
fram till lån kan amorteras/avslutas kan placering endast ske i omsättningsbara tillgångar för 
att säkerställa frigörande av likviditet enligt planerat behov. Löptid får vara högst ett år och 
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följande instrument är tillåtna; Svenska statens statsskuldväxlar och obligationer, svenska 
bostadsobligationer och svenska banker.     

Upplåning och leasing

Upplåning
Kommunkoncernens upplåning sker huvudsakligen via Kommuninvest. En rad finansiella 
risker undviks därmed och villkoren är normalt marknadsledande. Lån är även tillåtna från 
svenska staten, bank som är etablerad i Sverige eller svenskt 
finansinstitut/försäkringsbolag/pensionsanstalt eller certifikatprogram på den svenska 
marknaden.

Tillåten finansieringsrisk 
Kommunkoncernen har en icke nyttjad kreditmöjlighet via Kommuninvest som följer med 
medlems-/ägarskapet vilken klart övergår koncernens nuvarande skuld. Kreditutrymmet 
täcker även kommunkoncernens lånebehov minst för mandatperioden. Kommunkoncernens 
överskott och betalningsförmåga vägs dock in. Från och med budget 2020 kommer det att 
upprättas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt ekonomisk ställning för 
kommunkoncernen. Bakgrunden är krav i den nya redovisningslagen.    

Tillåten refinansieringsrisk
Kreditförfall ska spridas i syfte att undvika att stora delar av låneportföljen förfaller samtidigt 
med tanke på ränteförändringar. Lån via Kommuninvest är kapitalbundna. Refinansieringsrisk 
förekommer inte så länge ovan förutsättningar upprätthålls. Durationen för lånportföljen är 
därmed inte av vikt. Kommunens vidarutlåning till VA SYD berörs inte av 
kreditförfallsreglerna. Derivatinstrument kan användas för att förändra räntebindningstiden.   
De kommunala bolagen fastställer förfallstruktur utifrån den egna låneportföljen.     

Lån upptas normalt i poster om 50 mkr med olika räntebindningstider varför 
förfall sprids över tid. Kommunen har idag lån med 100 mkr fördelat på två lån om vardera 50 
mkr med olika räntebindning. Räntebindningstid är högst 10 år. Vid längre räntebindningstid 
ska kommunstyrelsen fatta beslutet.

Leasing
Leasingavtal får ingås för högst 36 månader. 

Derivatinstrument
 
Med en ränteswap kan rörlig ränta bytas mot fast och tvärtom utan omförhandling. Om option 
finns för utställaren av swapen att förlänga swapen tidsmässigt till en i avtalet given ränta ska 
särskild prövning ske mot förväntad ränteutveckling.   

Med en räntetermin finns ett avtal om fastställd räntesats vid en specifik tidpunkt i framtiden. 

Tillåtna instrument är ränteswapar och ränteterminer.

Godkända ska motparter uppfyller minst rating enligt nedan: 

Löptider
1 år eller längre Standard & Poor:s AA/Moodys: Aa3   
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Upp till 1 år Standard & Poor:s A-1/Moodys: P-1

Tillåtna motparter är svenska banker och Nordea AB.

Rapportering

Rapportering sker kvartalsvis till kommunstyrelsen via en finansiell rapport innehållande 
kommunkoncernens lån- och skuldsituation, aktuella räntor, och låneförfall. Rapporten för det 
fjärde kvartalet utgör även årsrapport. För kommunens del tillkommer värdeutveckling och 
fördelning på tillgångsslag av placerade pensionsmedel och kommunens likviditetssituation.   

I samband med delårsrapport och årsredovisning redovisas motsvarande uppgifter för 
bokslutsdagen till kommunfullmäktige.
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PLACERINGSPOLICY SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR  
FÖRVALTNINGEN AV MEDEL AVSATTA FÖR  
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 
Reviderad senast 2011-03-28 
Att gälla fr. o. m. 2011-03-28 

 

1. Övergripande förutsättningar 
 

1.1 Bakgrund och legala förutsättningar 

Eslövs kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som intjänats efter 
1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För pensioner som 
upparbetats innan 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att belasta kommunens 
ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i syfte till att täcka delar av 
pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och fördela utbetalningar ur kapitalet över 
tiden utjämnas den framtida årliga belastningen på kommunens ekonomi.  
 
Kommunallagens 8 kap § 3a föreskriver att ”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges 
hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. 
Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske. Föreskrifterna 
skall omprövas så snart det finns skäl för det.” 
 

1.2 Placeringspolicyns syfte och omfattning  

Denna policy utgör kommunens särskilda föreskrifter för pensionsmedelsförvaltningen. De av 
kommunen avsatta medlen ska i första hand täcka åtaganden som som upparbetats fram till 
1998 (PA-KL). Nyintjänade pensionsförmåner hanteras via löpande finansiering. 
 
Placeringspolicyn skall: 

1. Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga 
förvaltningsinriktningen och utbetalningar för täckande av delar av pensionsåtagandet. 

2. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning  

3. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom kommunen 
och för anlitade externa rådgivare/förvaltare. 
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Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med 
förvaltare när så är påkallat.  
 

2. Målsättning 
 

2.1 Övergripande målsättning 

Det finns två övergripande mål med förvaltningen av avsatta medel: 
 

1. att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet 

2. att uppnå en jämn och förutsägbar utbetalning av pensionskapitalet över tiden 

 
Med ” god avkastning med betryggande säkerhet” menas att kommunen ska ta finansiella 
risker i syfte att uppnå en avkastning som över tiden överstiger skuldens diskonteringsränta. 
Därmed bidrar förvaltningen till att minska den finansiella bördan av åtagandet. Kommunen 
ska vidare utnyttja tidfaktorn i åtagandet. Med det menas att kommunen kan acceptera 
kortfristiga variationer i värdet av tillgångarna, om tillgångarna över lång tid (> 5 år) med 
rimliga antaganden kan förväntas skapa ett mervärde som motsvarar risken.  
 
En jämn och förutsägbar utbetalningstakt är viktig för att uppnå stabilitet i förutsättningarna 
för den årliga kommunala driften.  
 

2.2 Måluppfyllelse: Övergripande strategi 

För att uppnå målsättningarna har kommunen utvecklat en matchningsstrategi. Strategin anger 
hur de fonderade tillgångarna ska tas i anspråk för att hantera åtagandet. Kommunens 
åtagande kopplad till den gamla skulden illustreras schematiskt i figur nedan. Skuldens 
struktur innebär att utbetalningarna ökar fram till ca 2020-2025, för att därefter avta.  
 
Eslövs kommuns pensionsåtagande 2008-2047 i fasta priser (KPAs beräkning) 
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Steg ett i strategin är att fastslå ett långsiktigt tak för den årliga pensionsbelastningen 
avseende den gamla skulden (”maximibelopp”) i reala termer. Beräknade kostnader över taket 
ska säkerställas av det avsatta pensionskapitalet. Nuvärdet av utbetalningarna som överstiger 
taket ska matchas med de medel som avsatts. 
 
Steg 2: För att säkerställa ett utrymme att ta risk sätts den initiala konsolideringsgraden till 
100%. Det innebär att tillgångarnas värde motsvarar nuvärdet av skulden. Matchningen 
baseras på värdet av tillgångarna per den 31/12 2007 samt nuvärdet av den gamla skulden 
såsom pensionsadministratören, KPA, beräknat den i långtidsberäkningen hösten 2007 (med 
antaganden baserade på Rips 07).  
 
Steg 3: En femårig utbetalningsplan preciseras som anger det årliga belopp som skall 
realiseras från pensionskapitalet och läggas till driftsbudgeten. I kommunens fall kommer 
inga utbetalningar att ske ur pensionskapitalet förrän 2013. En första utbetalningsplan görs för 
tiden 2013-1017. För tiden därefter görs en prognostiserad utbetalningsplan baserad på 
antaganden om normal avkastning under lång tid, givet en balanserad tillgångsportfölj. 
 
Om inget oförutsett inträffar görs en förnyad analys efter fem år, där den kommande femårs-
periodens utbetalningsnivåer fastslås.  
 

3. Organisation och ansvarsfördelning 
 

3.1 Kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för pensionsmedelsförvaltningen.  
 
Kommunfullmäktige fastställer placeringspolicyn. 
 

3.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är formell medelsförvaltare och delegerar kommunfullmäktiges operativa 
förvaltningsuppdrag till ekonomichefen. Kommunstyrelsen är ansvarig för strategiska 
frågeställningar. 
 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar:   

1. Beredning av placeringspolicyn, för beslut i kommunfullmäktige 

2. Säkerställande att förvaltningen sker i överensstämmelse med placeringspolicyn och 
gällande lagar  

3. Löpande utvärdering av förvaltningen i förhållande till fastställda förvaltningsmål 
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3.3 Ekonomichefens ansvar 

Det är ekonomichefens ansvar att 

1. Placeringspolicyn efterlevs 

2. Utforma förvaltningsinriktning inom ramen för policyn (t ex beslut om aktiv/passiv 
förvaltning, blandmandat eller specialistmandat, etc)  

3. Finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy och 
gällande delegation  

4. Löpande rapportera till kommunstyrelsen om utfallet i förvaltningen och portföljernas 
exponering i relation till fastställda limiter. 

5. Genomföra förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag inom 
ramen för placeringspolicyn. 

6. Initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn. 

7. Följa upp efterlevnad av placeringsdirektiv och avtal. 

8. Företräda kommunen gentemot externa motparter. 

9. I övriga fall rapportera till kommunstyrelsen rörande omständigheter som påverkar 
förvaltningen av portföljerna.  

 
Vid plötsliga, oväntade marknadshändelser kan ekonomichefen i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till lämpliga placeringsförändringar som kan 
innebära tillfälliga avvikelser från placeringsreglerna. Dessa avvikelser skall anmälas vid 
närmaste kommunstyrelsemöte, och kommunstyrelsen skall fatta beslut om den fortsatta 
hanteringen. Om händelserna föranleder en permanent förändring skall placeringspolicyn 
uppdateras och beslutas av kommunfullmäktige. 
 

3.4 Attestinstruktion 

Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestreglemente. 
 

4. Placeringsriktlinjer 

4.1 Förvaltningsfilosofi 

Kommunens förvaltningsmål skall uppnås med följande principiella riktlinjer för 
förvaltningen: 
 

1. Helhetsansvar 
Kommunen ska ha kontroll och ansvar över skulder och tillgångar som härrör till 
pensionsmedelsförvaltningen. Det åvilar därför kommunens företrädare att sköta den 

182 ( 402 )



riskhantering, tillgångsallokering med mera, som följer med detta ansvar. 
 

2. Matchning 
Tillgångarna ska förvaltas i syfte att matcha en del av kommunens pensionsskuld, 
såsom utvecklats i avsnitt 2. Normalportföljen som anges nedan är framtagen för att 
över tiden dels säkerställa den konsolidering som fastslagits av kommunen, dels skapa 
utrymme för att successivt minska belastningen på kommunens ekonomi med 
anledning av pensionsåtagandet.     
 

3. Diversifiering 
Tillgångsförvaltningen skall utformas för att säkerställa en bra diversifiering inom och 
mellan de tillgångar som ingår i portföljen, i syfte att uppnå en effektiv riskspridning.  
  

4. Långsiktighet 
Investeringar på finansiella marknader innebär risker. I en väldiversifierad portfölj är 
risken främst relaterad till att tillgångarna på de marknader som kommunen investerar 
i fluktuerar i värde. Eftersom huvuddelen av kommunens pensionsåtagande ännu 
ligger långt fram i tiden är kortfristiga svängningar i portföljvärdet mindre relevant. I 
takt med att kommunen närmar sig utbetalningstopparna kring år 2020 kan 
tillgångsmixen förändras så att de kortsiktiga svängningarna i portföljvärdet minskar.   

 

4.2 Extern rådgivare 

Kommunen kan – insatsvis eller löpande – anlita externa rådgivare. Det kan avse upphandling 
av extern kapitalförvaltare, utvärdering, rådgivning kring risk- och tillgångsallokering, etc.  
 
Extern rådgivare skall vara oberoende. Med oberoende menas att denne inte skall bedriva 
verksamhet som kan innebära en intressekonflikt, eller via formella samarbeten, ägande eller 
liknande stå i beroendeställning till sådan verksamhet.  
 

4.3        Extern förvaltning 

Kommunens tillgångar kan förvaltas av externa förvaltare. Vid anlitande av externa förvaltare 
skall principen om diversifiering iakttas, så att god riskspridning erhålls.  
  
Externa förvaltare skall följa formella och branschmässiga krav som följer av dennes 
verksamhet. Det innebär att förvaltare skall vara ett fondbolag eller ett värdepappersinstitut 
som har erforderliga tillstånd (se 4.6.2).  
  
Vid placering i investeringsfond utformas inga särskilda avtal utöver eventuella rabattavtal. 
Fondbestämmelserna skall i allt väsentligt överensstämma med placeringspolicyn. 
Investeringsfonder skall stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk 
myndighet.  
 
Investeringar kan även ske i s k strukturerade produkter (t ex aktieindexobligation). Då 
transparensen i strukturerade produkter ofta är sämre än i diskretionära förvaltningsmandat 
och investeringsfonder ställs särskilda krav på kommunens företrädare i samband med förvärv 
av strukturerade produkter. Kostnads- och villkorsstruktur, löptid, exponering, motpartsrisk 
och likviditet är aspekter som noggrant och initierat måste värderas.  
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4.4        Tillåtna tillgångsslag och riktlinjer 

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 
�         Räntebärande värdepapper (4.4.1) 
�         Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier (4.4.2) 
�         Alternativa tillgångar: Investeringar som ej ryms i punkterna ovan, t ex råvarufonder 

eller motsvarande (4.4.3) 
  
Strukturerade produkter skall hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak 
avser. Likvida medel skall inte hållas annat som transaktionslikviditet inom respektive 
tillgångsslag. 
  

4.4.1 Räntebärande värdepapper  
Kommunen har valt att inte matcha åtagandets skuldstruktur med motsvarande duration och 
löptidsstruktur i portföljen av räntebärande värdepapper av två skäl. För det första täcker 
avsättningarna endast en mindre del av kommunens totala åtaganden. För det andra har 
åtagandet mycket lång löptid med jämn förfallostruktur, vilket är inte är möjligt att matcha 
med svenska noterade räntebärande värdepapper. Det finns f n endast ett fåtal nominella och 
reala statsobligationer med löptid överstigande 10 år. I den valda strategin syftar därför 
aktieportföljen till att matcha det långfristiga reala åtagandet, medan ränteportföljen ur ett 
löptidperspektiv snarare skall matcha kortfristiga (<10 år) åtaganden. Ränteportföljen skall 
därför ha en duration som understiger 10 år, och sträva efter att ha en jämn löptidsstruktur.  
  
Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte fullgör sina 
förpliktelser, exempelvis inte betalar tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall.  
  
För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & 
Poor’s, Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 100 % av de 
räntebärande tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna eller garanterade av svenska 
staten. Utöver detta skall kommunen eftersträva en effektiv riskspridning, t ex genom att 
placera i många olika emittenter och, där det är relevant, olika branscher. 
 
Tabellen anger max tillåtna andel av räntebärande portföljen som får investeras i respektive 
kategori.  
 

Löptidssegment  
Emittentkategori 
(S&P/Moody’s) 

Max andel, 
emittentkateg

ori 

Max andel, 
enskild 
emittent 

Kortfristig rating (< 1 
år) 

1 A2/P2 (och bättre) 50% 10% 

Långfristig rating (> 1 
år) 

2a Svenska staten, svenska 
kommuner och landsting 

100% 20%* 

 2b AAA-/Aaa3 (2a ej inräknat) 70% 20% 

 2c A-/A3 – AA+/Aa1 50% 10% 
*Begränsningen gäller inte svenska staten 
  
Vid investering i väldiversifierad fond skall det kapitalvägda genomsnittliga kreditbetyget i 
fonden motsvara ratingen som avses i tabell. 
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 Investering i värdepapper som inte är ratade är tillåtna, om ägargaranti eller annat förhållande 
i sak innebär en motsvarande rating som avses ovan. 
  
Innehav i räntebärande värdepapper noterad i annan valuta än SEK skall i normalfallet 
valutasäkras. 
  

4.4.2 Aktier och aktierelaterade instrument 
Vid investeringar i aktier skall allmänt vedertagna principer om diversifiering inom och 
mellan olika aktiemarknader beaktas. Likaså skall riskspridning avseende förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas. 
  
Investering skall i huvudsak ske i börsnoterade aktier. Med börsnoterade aktier avses aktier 
som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen för allmänheten 
och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet (behörigt 
organ). Andelen onoterade aktier får uppgå till max 5 %. 
  
En enskild emittent får inte utgöra mer än 10 % av den totala aktieportföljen. 
 
Aktiennehav noterad i utländsk valuta valutasäkras normalt inte. 
  

4.4.3 Alternativa tillgångar 
Syftet med alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, 
dels för att skapa riskspridning i portföljen i syfte att minska den totala risken och höja den 
riskjusterade avkastningen. Kommunen skall, som en generell regel, eftersträva en god 
diversifiering genom att investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare.  
  
Inriktningen för de investeringar som görs är att de skall: 

�        Uppvisa låg korrelation till traditionella aktieplaceringar 

�        Ha en förväntad positiv avkastning och en historisk risknivå (mätt som volatilitet) som 
är  lägre än aktiemarknaden. 
  
Med alternativa tillgångar avses t ex fastighets- och råvarufonder.  
  
Investeringar i alternativa tillgångar skall ske i fonder eller i strukturerade instrument, för att 
minimera administrationen och de operativa riskerna. 
  
Innehav noterad i annan valuta än SEK valutasäkras i normalfallet. 
  

4.5        Allokering 

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan 
tillgångsslag. Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra 
utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) skall gälla totalt för portföljen. 
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Tillgångsslag  
 min normal max 

Räntor och alternativa tillgångar  20 40 80 

Svenska räntebärande värdepapper 0  80 

Alternativa tillgångar 0  40 

Aktier 20 60 80 

Svenska aktier 0  60 

Utländska aktier 0  40 
    

 

Taktisk allokering innebär kortfristiga avvikelser från normalportföljen. Det finns två 
alternativ för hanteringen av den taktiska allokeringen: 

1. Passiv taktisk allokering: Portföljvikterna rebalanseras tillbaks till normalvikter vid vissa 
förutbestämda tidpunkter, exempelvis årsvis, samt om limiter överskrids 

2. Aktiv taktisk allokering: Portföljvikterna justeras löpande i syfte att tillvarata möjlighet till 
meravkastning och/eller minska på risken för att skydda portföljen för eventuella 
värdeminskningar  

En aktiv taktisk allokering ställer krav på kvalificerad analys och bedömning. Extern 
rådgivare eller förvaltare kan behöva anlitas för sådan tjänst. Val av strategi för taktisk 
allokering kan variera över tiden. 

 

4.6        Övriga riskbegränsningar 

4.6.1 Motparter 
Godkända motparter vid transaktioner med portföljernas noterade tillgångar är: 
-        Värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för utförande av order 

avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap 1 § p 2 lag (2007:528) 
om värdepappersmarknaden. 

-        Annan svensk juridisk person som enligt lag eller förordning har tillstånd för handel 
med finansiella instrument för annans räkning i eget namn. 

-        Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående punkter 
och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

  
Vid investeringar i strukturerade OTC-instrument, private placements eller motsvarande skall 
dessa genomföras via etablerade finansiella institutioner. Motsvarande kreditbegränsningar 
som anges i 4.4.1 är tillämpliga. 
 

4.6.2 Förvaltare 
Diskretionär förvaltare eller fondförvaltare skall vara värdepappersinstitut eller fondbolag och 
ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
respektive lag (2004:46) om investeringsfonder. 
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Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av 
myndighet eller annat behörigt organ. 

 

4.6.3 Förvar 
Portföljernas tillgångar skall förvaras hos: 
1.      Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för 

förvaring, enligt 2 kap 2§ p 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.. 
2.      Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som 

står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 
  
Andelar i investeringsfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan leverans till 
värdepappersinstitut. 
  

4.6.4 Belåning 
Portföljernas tillgångar skall inte belånas. 
  

4.6.5 Aktielån och blankning 
Aktielån är tillåtet om det sker på för branschen sedvanliga villkor och säkerhetskrav. 
Blankning av lånade aktier får inte ske, annat än av förvaltare inom ramen för dess normala 
investeringsverksamhet, fondbestämmelser och avtal. 
  

4.6.6 Valutarisk 
Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av 
placeringsvalutan, eller vid en förstärkning av den svenska valutan. Utländska aktieinnehav 
valutasäkras normalt inte. Ränteplaceringar och alternativa tillgångar skall i normalfallet vara 
valutasäkrade.  
  

4.6.7 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan tillgång inte kan avyttras eller 
förvärvas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora 
kostnader. Likviditetsrisken förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument 
som inte är föremål för börshandel eller clearing via clearingorganisation, såsom strukturerade 
produkter. 
  
Kommunens tillgångar skall i huvudsak vara noterade, det vill säga vara föremål för 
regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats som är öppen för allmänheten 
och som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Här avses även fonder som huvudsakligen 
investerar i noterade bolag och som är föremål för frekvent handel.  
 
Maximalt 40 % av portföljen får från tid till annan vara placerad i strukturerade produkter. 
Alternativa innehav skall i normalfallet kunna avyttras inom fem år.  
  

4.6.8 Derivatinstrument 
Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal) får användas för att minska den finansiella 
risken och för att effektivisera förvaltningen av kommunens tillgångar.  
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Derivatinstrument är inte en del av kommunens normala fövaltningsverksamhet. Som 
huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av intern eller extern part i de fall 
denne har: 

�        Ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur 

�        Administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera derivattransaktioner 
 och -innehav 

�        System och insikter erforderliga för att rätt mäta och förstå risker i hanteringen av 
derivat. 
  
Följande generella regler gäller.  
1.      Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning skall i förekommande fall 

preciseras i placeringsdirektiv och avtal.  
2.      Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för 

derivathantering.  
3.      Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt att portföljerna avviker, eller 

efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i placeringspolicyn. 
4.      Derivat avseende enskilda värdepapper eller index får inte ställas ut eller anförskaffas så 

att kommunens allokeringsstrategi med avseende på exponering mot olika marknader blir 
väsentligt annorlunda än den avsedda. Det åvilar kommunen att tillse att reglerna för 
derivatanvändande i enskilda mandat sammantaget inte strider mot detta.  

5.      Valutaderivat får anskaffas i syfte att hantera valutarisken inom valda ramar för 
valutaexponering. 

  

5. Etiska riktlinjer 
 
Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också etiska aspekter beaktas i 
placeringsverksamheten. Härmed avses att placeringar inte bör ske i företag som har sin 
huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning, inom krigsmateriel eller tobaks- och 
alkoholvaror. Placeringar bör heller inte göras i företag som uppenbarligen bedriver 
verksamhet av någon omfattning i länder som omfattas av Förenta Nationernas sanktioner, 
eller företag som på annat sätt (efter noggrann prövning) funnits bedriva oetisk verksamhet, 
exempelvis oacceptabla arbetsförhållanden, barnarbete, våld, narkotika, prostitution eller 
annan kriminell verksamhet. Detta iakttas genom att placeringar i normalfall görs i välkända 
och välrenommerade företag. Inför eventuella placeringar i mindre kända företag ska 
ambitionen i dessa fall vara att genom seriös utredning utröna huruvida företaget bedriver 
någon etiskt tveksam verksamhet. Vid osäkerhet av etiska skäl ska grundregeln vara att avstå 
från placering. Om placering av misstag skett i oetisk verksamhet ska engagemanget snarast 
upphöra. 
 
Innehav av derivatinstrument, baserade på breda marknadsindex och som inte innebär ett 
direkt ägande i underliggande tillgångar, undantas från reglerna ovan. Det innebär att 
aktieindexobligationer undantas från reglerna ovan. Undantaget gäller även placeringar i 
alternativa investeringar.  
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6. Uppföljning och rapportering 
 

6.1 Inriktning för uppföljningen 

Uppföljningen avser i första hand att mäta portföljens värdeutveckling i förhållande till 
pensionsskulden, och det i avsnitt 2 prognostiserade maximibeloppet för täckande av framtida 
pensionsutbetalningar. 
 
Därutöver till att utvärdera utfallet av förvaltningen i förhållande till relevanta 
jämförelseindex. 
 

6.2 Uppföljning av pensionsåtagande 

Utvecklingen i förhållande till prognosen utvärderas och kommenteras i kommunens 
årsredovisning.  
 

6.3 Förvaltningsrapport  

Kommunstyrelsen skall löpande under året, med jämna intervall, besluta om en rapport över 
förvaltningsutfallet med åtminstone följande innehåll: 
 
· Aktuell värdering av tillgångar i förhållande till pensionsåtagandet 

· Tillgångsportföljens totala avkastning under perioden, under året och sedan start. 

· Procentuell fördelning på olika tillgångsslag. 

· Utvärdering av delportföljer/förvaltare mot jämförelseindex, med tillämpning av 
vedertagna nyckeltal 

 

6.4 Årsrapport 

En årsrapport över pensionsmedelsförvaltningen skall lämnas till kommunstyrelsen. Utöver 
innehållet i 6.3 skall rapporten innehålla en redogörelse över det gångna årets 
placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling.  
 
Det övergripande förvaltningsmålet, enligt avsnitt 2, skall uppdateras med aktuell siffra med 
hänsyn tagen till de uttag som gjorts från pensionsportföljen under året samt den nya 
underliggande värderingen av pensionsåtagandet som erhållits från pensionsadministratören.  
 

6.5 Utvärdering av delportföljer/ förvaltare 

Förvaltningsresultatet skall  utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de 
marknader där investeringar görs. I tabellen anges relevanta index för delportföljerna.  
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Tillgångsslag Index 

Svenska räntebärande vp OMRX Total eller 
motsvarande 

Alternativa investeringar SSVX30d + 2% 

Svenska aktier Six Portfolio Return Index 
eller motsvarande 

Utländska aktier MSCI World NDR eller 
motsvarande** 

Aktier, tillväxtmarknader MSCI Emerging Markets 
free NDR** 

 
* Eller motsvarande lands- eller regionindex, där det är relevant 
 
Totalportföljen kan jämföras med ett sammanvägt index av ovanstående delindex. 
Sammanvägningen baseras på aktuell normalvikt för totalportföljen. 

ORDLISTA 
Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda 

genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av 
obligationernas och kupongernas återstående löptid, 
kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer 
känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. 
Durationen för en s k nollkupongsobligation är lika med dess 
löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Diversifiering Ett grundläggande begrepp i modern portföljteori. Bygger på att 
den samlade risken när två tillgångar läggs ihop är mindre än 
summan av riskerna i de enskilda tillgångarna var för sig. 
Genom att placera kapitalet i fler olika tillgångar och hos 
förvaltare med olika förvaltningsstil erhålls diversifiering, d v s 
riskspridning. 

Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala 
portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på 
ett värdepapper. 

Hedgefond Ett samlingsbegrepp för många olika typer av 
förvaltningsinriktningar, med vissa gemensamma drag: Absoluta 
avkastningsmål, låg korrelation till traditionella tillgångar 
(aktier, räntebärande värdepapper) och mycket vida, 
okonventionella placeringsregler (belåning, derivat, korta 
positioner). Bidrar till diversifiering i en portfölj. 

Index, jämförelseindex Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex SIX Portfolio 
Return Index (svenska aktier) och OMRX Total (svenska 
nominella räntor). 
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Investeringsfond Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som 
administreras av särskilt fondbolag. Fonden ägs av 
andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren inte under några 
omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka 
förluster i förvaltarens verksamhet.  

En fond som är registrerad i Sverige står under 
Finansinspektionens tillsyn och följer den svenska 
fondlagstiftningen. Inom EU finns ett särskilt direktiv som gäller 
fondverksamhet (UCITS). Det gör att fondlagstiftningen i de 
olika EU-länderna i stort överensstämmer. I länder utanför EU 
kan det dock finnas stora avvikelser i regelverken. 

Det finns två typer av investeringsfonder, specialfonder och 
värdepappersfonder. Specialfonder har friare 
placeringsbestämmmelser, och vänder sig oftast till 
professionella investerare (hedgefonder är oftast specialfonder). 
Värdepappersfonder styrs av EUs UCITS-direktiv. 

Konvertibla skuldebrev  Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att 
helt eller delvis  byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. 

Konvertibla vinstandelsbevis  En mellanform mellan konvertibler och aktier. 
Skiljer sig från konvertibla skuldebrev såtillvida att 
avkastningen från vinstandelsbeviset är beroende av den 
utdelning företaget lämnar. 

Likvida medel Likvida medel definieras som kassamedel, medel på depåkonto, 
bankräkning, dagsinlåning, specialinlåning samt sådana 
kortfristiga räntepapper som förvärvats i syfte att utgöra en 
likvid placering.   

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett 
instrument eller på en marknad. Även benämning för 
kassamedel. 

Likvidschema När ett värdepapper omsätts finns i normala fall standardiserade 
tidpunkter mellan avslutsdag och likviddag.  

Nollkupongare Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan 
kupongränta. Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid 
lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån garanteras 
härigenom den angivna avkastningen. För vanliga lån måste 
kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta. 

Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 

Rating, ratingkategorier En rating är en relativ bedömning av en emittents förmåga att i 
tid infria sina betalningsförpliktelser. En rating avser i regel ett 
givet låneprogram eller annan given skuldförpliktelse och är en 
uppskattning av kredittagarens förmåga till en tidsmässigt 
korrekt återbetalning av emitterat papper i programmet. En 
rating kan dock även avse en viss emittents förmåga att fullgöra 
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alla sina betalningsförpliktelser. Internationellt förekommer 
rating bland annat från Moody's och Standard & Poor's.  

  

Kortfristiga ratingskalor: 

Förklaring Moody's 
Standard 
& Poor's 

Standard&Poor's 
– nordisk rating 

Högsta kreditvärdighet Prime-1 A-1 K-1 
Hög kreditvärdighet Prime-2 A-2 K-2 
Adekvat kreditvärdighet Prime-3 A-3 K-3 
Spekulativ kategori   B K-4 
Bristande betalningsförmåga Not 

prime 
C K-5 

Betalningsinställelse/Konkurs   D BK 
  

Långfristiga ratingskalor: 

Förklaring Moody's 
Standard 
& Poor's 

Investment Grade 
Högsta kvalitet Aaa AAA 
Hög kvalitet Aa AA 
Övre mellannivå A A 
Mellannivå Baa BBB 
Speculative Grade 
Övervägande spekulativ Ba BB 
Spekulativ, låg nivå B B 
Svag, nästintill konkurs Caa CCC 
Högsta spekulation Ca CC 
Lägsta kvalitet C C 
Konkurs   D 

  
Standard & Poor's kan använda + eller - för att modifiera vissa 
ratings. Moody's använder siffror 1 (högst), 2 och 3 inom 
intervallet Aa1 till B3. 

  

Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från fast till rörlig räntesats 
och vice versa.  

Standardavvikelse Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på en tillgång 
(värdepapper, portfölj) eller en marknad fluktuerar över tiden 
(även kallat volatilitet). 

Teckningsoptioner Optioner som ges ut i samband med optionslån och som innebär 
rätt att delta i en framtida nyemission av aktier. 

Termin Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och 
försäljning av en viss mängd av en viss vara med likvid vid en 
bestämd framtida tidpunkt. Exempel på sådan termin är aktie-, 
ränte- och indextermin. 
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Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på 
tillgångsslag. 

Valutarisk Risken att tillgångar noterade i utländsk valuta faller i värde 
mätt i egen valuta p g a att den egna valutan stiger/utländska 
valutan faller. 

  
 
2008-12-09 
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
____________________________________________________    NR 40 B

Riskinstruktion
Antagen av kommunstyrelsen 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01
ändrad 2004-09-07

1 Inledning

Kommunfulläktige har i finanspolicyn delegerat till styrelsen att fastställa
riskinstruktion för den finansiella verksamheten.

2 Nivå på likviditetsreserv

Likviditetsreserven ska vara:
En månads löpande utgifter för innevarande budgetår tillgängligt inom två dagar.

3 Utlåning/placering av likvida medel

För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i
likvida instrument som var tidpunkt kan säljas.

Tillåtna instrument Tillåtna motparter Tillåten löptid Tillåtna 
limiter Mkr

Kortfristig utlåning, 
inkl avtalade 
koncernkontolimiter

Hel/delägda bolag

Eslövs kommun 1 år 145
Mellanskånes Renhållnings AB 1 år 40
Eslövs Bostads AB 1 år 30

Statsskuldväxlar Svenska Staten Max 2 år Obegränsat
Statsobligationer Svenska staten Max 3 års 

återstående löptid
Obegränsat

Certifikat
Kommunobligationer

Svenska kommuner och landsting 
med dotterbolag för vilka 
kommunen/landstinget ställt borgen

Max 1 år
Max 1 års 
återstående löptid

50

Inlåning
Bostadsobligationer

Svenska kreditmarknadsbolag och 
hypoteksinstitut enligt nedan 
begränsning

Max 1 års 
återstående löptid

20
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Inlåning 
Bank

Svensk bank och låntagare med 
garanti från svenska banker enligt 
nedan begränsning

Max 1 år Obegränsat

Värdepapper Företag noterade på Stockholms 
fondbörs A1-A2 lista med rating om 
lägst AA eller Aa2 resp lägst K-1 
eller P-1 1)

Max 1 år
Max 1 års 
återstående löptid

20

 1) Rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både 
Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.

4 Upplåning och leasing

Lånefinansieringen får ske enligt nedan: 

Tillåtna 
instrument

Tillåtna motparter Övrigt

Lån Företag inom kommunkoncernen
Svensk kommun eller kommunföretag
Europeiska Investerings Banken (EIB)
Nordiska Investeringsbanken (NIB)
Europeiska Utvecklingsbanken (CEB)
Svenska staten, svensk bank eller svenskt 
finansinstitut/försäkringsbolag/pensionsanstalt
Utländsk bank eller finansinstitut Upplåningen ska ske med 

tillämpning av svensk lag 
och lånedokumentation.

Certifikatprogram Utgivande av kortfristiga skuldebrev på 
penning- och kapitalmarknaden

Tillåten finansieringsrisk

Kommunen skall ha tillgängliga bekräftade kreditlöften uppgående till minst den låneram som 
framgår av finansieringsbudgeten. Kreditlöftena skall även säkerställa att det kortsiktiga 
likviditetsbehovet är uppfyllt. 

Nettoförfall av lån överstigande 50 Mkr under en period av 5 bankdagar skall undvikas.

Tillåten refinansieringsrisk (förfallodagsrisk)

Följande förfallostruktur bör eftersträvas för att undvika att stora delar av låneportföljen 
förfaller samtidigt:

Kreditförfall inom: Min Max
1 år 0% 40%
1-2 år 0% 20%
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2-3 år 0% 20%
3-4 år 0% 20%
4-5 år 0% 20%
5-10 år 0% 10%

Tillåten ränterisk

Räntebindningstiden för varje enskilt lån får inte överstiga 10 år. 

Lånen skall spridas på olika räntebindningsperioder enligt följande:

Ränteförfall Min Max
1 år 10% 40%
1-2år 10% 20%
2-3år 10% 20%
3-4år 10% 20%
4-5år 10% 20%
5-6år 0% 10%
6-7år 0% 10%
7-8år 0% 10%
8-9år 0% 10%
9-10år 0% 10%

I kombination med ovanstående intervall för räntebindningstid skall durationen i portföljen 
vara 2.5 år med högst tillåtna avvikelse om +/- 0,5 år. 

4 Derivatinstrument 

Tillåtna instrument och motparter

Nedanstående finansiella instrument får användas:
 Ränteswappar 
 Ränteterminer, 
 FRA (Future Rate Agreement)
 Ränteoptioner, (caps & floors)

Externa swappar får endast ske med följande godkända motparter:

Löptid Motparten skall minst ha rating enligt nedan:

1 år eller längre Standard & Poor´s: AA
Moody´s: Aa3
Svenska motparter enligt nedan.
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Upp till 365 dagar Standard & Poor´s: A-1
Moody´s: P-1
Svenska motparter enligt nedan. 

Följande svenska motparter accepteras:

 SEB AB
 FöreningsSparbanken AB
 Nordea AB
 Svenska Handelsbanken AB

Utställande av option får endast göras i kombination med köpt option s k collar eller korridor 
och endast under förutsättning att underliggande värde för den utställda optionen uppgår till 
högst det underliggande värdet för den köpta optionen.

5 Rapportering

Månadsrapport

Varje månad skall rapporter över skuldportföljens status upprättas. Dessa rapporter ska 
innehålla följande uppgifter:
 Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
 Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
 Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
 Omfattningen av skuldportföljens derivat
 swapar
 terminer
 optioner

 Volymen av kommuns samtliga borgensåtagande fördelade på respektive bolag
 Aktuell likviditetssituation 

Delårsbokslut och bokslut

 Varje delårsbokslut och bokslut skall rapporter över utfall upprättas. Dessa rapporter ska 
innehålla följande uppgifter:

 Utfall mot normportfölj avseende
 kreditförfall
 ränteförfall
 duration

2004-10-28
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Antagande av riktlinjer för förvaltning av medel 
avsatta för pensionärsförpliktelser

6

KS.2019.0146
   

198 ( 402 )



Sammanträdesprotokoll
2019-05-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 KS.2019.0146

Förslag till placeringsriktlinjer för pensionsmedel 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som 
intjänats efter år 1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För 
pensioner som upparbetats före år 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att 
belasta kommunens ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i 
syfte till att täcka delar av pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och 
fördela utbetalningar ur kapitalet över tiden utjämnas den framtida årliga 
belastningen på kommunens ekonomi.

Kommunallagens 11 kapitel 3 § föreskriver att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det 
anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då 
fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska 
ske”.

Kommunen anlitar en oberoende rådgivare för den löpande förvaltningen som även 
gör bedömningar för tre månader i sänder av marknadsutvecklingen. Rådgivaren har 
uppföljning av de externa förvaltare kommunen använder sig av för placering av 
medlen. Kommunen ingår även i en mindre grupp kommuner som samverkar kring 
förvaltningen.

Förvaltarna förbinder sig att följa kommunens placeringspolicy.

Nuvarande placeringspolicy är från år 2008 (Kommunfullmäktiges beslut § 68).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Placeringsriktlinjer för pensionsmedel
 KPMGs granskning av kommunens finansförvaltning
 Kommunstyrelsens beslut § 90, 2019 Yttrande över granskning av kommunens 

finansförvaltning
 Förslag till placeringspolicy 2019

Beredning
Placeringsriktlinjerna uppdateras samtidigt med finanspolicy och riskinstruktion. 
Riktlinjerna är framtagna tillsammans med kommunens oberoende rådgivare.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M) och 
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-07

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta förslag till nya riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser att gälla från den 1 juli 2019
- att tidigare placeringspolicy från år 2008 för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser upphör den 30 juni 2019.
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Placeringsriktlinjer

Riktlinjer för förvaltningen av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx att gälla 
från 2019-07-01
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1. Övergripande förutsättningar

1.1 Bakgrund och legala förutsättningar
Eslövs kommun (”kommunen”) har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som 
intjänats efter 1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För pensioner 
som upparbetats innan 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att belasta kommunens 
ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i syfte till att täcka delar av 
pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och fördela utbetalningar ur kapitalet över 
tiden utjämnas den framtida årliga belastningen på kommunens ekonomi. 

Kommunallagens 11 kap 3 § föreskriver att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur 
medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också 
anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske. 

1.2 Placeringsriktlinjernas syfte och omfattning 
Dessa riktlinjer utgör kommunens riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen. De av 
kommunen avsatta medlen ska täcka delar av åtaganden som upparbetats fram till 1998 (PA-
KL). Nyintjänad pensionsavsättning (avseende inkomster över 7,5 basbelopp) hanteras f n via 
löpande finansiering.

Placeringspolicyn skall:
1. Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltnings-

inriktningen och utbetalningar för delar av pensionsåtagandet.
2. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning 
3. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom kommunen 

och för anlitade externa rådgivare/förvaltare.
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2. Målsättning

2.1 Övergripande målsättning
Det finns två övergripande mål med förvaltningen av avsatta medel:

1. att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet
2. att uppnå en jämn och förutsägbar utbetalning av pensionskapitalet över tiden

Med ” god avkastning med betryggande säkerhet” menas att kommunen ska ta finansiella 
risker i syfte att uppnå en avkastning som över tiden överstiger skuldens diskonteringsränta. 
Därmed bidrar förvaltningen till att minska den finansiella belastningen av åtagandet. 
Kommunen ska vidare utnyttja tidsfaktorn i åtagandet. Med det menas att kommunen kan 
acceptera kortfristiga variationer i värdet av tillgångarna, om tillgångarna över lång tid (> 5 
år) med rimliga antaganden kan förväntas skapa ett mervärde som motsvarar risken. 

En jämn och förutsägbar utbetalningstakt är viktig för att uppnå stabilitet i förutsättningarna 
för den årliga kommunala driften. 

2.2 Måluppfyllelse: Övergripande strategi
För att uppnå målsättningarna har kommunen utvecklat en matchningsstrategi. Strategin anger 
hur de fonderade tillgångarna ska tas i anspråk för att hantera åtagandet. Kommunens 
åtagande kopplad till den gamla skulden illustreras schematiskt i figur nedan. 
Skulden och utbetalningarna når sin topp 2018 (i fasta priser) och avtar därefter. 

Eslövs kommuns pensionsåtagande (PA-KL) 2018-2057 i fasta priser (KPAs beräkning)
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Steg ett i strategin är att fastslå ett långsiktigt tak för den årliga pensionsbelastningen 
avseende den gamla skulden (”maximibelopp”) i reala termer. Beräknade kostnader över taket 
ska säkerställas av det avsatta pensionskapitalet. Nuvärdet av utbetalningarna som överstiger 
taket ska matchas med de medel som avsatts.

Steg 2: För att säkerställa ett utrymme att ta risk sätts den initiala konsolideringsgraden till 
100%. Det innebär att tillgångarnas värde motsvarar nuvärdet av skulden. Matchningen 
baseras på värdet av tillgångarna per den 31/12 2016 samt nuvärdet av den gamla skulden 
såsom pensionsadministratören, KPA, beräknat den i långtidsberäkningen med data per 
samma datum (med antaganden baserade på Rips 07 och gällande diskontoränta 1 %). 

Steg 3: En femårig utbetalningsplan preciseras som anger det årliga belopp som skall 
realiseras från pensionskapitalet och läggas till driftsbudgeten. Kommunens utbetalningsplan 
för fem år anges i 2.3 nedan. För tiden därefter görs en prognostiserad utbetalningsplan 
baserad på antaganden om normal avkastning under lång tid, givet en balanserad 
tillgångsportfölj (ALM-analys juni 2017).

Steg 4: En årlig prövning sker utifrån kommunens likviditetssituation, aktuell skuldvärdering, 
marknadsvärde av placerade tillgångar om behovet av uttag. 

Strategin är en fortsättning på den inriktning som valdes 2008 och som uppdaterades 2012. 
Om inget oförutsett inträffar görs en förnyad analys efter fem år, där den kommande 
femårsperiodens utbetalningsnivåer fastslås. 

2.3 Precisering av målsättning
Taket för utbetalningar avseende gamla skulden uppgår till 23 mkr/år (i fast penningvärde, 
basår 2017). Maximibeloppet gäller från 2018 och framåt. 

Av detta följer att kommunen ska ta medel ur pensionsavsättningarna i anspråk. Följande 
utbetalningar skall göras ur de avsatta pensionsmedlen för åren 2018-2022 (nominella 
termer). Beloppet för 2017 uppgår (enligt tidigare beslut) till 7,4 mkr.

År
Belopp 
(mkr)

2018 8,2

2019 7,6

2020 8,2

2021 8,5

2022 8,0
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3. Organisation och ansvarsfördelning

3.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige svarar för de övergripande besluten avseende 
pensionsmedelsförvaltningen, främst genom att fastställa placeringspolicyn.

3.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är formell förvaltare av medlen och delegerar operativa 
förvaltningsuppdrag till kommunens ekonomichef. Kommunstyrelsen är ansvarig för 
strategiska frågeställningar.

Kommunstyrelsens ansvar omfattar:  
1. Beredning av placeringspolicyn, för beslut i kommunfullmäktige
2. Säkerställande att förvaltningen sker i överensstämmelse med placeringspolicyn och 

gällande lagar 
3. Löpande utvärdering av förvaltningen i förhållande till fastställda förvaltningsmål

3.3 Ekonomichefens ansvar
Det är ekonomichefens ansvar att

1. Placeringspolicyn efterlevs
2. Utforma förvaltningsinriktning inom ramen för policyn (t ex beslut om aktiv/passiv 

förvaltning, blandmandat) 
3. Finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy och 

gällande delegation 
4. Löpande rapportera till kommunstyrelsen om utfallet i förvaltningen och portföljernas 

exponering i relation till fastställda limiter.
5. Genomföra förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag inom 

ramen för placeringspolicyn.
6. Initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn.
7. Följa upp efterlevnad av placeringsdirektiv och avtal.
8. Företräda kommunen gentemot externa förvaltare (parter).
9. I övriga fall rapportera till kommunstyrelsen rörande omständigheter som påverkar 

förvaltningen av portföljerna. 

Vid oväntade marknadshändelser kan ekonomichefen i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande ta initiativ till lämpliga placeringsförändringar som kan innebära tillfälliga 
avvikelser från placeringsreglerna. Dessa avvikelser skall anmälas vid närmaste 
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kommunstyrelsemöte, och kommunstyrelsen ska fatta beslut om den fortsatta hanteringen. 
Om händelserna föranleder en permanent förändring ska placeringsriktlinjerna uppdateras och 
beslutas av kommunfullmäktige.

3.4 Attestinstruktion
Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestreglemente.
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4. Placeringsriktlinjer

4.1 Förvaltningsfilosofi
Kommunens förvaltningsmål ska uppnås med följande principiella riktlinjer för förvaltningen:

1. Helhetsansvar
Kommunen har ett helhetsansvar för skulder och tillgångar som härrör till 
pensionsmedelsförvaltningen. Kommunens företrädare ansvarar för att sköta den 
riskhantering, tillgångsallokering, m.m. som följer med detta ansvar.

2. Matchning
Tillgångarna ska förvaltas i syfte att matcha en del av kommunens pensionsskuld, 
såsom utvecklats i avsnitt 2. Normalportföjen som anges nedan är framtagen för att 
över tiden dels säkerställa den konsolidering som fastslagits av kommunen, dels skapa 
utrymme för att successivt minska belastningen på kommunens ekonomi med 
anledning av pensionsåtagandet.    

3. Diversifiering
Tillgångsförvaltningen ska utformas för att säkerställa en bra diversifiering inom och 
mellan de tillgångar som ingår i portföljen, i syfte att uppnå en effektiv riskspridning. 
 

4. Långsiktighet
Investeringar på finansiella marknader innebär risker. I en väldiversifierad portfölj är 
risken främst relaterad till att tillgångarna på de marknader som kommunen investerar 
i fluktuerar i värde. Eftersom huvuddelen av kommunens pensionsåtagande ännu 
ligger fram i tiden är kortfristiga svängningar i portföljvärdet mindre relevant. I takt 
med att kommunen närmar sig utbetalningstopparna efter år 2020 kan tillgångsmixen 
förändras så att de kortsiktiga svängningarna i portföljvärdet minskar.  

4.2 Extern rådgivare
Kommunen kan – insatsvis eller löpande – anlita externa rådgivare. Det kan avse upphandling 
av extern kapitalförvaltare, utvärdering, rådgivning kring risk- och tillgångsallokering, etc. 

Extern rådgivare ska vara oberoende. Med oberoende menas att denne inte ska bedriva 
verksamhet som kan innebära en intressekonflikt, eller via formella samarbeten, ägande eller 
liknande stå i beroendeställning till sådan verksamhet. 

4.3        Extern förvaltning
Kommunens tillgångar kan förvaltas av externa förvaltare. Vid anlitande av externa förvaltare 
ska principen om diversifiering iakttas, så att god riskspridning erhålls. 
 
Externa förvaltare ska följa formella och branschmässiga krav som följer av dennes 
verksamhet. Det innebär att förvaltare skall vara ett fondbolag eller ett värdepappersinstitut 
som har erforderliga tillstånd (se 4.6.2). 
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Vid placering i investeringsfond utformas inga särskilda avtal utöver eventuella rabattavtal. 
Fondbestämmelserna ska i allt väsentligt överensstämma med placeringsriktlinjerna. 
Investeringsfonder ska stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk 
myndighet. 

Investeringar kan även ske i s k strukturerade produkter (t ex aktieindexobligation). Då 
transparensen i strukturerade produkter ofta är sämre än i diskretionära förvaltningsmandat 
och investeringsfonder ställs särskilda krav på kommunens företrädare i samband med förvärv 
av strukturerade produkter. Kostnads- och villkorsstruktur, löptid, exponering, motpartsrisk 
och likviditet är aspekter som noggrant och initierat måste värderas. 

4.4        Tillåtna tillgångsslag och riktlinjer
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:
         Räntebärande värdepapper (4.4.1)
         Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier (4.4.2)
         Alternativa tillgångar: Investeringar som ej ryms i punkterna ovan, t ex hedgefonder, 

råvaror eller motsvarande (4.4.3)
 
Strukturerade produkter ska hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak 
avser. Likvida medel ska inte hållas annat som transaktionslikviditet inom respektive 
tillgångsslag.
 
4.4.1 Räntebärande värdepapper 
Ränterisk härrör från löptiden i ett ränteinstrument: vid ränteförändringar minskar eller ökar 
instrumentet i värde baserat på instrumentets tidsfaktor (ju längre löptid desto större 
ränterisk). Risken mäts i duration. För att begränsa ränterisken styrs portföljen mot ett 
ränteindex med en duration om ca fyra (4) år. Ränteportföljens duration ska understiga sju år. 

Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte fullgör sina 
förpliktelser, exempelvis inte betalar tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall. För att 
bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & Poor’s, 
Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 

Tabellen anger max tillåtna andel av räntebärande portföljen som får investeras i respektive 
kategori. 

Emittentkategori (S&P/Moody’s)
Max andel, 

emittentkategori
Max andel, 

enskild emittent

Svenska staten, svenska kommuner 
och landsting 100% 50%*

Svenska säkerställda 
bostadsobligationer 100% 50%

BBB-/Baa3 (och bättre) 50% 5%
* Svenska staten får utgöra 100% 

Väldiversifierade fonder som innehar värdepapper med en genomsnittlig rating motsvarande 
minst investment grade (fyra högsta ratingkategorierna enligt Standard & Poor’s/Moody’s, 
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lägst BBB-/Baa3) är tillåtna. 

Investering i värdepapper som inte är officiellt ratade är tillåtna om dokumentation via t ex 
bank eller fondbolag genom egen intern kreditanalys visar att förhållande i sak innebär en 
motsvarande rating som avses ovan.
 
Innehav i räntebärande värdepapper noterad i annan valuta än SEK ska i normalfallet 
valutasäkras.
4.4.2 Aktier och aktierelaterade instrument
Vid investeringar i aktier skall allmänt vedertagna principer om diversifiering inom och 
mellan olika aktiemarknader beaktas. Likaså ska riskspridning avseende förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas.
 
Investering ska i huvudsak ske i börsnoterade aktier. Med börsnoterade aktier avses aktier 
som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen för allmänheten 
och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet (behörigt 
organ). Andelen onoterade aktier får uppgå till max 5 % av den totala aktieportföljen.
 
En enskild emittent får inte utgöra mer än 10 % av den totala aktieportföljen.

Aktieinnehav noterad i utländsk valuta valutasäkras normalt inte.
 
4.4.3 Alternativa tillgångar
Syftet med alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, 
dels för att skapa riskspridning i portföljen i syfte att minska den totala risken och höja den 
riskjusterade avkastningen. Kommunen ska, som en generell regel, eftersträva en god 
diversifiering genom att investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare. 
 
Inriktningen för de investeringar som görs är att de skall:

        Uppvisa låg korrelation till traditionella aktieplaceringar

        Ha en förväntad positiv avkastning och en historisk risknivå (mätt som volatilitet) som är 
lägre än aktiemarknaden.

 
Med alternativa tillgångar avses t ex hedgefonder, fastigheter och råvaror. 
 
Investeringar i alternativa tillgångar skall, så långt är möjligt, ske i fonder eller i strukturerade 
instrument, för att minimera administrationen och de operativa riskerna.
 
Investeringar i hedgefonder får endast göras via hedgefond-i-fond. Innehav noterad i annan 
valuta än SEK valutasäkras i normalfallet.
 

4.5        Allokering
Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan 
tillgångsslag. Vid beräkning av vikterna ska tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra 
utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för portföljen.
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Tillgångsslag

min normal max

Räntor och alternativa tillgångar 20 40 70

Svenska räntebärande värdepapper 0 60

Alternativa tillgångar 0 20

Aktier 30 60 80

Svenska aktier 0 60

Utländska aktier 0 40

Taktisk allokering innebär kortfristiga avvikelser från normalportföljen. Det finns två 
alternativ för hanteringen av den taktiska allokeringen:
1. Passiv taktisk allokering: Portföljvikterna rebalanseras tillbaks till normalvikter vid vissa 
förutbestämda tidpunkter, exempelvis årsvis, samt om limiter överskrids
2. Aktiv taktisk allokering: Portföljvikterna justeras löpande i syfte att tillvarata möjlighet till 
meravkastning och/eller minska på risken för att skydda portföljen för eventuella 
värdeminskningar.
En aktiv taktisk allokering ställer krav på kvalificerad analys och bedömning. Extern 
rådgivare eller förvaltare kan behöva anlitas för sådan tjänst. Val av strategi för taktisk 
allokering kan variera över tiden.

4.6        Övriga riskbegränsningar
4.6.1 Motparter
Godkända motparter vid transaktioner med portföljernas noterade tillgångar är:
-        Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för utförande av order 

avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap 1 § p 2 lag (2007:528) 
om värdepappersmarknaden.

-        Annan svensk juridisk person som enligt lag eller förordning har tillstånd för handel med 
finansiella instrument för annans räkning i eget namn.

-        Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående punkter 
och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

 
Vid investeringar i strukturerade OTC-instrument, private placements eller motsvarande skall 
dessa genomföras via etablerade finansiella institutioner. Motsvarande kreditbegränsningar 
som anges i 4.4.1 är tillämpliga.

4.6.2 Förvaltare
Diskretionär förvaltare eller fondförvaltare skall vara värdepappersinstitut eller fondbolag och 
ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet.
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Utländsk förvaltare ska ha motsvarande tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå 
under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

4.6.3 Förvar
Portföljernas tillgångar ska förvaras hos:
1.      Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för 

förvaring.
2.      Utländska institutioner som har motsvarande tillstånd och som står under tillsyn av 

myndighet eller annat behörigt organ.
 
Andelar i investeringsfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan leverans till 
värdepappersinstitut.
 
4.6.4 Belåning
Portföljernas tillgångar skall inte belånas.
 
4.6.5 Aktielån och blankning
Aktielån är inte tillåtet. Blankning av lånade aktier får inte ske, annat än av anlitad hedgefond 
eller förvaltare inom ramen för dess normala investeringsverksamhet, fondbestämmelser och 
avtal.
 
4.6.6 Valutarisk
Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av 
placeringsvalutan, eller vid en förstärkning av den svenska valutan. Utländska aktieinnehav 
valutasäkras normalt inte. Ränteplaceringar och alternativa tillgångar ska i normalfallet vara 
valutasäkrade. 
 
4.6.7 Likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan tillgång inte kan avyttras eller 
förvärvas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora 
kostnader. Likviditetsrisken förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument 
som inte är föremål för börshandel eller clearing via clearingorganisation, såsom strukturerade 
produkter.
 
Kommunens tillgångar ska i huvudsak vara noterade, det vill säga vara föremål för 
regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats som är öppen för allmänheten 
och som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Här avses även fonder som huvudsakligen 
investerar i noterade bolag och som är föremål för frekvent handel. 

Maximalt 40% av portföljen får från tid till annan vara placerad i strukturerade produkter. 
Alternativa innehav skall i normalfallet kunna avyttras inom tre månader. 
 
4.6.8 Derivatinstrument
Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal) får användas för att minska den finansiella 
risken och för att effektivisera förvaltningen av kommunens tillgångar. 
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Derivatinstrument är inte en del av kommunens normala förvaltningsverksamhet. Som 
huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av extern part i de fall denne har:

        Ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur

        Administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera derivattransaktioner 
och -innehav

        System och insikter erforderliga för att rätt mäta och förstå risker i hanteringen av derivat.
 
Följande generella regler gäller. 
1.      Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning ska i förekommande fall 

preciseras i placeringsdirektiv och avtal. 
2.      Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för derivathantering. 
3.      Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt att portföljerna avviker, eller 

efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i placeringspolicyn.
4.      Derivat avseende enskilda värdepapper eller index får inte ställas ut eller införskaffas så 

att kommunens allokeringsstrategi med avseende på exponering mot olika marknader blir 
väsentligt annorlunda än den avsedda. Det åvilar kommunen att tillse att reglerna för 
derivatanvändande i enskilda mandat sammantaget inte strider mot detta. 

5.      Valutaderivat får anskaffas i syfte att hantera valutarisken inom valda ramar för 
valutaexponering.
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5. Etiska riktlinjer

Kommunen verkar för en hållbar samhällsutveckling och strävar efter att kombinera god 
avkastning och hållbara placeringar. Kommunen utgår därför från nationella beslut avseende 
lagar och regler som rör en hållbar samhällsutveckling och att kommunens alla motparter 
efterlever dessa. Det innebär att direkta placeringar endast får göras i företag som på ett 
trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina etiska, miljömässiga och sociala risker och som 
förmår att ta vara på de affärsmässiga möjligheterna i detta arbete och som driver 
utvecklingen framåt. 

Placeringar ska ske utifrån god etik och innebär att kommunen tar avstånd från bestickningar 
och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och segregation. En god etik 
förutsätter att företagen följer internationella normer för företag gällande miljö, mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och korruption. Exempel på sådana normer är: 

1. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inklusive FN:s barnkonvention vilka 
bland annat innebär att företag ska respektera och understödja skyddet för mänskliga 
rättigheter och barns rättigheter samt tillse att det egna företaget inte medverkar till 
kränkningar av dessa rättigheter. 

2. FN:s Global Compact, som innehåller 10 principer för företag rörande mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt mutor och korruption. 

3. ILO:s kärnkonventioner, vilka bland annat innebär att företag ska verka för anställdas 
rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera all former av tvångsarbete 
och barnarbete och att motverka olika former av diskriminering i arbetslivet. 

4. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som innehåller riktlinjer för företag 
rörande mänskliga rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, korruption, 
konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens samt beskattning. 

5. Internationella miljökonventioner, vilka bland annat innebär att miljökonsekvenserna 
av ett företags produktion, distribution av varor eller tjänster, råvaruutvinning, 
användning av företagets produkter samt tillvaratagandet av uttjänta produkter och 
produktionsanläggningar ska bedömas. 

6. Kommunen undviker investeringar i företag som tillverkar, utvecklar, lagrar eller 
underhåller vapen eller vitala vapendelar i strid med internationella vapenkonventioner 
såsom de som reglerar anti-personella minor, klustervapen samt kemiska och 
biologiska vapen. Investeringar görs inte heller i länder som är föremål för, av Sverige 
sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. 

Kommunen har som målsättning att vid var tid upprätthålla minst 99 % efterlevnad av 
normerna. Anlitade förvaltare ska kunna rapportera efterlevnaden av konventionerna, och 
kommunen ska, om eventuellt brott mot policyn identifierats, antingen avyttra placeringen 
eller inleda en dialog med företag och/eller förvaltare i syfte att bidra till en positiv 
utveckling. Om enskild förvaltares innehav som bryter mot konventionerna överstiger 2 % 
och ingen tillfredställande rättning sker inom sex månader ska förvaltaren ersättas. 

Vid placering i externa fonder ska fondernas investeringsinriktning i allt väsentligt stämma 
överens med de etiska riktlinjerna i detta avsnitt.
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6. Uppföljning och rapportering

6.1 Inriktning för uppföljningen
Uppföljningen avser i första hand att mäta portföljens värdeutveckling.
Därutöver till att utvärdera utfallet av förvaltningen i förhållande till relevanta 
jämförelseindex.

6.2 Uppföljning av pensionsåtagande
En gång per år inhämtas aktuell uppgift om ansvarsförbindelsen från kommunens 
pensionsadministratör. Utvecklingen i förhållande till prognosen utvärderas och kommenteras 
i kommunens årsredovisning. 

6.3 Förvaltningsrapport 
Kommunen ska löpande under året, med jämna intervall, sammanställa om en rapport över 
förvaltningsutfallet med åtminstone följande innehåll:

 Aktuell värdering av tillgångar 

 Tillgångsportföljens totala avkastning under perioden, under året och sedan start.

 Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

 Utvärdering av delportföljer/förvaltare mot jämförelseindex, med tillämpning av 
vedertagna nyckeltal

6.4 Årsrapport
En årsrapport över pensionsmedelsförvaltningen ska lämnas till kommunstyrelsen. Utöver 
innehållet i 6.3 ska rapporten innehålla en redogörelse över det gångna årets 
placeringsverksamhet. 

Det övergripande förvaltningsmålet, enligt avsnitt 2, ska uppdateras med aktuell siffra med 
hänsyn tagen till de uttag som gjorts från pensionsportföljen under året samt den nya 
underliggande värderingen av pensionsåtagandet som erhållits från pensionsadministratören. 
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6.5 Utvärdering av delportföljer/ förvaltare
Förvaltningsresultatet ska utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de 
marknader där investeringar görs. I tabellen anges relevanta index för delportföljerna. 

Tillgångsslag Index

Svenska räntebärande vp SHB All bond Index eller 
motsvarande

Alternativa investeringar SSVX30d + 2%

Svenska aktier Six Portfolio Return Index 
eller motsvarande

Utländska aktier MSCI World NDR eller 
motsvarande

Aktier, tillväxtmarknader MSCI Emerging Markets 
free NDR eller motsvarande

Totalportföljen kan jämföras med ett sammanvägt index av ovanstående delindex. 
Sammanvägningen baseras på aktuell normalvikt för totalportföljen.
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ORDLISTA

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga 
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas 
återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto 
mer känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för 
en s k nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en 
kupongobligation lägre än dess löptid. 

Diversifiering Ett grundläggande begrepp i modern portföljteori. Bygger på att den samlade 
risken när två tillgångar läggs ihop är mindre än summan av riskerna i de 
enskilda tillgångarna var för sig. Genom att placera kapitalet i fler olika 
tillgångar och hos förvaltare med olika förvaltningsstil erhålls diversifiering, 
d v s riskspridning.

Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som 
förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.

Hedgefond Ett samlingsbegrepp för många olika typer av förvaltningsinriktningar, med 
vissa gemensamma drag: Absoluta avkastningsmål, låg korrelation till 
traditionella tillgångar (aktier, räntebärande värdepapper) och mycket vida, 
okonventionella placeringsregler (belåning, derivat, korta positioner). Bidrar 
till diversifiering i en portfölj.

Index, jämförelseindex Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex SIX Portfolio Return 
Index (svenska aktier) och SHB All Bond Index (svenska nominella räntor).

Investeringsfond Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som administreras av 
särskilt fondbolag. Fonden ägs av andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren 
inte under några omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka 
förluster i förvaltarens verksamhet. 

En fond som är registrerad i Sverige står under Finansinspektionens tillsyn 
och följer den svenska fondlagstiftningen. Inom EU finns ett särskilt direktiv 
som gäller fondverksamhet (UCITS). Det gör att fondlagstiftningen i de olika 
EU-länderna i stort överensstämmer. I länder utanför EU kan det dock finnas 
stora avvikelser i regelverken.

Det finns två typer av investeringsfonder, specialfonder och 
värdepappersfonder. Specialfonder har friare placeringsbestämmelser, och 
vänder sig oftast till professionella investerare (hedgefonder är oftast 
specialfonder). Värdepappersfonder styrs av EUs UCITS-direktiv.

Konvertibla skuldebrev Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att helt eller delvis 
byta ut sin fordran mot aktier i bolaget.

Konvertibla vinstandelsbevis En mellanform mellan konvertibler och aktier. Skiljer sig från konvertibla 
skuldebrev såtillvida att avkastningen från vinstandelsbeviset är beroende av 
den utdelning företaget lämnar.

Likvida medel Likvida medel definieras som kassamedel, medel på depåkonto, bankräkning, 
dagsinlåning, specialinlåning samt sådana kortfristiga räntepapper som 
förvärvats i syfte att utgöra en likvid placering.  

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på 
en marknad. Även benämning för kassamedel.

Likvidschema När ett värdepapper omsätts finns i normala fall standardiserade tidpunkter 
mellan avslutsdag och likviddag. 

Nollkupongare Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan kupongränta. 
Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid lånets inlösen. Till skillnad från 
vanliga lån garanteras härigenom den angivna avkastningen. För vanliga lån 
måste kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta.

216 ( 402 )



Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.

Rating, ratingkategorier En rating är en relativ bedömning av en emittents förmåga att i tid infria sina 
betalningsförpliktelser. En rating avser i regel ett givet låneprogram eller 
annan given skuldförpliktelse och är en uppskattning av kredittagarens 
förmåga till en tidsmässigt korrekt återbetalning av emitterat papper i 
programmet. En rating kan dock även avse en viss emittents förmåga att 
fullgöra alla sina betalningsförpliktelser. Internationellt förekommer rating 
bland annat från Moody's och Standard & Poor's. 

 

Kortfristiga ratingskalor:

Förklaring Moody's
Standard 
& Poor's

Standard&Poor's 
– nordisk rating

Högsta kreditvärdighet Prime-1 A-1 K-1
Hög kreditvärdighet Prime-2 A-2 K-2
Adekvat kreditvärdighet Prime-3 A-3 K-3
Spekulativ kategori  B K-4
Bristande betalningsförmåga Not prime C K-5
Betalningsinställelse/Konkurs  D BK

 

Långfristiga ratingskalor:

Förklaring Moody's
Standard & 
Poor's

Investment Grade
Högsta kvalitet Aaa AAA
Hög kvalitet Aa AA
Övre mellannivå A A
Mellannivå Baa BBB
Speculative Grade
Övervägande spekulativ Ba BB
Spekulativ, låg nivå B B
Svag, nästintill konkurs Caa CCC
Högsta spekulation Ca CC
Lägsta kvalitet C C
Konkurs  D

 
Standard & Poor's kan använda + eller - för att modifiera vissa ratings. 
Moody's använder siffror 1 (högst), 2 och 3 inom intervallet Aa1 till B3.

 

Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från fast till rörlig räntesats och vice versa. 

Standardavvikelse Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på en tillgång (värdepapper, portfölj) 
eller en marknad fluktuerar över tiden (även kallat volatilitet).

Teckningsoptioner Optioner som ges ut i samband med optionslån och som innebär rätt att delta 
i en framtida nyemission av aktier.

Termin Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och försäljning av en 
viss mängd av en viss vara med likvid vid en bestämd framtida tidpunkt. 
Exempel på sådan termin är aktie-, ränte- och indextermin.

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.

Valutarisk Risken att tillgångar noterade i utländsk valuta faller i värde mätt i egen 
valuta p g a att den egna valutan stiger/utländska valutan faller.
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 KS.2018.0165

Yttrande över granskning av kommunens finansförvaltning 

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat 
kommunens finansförvaltning. Finansförvaltningens intäkter och kostnader består 
huvudsakligen av skatteintäkter och generella statsbidrag, ränteintäkter och 
räntekostnader, utdelningar från bolag, borgensavgifter, personalrelaterade kostnader 
som personalomkostnader/-avgifter, pensioner och semesterlöneskuld. Revisionen 
önskar yttrande över vad som framkommit i rapporten.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; yttrande över granskning av kommunens finansförvaltning
 Missiv från Revisionen avseende granskning av kommunens finansförvaltning
 Granskning av kommunens finansförvaltning, Revisionsrapport från KPMG AB

Beredning
I samband med genomförd granskning har dialog förts med KPMGs revisorer om 
kommunens ekonomiska utveckling och behov av ökade och förbättrade rutiner. I 
stort sett finns samstämmighet kring framförda förslag. Kommunledningskontoret är 
dock tveksam till förslaget att utföra rimlighetsbedömningar och kontroller av de 
prognoser som erhålls från nämnder och kommunala bolag.

Det första förslaget innebär att finanspolicy och riskinstruktion uppdateras för att 
anpassa dessa till kommunens nuvarande situation. Kommunledningskontoret 
bejakar förslaget. I inledningen av kommunens finanspolicy framgår att denna består 
av två delar och att i del ett som är finanspolicy sker normalt inga förändringar efter 
fastställandet av fullmäktige. Del två avser riskinstruktion som beslutas av 
kommunstyrelsen. I den senare kan finnas ett begränsat behov av förändringar till 
exempel avseende borgensavgifter eller om kommunen startar nya bolag.

Behovet av uppdatering relaterar revisonen till förändringar i omvärlden och internt i 
kommunen. Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning och avser att 
uppdatera policyn att omfatta både upplåning via Kommuninvest och utlåning till 
VA SYD samt borgensåtagande för Sydvatten. Dessa frågor har hanterats i särskild 
ordning av kommunfullmäktige under åren. Kommunens etiska riktlinjer för 
placering av kapital kommer att föreslås gälla även kommunens likvida medel. Även 
riskinstruktionen kommer att uppdateras för att omfatta aktuella bolag och 
kommunalförbund. Finanspolicy med riskinstruktion föreslås behandlas vid början 
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av respektive mandatperiod.

Förslag avseende ett förstärkt samarbete avseende finansförvaltning med de 
kommunala bolagen bejakas av Kommunledningskontoret. Ett utvidgat finansiellt 
samarbete med de kommunala bolagen blir aktuellt i samband med ökat behov av 
samordning kring lån och skuldsättning. Kommunens aktuella investeringsbehov och 
bostadsbolagets nyproduktion av bostäder kommer att öka samordningsbehovet kring 
kredit- och skuldsättningsfrågor. Kommunen har redan idag en löpande insyn och 
kontroll av lån och skuldhantering för bolagen. I den sammanställda redovisningen 
framgår numera uppgifter kring kommunens och bolagens skuldsättning.

Förslaget att genomföra rimlighetsbedömning och kontroll av de prognoser som 
erhålls från nämnder och kommunala bolag ställer sig Kommunledningskontoret 
tveksam till. Förslaget kräver en mycket hög insatthet i verksamheten från 
Kommunledningskontorets sida liksom i de åtgärder som planeras från 
verksamhetens sida och i de förutsättningar som påverkar verksamheten framåt i 
tiden. Det är inte rimligt att Kommunledningskontoret eller kommunstyrelsen 
överprövar nämndernas bedömningar. Nämnderna bär ett långtgående ansvar för 
verksamheten och för den ekonomiska utvecklingen.

Förslaget att utveckla och förbättra processen för prognostisering av 
finansieringsbehov inom hela kommunkoncernen och hur det påverkar kommunen 
inklusive kommunalförbunden bejakas av Kommunledningskontoret. I budget finns 
sedan några år tillbaka prognos kring lån- och ränteutveckling utifrån beslutad 
investeringsbudget och plan för ytterligare fyra år. Upplåningsbehovet beaktar 
vidarutlåning till VA SYD. Den finansiella effekten för kommunen är beaktad i den 
ekonomiska planeringen för perioden. Bolagens framtida finansieringsbehov ingår 
inte i kommunens budgetbeslut. Fullmäktige hanterar frågor kring låneramar, 
borgensåtaganden för lån till bolagen och kommunalförbunden i direkta ärenden. 
Kommunen är ingen så kallad äkta koncern. I årsredovisningen framgår numera 
också skuldutveckling och självfinansieringsgrad för såväl kommunen som för 
bolagen. Prognosen för finansieringsbehov kommer att utvecklas löpande.

Stresstest föreslås. Osäkerheten för planeringen ligger i första hand kring 
färdigställandet av investeringar. Under lång tid har kommunens färdigställt 
investeringar i lägre takt än vad som framgår av investeringsbudgeten och för 
planperioden. En form av stresstest av de ekonomiska kalkylerna sker regelbundet i 
samband med budget och prognos- och uppföljningstillfällen under året. Ränte- och 
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känslighetsanalyser sker redan på Kommunledningskontoret för kommunens del. 
Denna del kan utvecklas i samband med utökat samarbete med bolagen. 
Finansieringsbehovet är beaktat fram till 2022 i budgeten.

I budgetprocessen inför den kommande mandatperioden har 
Kommunledningskontoret ökat beslutsunderlaget att omfatta budgetåret 2019 och 
planperioden 2020-2022 det vill säga ytterligare ett år.

Borgensåtagande bör även fortsättningsvis hanteras upplysningsvis. Kommunen 
ingår borgensåtagande för att öka bolagens tillgång till kreditmarknaden och ge lägre 
pris på krediter. Om det föreligger en real risk för att borgenåtaganden ska infrias så 
ska borgen inte ingås. Vid ägarråd, bolagsstämmor, delårs- och årsredovisningar följs 
den ekonomiska utvecklingen av bolagen.

Förslaget att inkludera kassaflödesanalys i prognosticeringen av finansieringsbehov 
kan möjligtvis ske för två år framåt men osäkerhetsfaktorerna i ett längre 
tidsperspektiv exempelvis avseende färdigställande av investeringar som i sin tur 
påverkar avskrivningar och räntekostnader är så pass stora att ytterligare analys inte 
bedöms ge mervärde för den ekonomiska styrningen.

Översyn av rapporteringsrutiner föreslås bland annat avseende efterlevnad av 
uppsatta limiter och åtgärder för återgång till fastställda limiter.

Kommunen och de hel- och majoritetsägda bolagen har fastställda limiter för lån och 
kredit. Omprövning sker vid behov. Förnyelse av lån och nyupplåning både för 
kommunens del och för bolagen redovisas löpande till kommunstyrelsen (anmälan av 
delegeringsbeslut). Ramar för lån- och skuldsättning finns i särskilda beslut från 
fullmäktige. Uppföljning av nyttjande av krediter sker dagligen. Revisionen 
efterlyser en särskild rapport som uppföljning. Kommunledningskontoret föreslår att 
detta sker i samband med vårprognos samt delårs- och årsredovisning. Behovet av en 
skuldportföljsrapport har varit begränsat med tanke på kommunens låga 
skuldsättning, få lån och fast skuldränta. I delårs- och årsredovisningen framgår 
kommunens och bolagens låneskuld och vad som vidareutlånats till VA SYD.

Förslaget att utveckla kapitalförvaltningsrapporten för att tydliggöra innehållet för 
läsaren samt säkerställa att placeringspolicyn följs bejakas. Rapportering sker i 
samband med delårs- och årsredovisning samt i en särskild rapport till 
kommunstyrelsen. Denna kompletteras med text i ärendet. Vid försäljningar eller köp 
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sker anmälan som delegeringsbeslut direkt i anslutning till kommande 
kommunstyrelsesammanträde. Granskarna föreslår tydliggörande av vilket index 
som används, att avyttringar kommer på egen rad samt information om 
värdeutveckling sedan föregående rapport. Kommunledningskontoret kommer att 
utveckla rapporten med vad revisionen föreslagit.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående redogörelse som yttrande över 
identifierade förbättringsområden och rekommendationer till revisionen.

Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige (anmälan)
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Sammanfattning
Eslövs kommun har idag en låg skuldsättningskvot och har under en lång period haft
stabilt resultat. Kommunen står dock inför en period med intensiva investeringar vilket
kommer att kraftigt påverka skuldsättningsgraden i kommunen och därmed ställer
ökade krav på finansförvaltningen samt rapporteringen av densamma. Kommunens
historik av låg skuldsättning och bra resultat har även påverkat finansförvaltningen då
det inte har funnits några stora behov av rapportering ellert ex likviditets—
prognostisering. Detta gör att bristerna som noterats  i  kommunens finansförvaltning
inte bedöms ha inneburit några högre risker för kommunen. Dock bedömer vi att
riskerna kan bli höga om de inte åtgärdas nu när kommunens investeringar och
skuldsättningsgrad kommer att öka kraftigt.

Kommunen har en finanspolicy från 2003 vilket föranleder att det finns behov av
uppdateringar i densamma då det skett större förändringar både i omvärlden och i
kommunens finansförvaltning. Rapporteringsrutinerna i enlighet med samma policy har
inte efterlevts de senaste åren till följd av kommunens situation.

Kommunen har idag en process för prognostisering av det långsiktiga
finansieringsbehovet som harfungerat väl sett till kommunens historiska situation men
vi bedömer att det finns förbättringsmöjligheter för att möta kommunens kommande
behov. Sett till kommunens framtida utmaningar bör prognosperioden förlängas något
samt kompletteras med känslighetsanalyser, kassaflödesanalyser och prognoser över
borgensåtaganden.

De kommunala bolagen och kommunalförbunden bedrivs idag till stor del självständigt
och den samlade rapporteringen och prognostiseringen för koncernen är begränsad. Vi
rekommenderar kommunen att stärka dialogen och samordningen inför kommande
investeringar. Vidare rekommenderas kommunen att inrätta en kontrollrutin för att följa
upp de prognoser som erhålls från nämnderna och bolagen som sen ligger till grund för
flerårsplanen.

Bakgrund

Eslövs kommun står inför en period av omfattande investeringar i infrastruktur och
kommunal service. I kommunens budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 konstateras
att kommunens befolkning fortsätter att växa med upp mot 350 personer per år. Målet
är att det byggs 210 nya bostäder per år. För att möta den ökande befolkningens
behov ska den kommunala servicen byggas ut med nya förskolor, grundskolor, former
av äldreboende, LSS-boende samt ny gymnasieskola och Kulturskola. Utbyggnaden
kommer öka belastningen på kommunens ekonomi. Under 2018 planerar nämnderna
att investera för 225,5 miljoner kronor samt 141 miljoner kronor som inte blir färdigställt
under 2017. Den totala upplåningsramen inklusive checkkredit fastställs till 500
miljoner kronor under 2018.

Hur kommunens planerar sin långsiktiga finansiering är viktig urflera olika perspektiv
och det är av stor betydelse att den centrala politiska ledningen tagit tydlig ställning till
hur och med vilka finansieringsformer kommande investeringar ska finansieras. Det
kan gälla vikten av rimlig planeringshorisont, acceptabla risker, vilka typer av lån som
får tas osv. Samtidigt sker utvecklingen på de finansiella marknaderna snabbt vilket
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ställer stora krav både på uppdateringar av policydokument och på kompetensen inom
kommunens finansförvaltning.

Revisorerna har i sin risk— och väsentlighetsanalys identifierat kommunens
finansförvaltning som ett riskområde

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen genom styrning,
uppföljning och intern kontroll säkerställt en ändamålsenlig finansförvaltning. l
granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

-  Finns ändamålsenliga och aktuella styrdokument beslutade?

- Är organisationen för finansförvaltningen ändamålsenlig och finns praktiskt
tillämpade och dokumenterade rutiner för finansförvaltningen?

-  Finns en etablerad och fungerande metodik för att prognostisera det långsiktiga
finansieringsbehovet?

0 Är prognosperioden tillräckligt lång för att förstå långsiktiga effekter på
kommunens ekonomi?

0 Beaktas samtliga typer av framtida kostnader och åtaganden?

o Beaktar den långsiktiga finansieringen olika övervärden som kommunen
kan ha?

-  Har samtliga former av finansiering utvärderats?

0 Vilka långivare används för extern finansiering av investeringar m m och
hur har dessa upphandlats?

-  Finns en tillräcklig uppföljning och återrapportering?

- Är rapporteringen tillräcklig och tillgänglig som beslutsunderlag?

Avgränsningar

Granskningen avser kommunstyrelsen och de ansvarsområden som hanteras av
kommunstyrelsens förvaltningar. Granskningen omfattar den dokumentation och
information som tillhandahålls till KPMG, som ej kommer verifieras eller kontrolleras på
annat sätt. Granskningen berör ett antal administrativa system men omfattar inte
systemtekniska analyser eller systemsäkerhetsanalyser.

Granskningen inneburit en utvärdering kommunstyrelsens finansförvaltning, ingen
granskning av det kommunala bolagens egna lokal hantering av finansförvaltning har
skett.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna som ligger till grund för denna granskning är följande:

' Kommunallagen  (2017:725)

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
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fullmäktige har bestämt samt de bestämmelseri lag eller annan författning som
gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tiilfredsställande sätt.

' Övriga interna beslut, policys och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige
avseende finansförvaltningen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

-  Dokumentstudier, se nedan för med detaljerad redogörelse.

.  Intervju med kommunens ekonomichef samt medarbetare på
ekonomiavdelningen.

Rapporten är sakgranskad av samtliga intervjuade.

Informationsinsamling och granskning av dokument

Informationsinsamlingens mål är att skapa en kunskap och förståelse för
finansförvaltningen och dess verksamhet. Initialt sker en genomgång av tillgänglig
dokumentation i form av befintliga:

-  Styrdokument

-  Prognoser

-  Relevanta delar av översiktsplanen

-  Investeringsplaner

-  Processbeskrivningar

I  Rutin- och arbetsbeskrivningar

-  Intern rapportering

Iakttagelser

Riktlinjer

Finanspolicyns syfte är att ge allmänna riktlinjer för den finansiella verksamheten i
kommunkoncernen och närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten i Eslövs
kommun. Policyn kompletteras med en riskinstruktion. Syftet med riskinstruktionen är
att ge närmare instruktioner och riktlinjer med utgångspunkt från policyn samt att
kvantifiera dessa instruktioner och riktlinjer.

Kommunfuilmäktige har fastställt en finanspolicy för Eslövs kommun den 2 september
2003 vilken gäller från och med den 1 november samma år. Finanspolicyn består av
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två delar en Finanspolicy som fastställts av kommunfullmäktige och Riskinstruktion
som fastställts av kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret ansvarar för att initiera och utarbeta förslag till uppdateringar
av finanspolicyn och riskinstruktionen.

Finanspolicy

Finanspolicyn omfattar följande delar:

—  Beslutanderätt, organisation

- Koncernsamordning av finansverksamheten

- Likviditetsplanering

—  Placering

— Utlåning

— Upplåning och leasing

—  Försäkringsinstrument

-  Borgen och garantier

—  Styrning och rapportering

Avseende upplåning anges att låg risk alltid ska beaktas och lägsta möjliga
finansieringskostnader ska eftersträvas. Vidare anges förfrågan bör ställas till minst tre
kreditinstitut vid upphandling inför finansiering. Undantag får dock göras vid befarade
stora ränterörelser. Beslut om långfristig nyupplåning tas i samband med beslut om
årsbudget som fattas av kommunfullmäktige.

Kommunal borgen anges enligt finanspolicyn normalt endast lämnas till företag
ingående i kommunkoncernen. Avgifter för borgensåtagande anges vidare i
finanspolicyn.

Riskinstruktion

Riskinstruktionen fastställdes den 2 september 2003 av kommunstyrelsen och gäller
från och med 1 november samma år. I riskinstruktionen finns fastställda begränsningar
för risknivåer avseende bland annat:

- Likviditetsreserven

- Utlåningrplacering av likvida medel

—  Upplåning och leasing

Riskinstruktionen anger att hel—fdelägda bolag är tillåtna motparter för kortfristig
utlåning inklusive avtalade koncernkontolimiter. Vidare anges limiter avseende löptid
och belopp för Eslövs kommun, Mellanskånes Renhållnings AB och Eslövs Bostads
AB. Policyn anger inga limiter för Eslövs lndustrifastigheter AB eller VA SYD.

Pensionsmedel

Kommunen har en placeringspolicy för pensionsmedel (placeringspolicy särskilda
föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser benämns nedan
som ”placeringspolicy").
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Organisation

Ansvar och befogenheter för kommunens och de kommunala bolagens
finansförvaltning regleras  i  finanspolicyn. De kommunala bolagen ansvarar för att
upprätta en egen finanspolicy inom ramen för kommunens finanspolicy.

Respektive nämnd ansvarar för att ta fram investeringsplaner för de kommande åren
vilka sedan aggregeras av kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen ansvarar för
att ta fram likviditetsplanering och likviditetsuppföljning baserat på information från
nämnder och de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen ansvarar själva för att ta fram investeringsplaner och budget.

Prognostisering

Enligt kommunallagen ska budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Kommunen har fastställt ett mål om att ha minst en procents överskott av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Målet kommer att kunna nås enligt budgeten för 2018men
inte för 2019—2020.Vidare har ett långsiktigt finansiellt mål fastställts;
investeringsutrymmet ska vara cirka 85 miljoner kronor per år. Enligt kommunens
budget för 2018 bedöms dock inte längre detta mål som en del i bedömningen
avseende god ekonomisk hushållning.

lbudget 2018samt flerårsplan 2019-2020anges att borgensåtaganden förväntas öka
under planperioden.

Investeringsplaner

Respektive nämnd och bolag ansvarar för att ta fram investeringsplaner för de
kommande 5 åren och driftsprognoser på 3 år. Nämnderna ansvarar själva för att ta
fram dessa planer och prognoser, de nämnder med större investeringar sasom
Servicenämnden samt Miljö- och samhällsbyggnad har egna processer för hur detta
ska göras. För mindre nämnder med mindre investeringar finns inga gemensamma
riktlinjer eller processer att följa. Kommunledningskontoret aggregerar sedan
investeringsplanerna för nämnderna i en flerårsplan som presenteras tillsammans med
budgeten och fastställs i kommunfullmäktige.

Kommunen har i sin plan för 2018-2022en investeringsnivå på ca 1 500lVlkr, vidare
anges det att en del av investeringsbehoven inte är färdigplanerade ännu. Vidare
ansvarar kommunen för finansiering av investeringar av vatten och avlopp genom
utlåning till VA SYD.

Finansieringsplaner

Plan fram till 2022där man tagit hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för
att räkna fram befolkningsutvecklingen medan man själv har räknat på bland annat
löneutvecklingen. Prognoserna visar på ökade kostnader och intäkter men de ökande
intäkterna täcker inte kostnaderna. Åtgärderna som beaktas är effektiviseringar på ca 3
%  alternativt kommer skattesatsen att behöva höjas. Enligt en genomlysning som
gjorts av SKL har kommunen högre nettokostnader totalt sett än övriga kommuner i
riket och jämförbara kommuner. -
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Det tas  i  dagsläget inte fram några likviditetsprognoser eller motsvarande då behovet
inte har funnits. Det finns dock planer på att införa detta under 2018 till följd av de stora
investeringar som kommunen står inför.

Enligt kommunens flerårsplan kommer investeringarna innebära en nyupplåning på
1 110Mkr vilket leder till aggregerade räntekostnader på ca 63 Mkr. Kommunen hade
vid årets slut en låneskuld på ca 212 Mkr varav ca 160 Mkr avser medel som lånats ut
till VA SYD.

Rapportering

Enligt finanspolicyn ska månadsrapporter upprättas över skuldportföljens status.
Rapporten ska bland annat innehålla:

' Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas

-  Skuldlortföljens genomsnittliga räntesats

' Volymen av kommunens samtliga borgensåtagande fördelade på respektive
bolag

-  Aktuell likviditetssituation

Någon månatlig rapport i enlighet med riskinstruktionen har inte upprättats under 2017.
Sammanställning av borgensåtaganden ingår i delårs— och årsredovisningen samt vid
beslut om borgensåtaganden i kommunfullmäktige vilket rapporteras till
kommunstyrelsen nästkommande månad. Vidare anger riskinstruktionen att
delårsbokslut och bokslut ska innehålla rapporter över utfall mot normportfölj
avseende; kreditförfall, ränteförfall och duration.

Rapportering sker i form av delårs— och årsredovisning samt vårprognos. Varje nämnd
ansvarar för sina egna månadsvisa uppföljningar detta rapporteras inte vidare eller
aggregeras inom kommunen.

i delårsrapporten ingår en uppföljning mot de ekonomiska målen där man för
delårsrapporten 2017 estimerar att man kommer nå målen för en procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Enligt

delårsrapporten anges att kommunens inriktningsmål om en ekonomi i balans, kommer
att nås för 3 av 9 nämnder.

En sammanställning av borgensåtaganden och utvecklingen av dem framgår av
delårsrapporten 2017.

Rapportering pensionsmedel

Enligt placeringspolicyn ska förvaltningsrapporter över pensionsmedelsförvaltningen
lämnas löpande till kommunstyrelsen samt en årsrapport. Under 2017 har
kommunstyrelsen fått rapporter per mars, juni samt en helårsrapport för 2017.
Rapporten produceras av ekonomichefen och innehåller en kort beskrivning av värdet
på pensionsmedlen samt perjuni 2017 en kort beskrivning av den försäljning som
skett. Vidare sammanfattas anskaffningsvården, marknadsvärden samt
värdeförändring sedan årsskiftet.
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Svar på revisionsfrågor

Finns ändamålsenliga och  aktuella  styrdokument beslutade?

Kommunen har en finanspolicy och en riskinstruktion vilka båda är fastställda 2003, vår
bedömning är det sedan policyn antogs skett förändringar både i omvärlden och internt
i kommunen varför det föreligger ett uppdateringsbehov. Nedan beskrivs några
områden där det föreligger behov av uppdatering.

Riskinstruktionen innehåller limiter för utlåning till ett antal bolag dock saknas limiter för
utlåning till bland annat Eifab och VA SYD. Vidare saknas det i policyn riktlinjer för
räntesättning vid utlåning eller avgifter för borgen. Vidare har FöreningsSparbanken,
som anges vara en godkänd motpart för derivatinstrument, bytt namn till Swedbank.

Finanspolicyn eller riskinstruktionen anger inget kring Kommuninvest och
användningen av dem vid upplåning vilka är kommunens mest väsentliga långivare
idag. Kommunen lånar idag upp pengar via Kommuninvest vilka sedan vidareutlånas
till VA SYD, detta är inget som framgår i kommunens finanspolicy i dagsläget.

I placeringspolicyn framgår etiska riktlinjer detta finns dock inte med i finanspolicyn, vår
bedömning är att om dessa gäller placering av pensionsmedel bör det även gälla
övriga placeringar.

Finanspolicyn behandlar idag inte kraven i Kommunallagen 11 kap 12§ som reglerar
balanskravet samt rutiner för om detta inte uppfylls.

Är organisationen för finansförvaltningen ändamålsenlig och
finns praktiskt tillämpade och dokumenterade rutiner för
finansförvaltningen?

Nämnderna ansvarar själva för investeringsprognoser samt uppföljningen av desamma,
där ansvariga personer sitter ute i respektive nämnd. Samma
ansvarsfördelning gäller för bolagen där ansvaret ligger ute i respektive bolag.
Kommunledningskontoret ansvarar sedan för aggregering av informationen som erhålls
från bolagen och nämnderna. Någon uppföljning eller kvalitetssäkringsprocess finns
idag inte för att granska till exempel investeringsprognoserna som tas fram i
nämnderna.

Enligt finanspolicy ska samrådsmöten hållas mellan de kommunala bolagen och
kommunledningskontoret, detta har dock inte skett under 2017. Avsaknaden av möten
beror bland annat på personalförändringar i bolagen. Vidare har inga samrådsmöten
ägt rum med kommunalförbunden under det senaste året. Sett till de investerings och
finansieringsbehov som kommunen identifierat bedömer vi att en tätare dialog kan
behövas framgent.

Finns en etablerad och fungerande metodik för att
prognostisera det långsiktiga finansieringsbehovet?

Finansieringsbehovet prognosticeras som en del i framtagandet av budget och
flerårsplan (3 år) där kommunledningskontoret tar fram en plan baserat på nämndernas
investeringsplaner och driftsbudgetar.
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Kommunen kommer de närmsta åren att överstiga det långsiktiga finansiella mål som
fastställts; investeringsutrymmet ska vara cirka 85 miljoner kronor per år. Enligt
flerårsprognosen kommer investeringarna de närmsta fem åren uppgå till drygt 290lvlkr
i snitt per år. Eftersom kommunen star inför en stor förändring i sin skuldsättningsnivå
och kommer att överstiga uppsatta mål för investeringsvolymer bedömer vi att
kommunen bör stresstesta prognoserna. Stresstesterna bör utgå ifrån effekterna av t
ex ränteökningar, befolkningsminskningfökning och visa på hur detta skulle påverka
kommunens ekonomi.

Är prognosperioden tillräckligt lång för att förstå långsiktiga effekter på
kommunens ekonomi?

Nämnderna tar fram 5 åriga investeringsprognoser och  3  åriga driftsprognoser vilka
sedan aggregeras i kommunens budget och flerårsplan. Fierårsplanen sträcker sig
över 3 år. Sett till kommunens verksamhet samt framtida behov av investeringar
bedömer vi att prognoserna bör sträcka sig längre fram i tiden.

Enligt flerårsplanen kommer kommunen ha ett negativt resultat år 2020. Enligt
kommunallagen ska detta återställas inom tre år, med grund i detta bör också
prognosperioden utökas för att visa på hur detta ska kunna uppnås. Flerårsplanen
resonerar kring effektiviseringar på 3 % eller skattehöjningar vi bedömer dock att en
mer konkret plan på längre sikt bör tas fram som visar på hur återställningen av
resultatet ska kunna uppnås.

Beaktas samtliga typer av framtida kostnader och åtaganden?

Budgeten och flerårsplanen inkluderar inga finansieringsbehovsanalyser kopplat till de
kommunala bolagen eller kommunalförbunden. Under borgensåtaganden anges att
behovet av dessa förväntas öka under planperioden några estimat kopplat till detta
finns dock inte med.

Sett till att kommunen förväntas öka sin belåning kraftigt under de kommande åren
bedömer vi att det vore väsentligt att även inkludera estimat kring framtida förväntade
behov av borgensataganden.

Vidare saknas aggregerade planer och finansieringsbehovsanalys för hela
kommunkoncernen. Då en stor del av lånen ligger ute i de kommunala bolagen
bedömer vi det som en viktig del i kommunens prognostisering av finansieringsbehovet
att även inkludera de kommunala bolagen och hur det kan komma att påverka
kommunen samt även till viss del kommunalförbunden.

l flerårsplanen presenteras inga kassaflödesanalyser, detta bedöms som en väsentlig
del i prognostiseringen av finansieringsbehovet. Med grund i detta bedömer vi att
kassaflödes analyser även bör presenteras i flerårsplanen.

Beaktar den långsiktiga finansieringen olika övervärden som kommunen
kan ha?

Vid granskningen framkom att kommunen inte beaktat potentiella övervärden i t ex
mark för att kunna finansiera kommande investeringar. Detta anges grunda sig i att
kommunen inte bedömer att det finns några stora övervärden där tillgångarna skulle
kunna avyttras för att användas till finansiering.

Eslövs kommun Rapport Finansförvaltning slutligdocx 9

© 2018 KPMG AB. All rights reserved

Document classification:  KPMG Confidential

231 ( 402 )



4.4

4.4.1

4.5

W
Eslövs kommun

Granskning av kommunens finansförvaltning

2018-03—12

Har  samtliga  former av finansiering utvärderats?

Vilka långivare används för extern finansiering av investeringar m m och
hur har dessa upphandlats?

Kommunen har inte varit så aktiv senaste åren gällande ny extern finansiering. När

upphandling genomfördes tidigare, begärdes offerter in från olika finansiella institut
inklusive Kommuninvest. ltakt med att upplåningsmarknaden har förändrats samt det

låga ränteläget har det varit svårt för kommunen att få anbud från banker, och de som
har lämnats har varit ofördelaktiga för kommunen i jämförelse med Kommuninvest.

Kommunen bedöms ha beaktat olika former av finansiering, sett till sin storlek och
verksamhet.

Finns en tillräcklig uppföljning och återrapportering?

Uppföljning sker idag månadsvis ute på respektive nämnd och kommunalt bolag,
någon rapportering till eller uppföljning av detta sker inte från kommunstyrelsen i
dagsläget. Uppföljning och återrapportering avseende kommunen som helhet samt
kommunkoncernen sker därmed enbart i samband med delårs-, årsbokslutet samt
vårprognos.

Enligt riskinstruktionen ska månadsrapporter över skuldportföljens status upprättas

samt rapporter om utfall mot normportfölj upprättas vid delårs- och årsbokslut.

Till följd av att kommunen haft begränsade lån de senaste aren har någon sådan
rapportering inte upprättats. Det finns dock planer på att inrätta det i samband med de
investeringar som man står inför de kommande åren. Kommunen följer därmed inte

rapporteringskraven som finns återgivna i riskinstruktionen. Att kommunen haft

begränsade lån och att dessa vidareutlånats till VA SYD bedöms ej fullt ut ta bort
behovet av rapportering utan rapportering bör med grund i detta upplägg möjligen

justeras för att anpassas utifrån detta upplägg.

Vid delårsbokslut och bokslut ska utfall mot normportfölj upprättas, detta har inte gjorts.

Vi har gjort en analys av kreditförfall ijämförelse med normportföljen, här kan noteras
att kommunen och koncernen avviker från limiterna som angivits i riskinstruktionen, se

tabell nedan.

1 år 0-40 % 0 % 46  % 1  %

1-2 år 0—20%
2 % 30 % 61 %

2—3 år 0-20%

3-4 år 0—20 %
98 % 24 % 38 %

4—5 år 0-20  %

5-10år 0-10% 0% 0% 0%
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Pensionsmedel

Under 2017 har kommunstyrelsen  fått  rapporter per mars, juni och december 2017.

Rapporteringsfrekvensen har därmed varierat under året, då riktlinjerna enbart anger
att rapportering ska ske regelbundet rekommenderar vi kommunen att tydliggöra hur

ofta detta ska ske.

I rapporten finns en jämförelse mot index, det framgår dock inte mot vilket index som
jämförelsen sker detta finns dock angivet i placeringspolicyn. Detta bör tydliggöras i

rapporten för att underlätta för läsaren.

Rapporteringen bedöms i övrigt vara kortfattad särskilt årsrapporten per december

2017 där det inte tydligt beskrivs vilka avyttringar som gjorts. Vidare bedömer vi att
presentationen av värdeförändring under året inte följer praxis för presentation av
värdeförändring. Eventuella avyttringar bör rensas från värdeförändringen och istället
redovisas på en separat rad.

Rapporteringen innehåller inte heller en tydlig redovisning av värdeutveckling i

jämförelse mot föregående rapport i enlighet med placeringspolicyn.

Är rapporteringen tillräcklig och tillgänglig som
beslutsunderlag?

Sett till kommunens historiska skuldsättning har behoven av rapportering varit
begränsade clock borde en tydligare rapportering av bland annat borgensåtaganden

och lån till VA SYD skett. Riskerna med att rapporteringen varit bristfällig bedöms dock

som begränsade sett till kommunens historiska situation.

Behoven av rapportering bedöms dock öka väsentligt redan under 2018 varför detta
bör ses över inom kort.

Slutsats och rekommendationer

Vär övergripande bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter avseende
kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll för att säkerställa en
ändamålsenlig finansförvaltning. Kommunen har historiskt haft en låg skuldsättning

vilket gjort att behoven av en tät uppföljning och rapportering inte varit lika stora som
de kommer att vara framöver. Kommande investeringar ställer krav på tätare

uppföljning, frekventare rapportering samt en utvecklad prognostisering och

känslighetsanalyser.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning gör vi följande rekommendationer:

-  Uppdatera finanspolicy och riskinstruktion för att anpassa dessa utifrån
kommunens nuvarande situation. Vidare rekommenderas kommunen se över

rutinerna för översyn och uppdatering av finanspolicyn då översyn bör göras

mer frekvent än vad som tidigare har varit fallet.

' Förstårka samarbetet avseende finansförvaltning med de kommunala bolagen
och kommunalförbunden samt återinföra samrådsmöten.
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Upprätta en rutin för rimlighetsbedömning och kontroll av de prognoser som

erhålls från nämnder och kommunala bolag och som ligger till grund för

kommunens flerårsplan.

Utveckling och förbättring av processen för prognostisering av
finansieringsbehov:

o Inkludera stresstester av de ekonomiska kalkylerna

o Utveckla rutinerför prognostisering av finansieringsbehovet inom hela
kommunkoncernen och hur det påverkar kommunen inklusive
kommunalförbunden

o Förlängd prognostiseringshorisont

() Inkludera borgensåtaganden

o Inkludera kassaflödesanalyser

Översyn av rapporteringsrutiner för att säkerställa att dessa år ändamålsenliga

sett utifrån de upplägg som idag förekommer inom kommunen.

o Rapporteringen bör innehålla en uppföljning av efterlevnaden av
uppsatta limiter samt i tillämpliga fall föreslå åtgärder för att återgå till
nivåer i enlighet med fastställda limiter.

Utveckling av kapitaIförvaltningsrapporten avseende pensionsmedel för att
tydliggöra innehållet för läsaren samt säkerställa att placeringspolicyn efterlevs.
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              ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
__________________________________________________________  NR 40 A 

PLACERINGSPOLICY SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR  
FÖRVALTNINGEN AV MEDEL AVSATTA FÖR  
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 
Reviderad senast 2011-03-28 
Att gälla fr. o. m. 2011-03-28 

 

1. Övergripande förutsättningar 
 

1.1 Bakgrund och legala förutsättningar 

Eslövs kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som intjänats efter 
1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För pensioner som 
upparbetats innan 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att belasta kommunens 
ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i syfte till att täcka delar av 
pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och fördela utbetalningar ur kapitalet över 
tiden utjämnas den framtida årliga belastningen på kommunens ekonomi.  
 
Kommunallagens 8 kap § 3a föreskriver att ”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges 
hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. 
Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske. Föreskrifterna 
skall omprövas så snart det finns skäl för det.” 
 

1.2 Placeringspolicyns syfte och omfattning  

Denna policy utgör kommunens särskilda föreskrifter för pensionsmedelsförvaltningen. De av 
kommunen avsatta medlen ska i första hand täcka åtaganden som som upparbetats fram till 
1998 (PA-KL). Nyintjänade pensionsförmåner hanteras via löpande finansiering. 
 
Placeringspolicyn skall: 

1. Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga 
förvaltningsinriktningen och utbetalningar för täckande av delar av pensionsåtagandet. 

2. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning  

3. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom kommunen 
och för anlitade externa rådgivare/förvaltare. 
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Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med 
förvaltare när så är påkallat.  
 

2. Målsättning 
 

2.1 Övergripande målsättning 

Det finns två övergripande mål med förvaltningen av avsatta medel: 
 

1. att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet 

2. att uppnå en jämn och förutsägbar utbetalning av pensionskapitalet över tiden 

 
Med ” god avkastning med betryggande säkerhet” menas att kommunen ska ta finansiella 
risker i syfte att uppnå en avkastning som över tiden överstiger skuldens diskonteringsränta. 
Därmed bidrar förvaltningen till att minska den finansiella bördan av åtagandet. Kommunen 
ska vidare utnyttja tidfaktorn i åtagandet. Med det menas att kommunen kan acceptera 
kortfristiga variationer i värdet av tillgångarna, om tillgångarna över lång tid (> 5 år) med 
rimliga antaganden kan förväntas skapa ett mervärde som motsvarar risken.  
 
En jämn och förutsägbar utbetalningstakt är viktig för att uppnå stabilitet i förutsättningarna 
för den årliga kommunala driften.  
 

2.2 Måluppfyllelse: Övergripande strategi 

För att uppnå målsättningarna har kommunen utvecklat en matchningsstrategi. Strategin anger 
hur de fonderade tillgångarna ska tas i anspråk för att hantera åtagandet. Kommunens 
åtagande kopplad till den gamla skulden illustreras schematiskt i figur nedan. Skuldens 
struktur innebär att utbetalningarna ökar fram till ca 2020-2025, för att därefter avta.  
 
Eslövs kommuns pensionsåtagande 2008-2047 i fasta priser (KPAs beräkning) 
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Steg ett i strategin är att fastslå ett långsiktigt tak för den årliga pensionsbelastningen 
avseende den gamla skulden (”maximibelopp”) i reala termer. Beräknade kostnader över taket 
ska säkerställas av det avsatta pensionskapitalet. Nuvärdet av utbetalningarna som överstiger 
taket ska matchas med de medel som avsatts. 
 
Steg 2: För att säkerställa ett utrymme att ta risk sätts den initiala konsolideringsgraden till 
100%. Det innebär att tillgångarnas värde motsvarar nuvärdet av skulden. Matchningen 
baseras på värdet av tillgångarna per den 31/12 2007 samt nuvärdet av den gamla skulden 
såsom pensionsadministratören, KPA, beräknat den i långtidsberäkningen hösten 2007 (med 
antaganden baserade på Rips 07).  
 
Steg 3: En femårig utbetalningsplan preciseras som anger det årliga belopp som skall 
realiseras från pensionskapitalet och läggas till driftsbudgeten. I kommunens fall kommer 
inga utbetalningar att ske ur pensionskapitalet förrän 2013. En första utbetalningsplan görs för 
tiden 2013-1017. För tiden därefter görs en prognostiserad utbetalningsplan baserad på 
antaganden om normal avkastning under lång tid, givet en balanserad tillgångsportfölj. 
 
Om inget oförutsett inträffar görs en förnyad analys efter fem år, där den kommande femårs-
periodens utbetalningsnivåer fastslås.  
 

3. Organisation och ansvarsfördelning 
 

3.1 Kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för pensionsmedelsförvaltningen.  
 
Kommunfullmäktige fastställer placeringspolicyn. 
 

3.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är formell medelsförvaltare och delegerar kommunfullmäktiges operativa 
förvaltningsuppdrag till ekonomichefen. Kommunstyrelsen är ansvarig för strategiska 
frågeställningar. 
 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar:   

1. Beredning av placeringspolicyn, för beslut i kommunfullmäktige 

2. Säkerställande att förvaltningen sker i överensstämmelse med placeringspolicyn och 
gällande lagar  

3. Löpande utvärdering av förvaltningen i förhållande till fastställda förvaltningsmål 
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3.3 Ekonomichefens ansvar 

Det är ekonomichefens ansvar att 

1. Placeringspolicyn efterlevs 

2. Utforma förvaltningsinriktning inom ramen för policyn (t ex beslut om aktiv/passiv 
förvaltning, blandmandat eller specialistmandat, etc)  

3. Finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy och 
gällande delegation  

4. Löpande rapportera till kommunstyrelsen om utfallet i förvaltningen och portföljernas 
exponering i relation till fastställda limiter. 

5. Genomföra förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag inom 
ramen för placeringspolicyn. 

6. Initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn. 

7. Följa upp efterlevnad av placeringsdirektiv och avtal. 

8. Företräda kommunen gentemot externa motparter. 

9. I övriga fall rapportera till kommunstyrelsen rörande omständigheter som påverkar 
förvaltningen av portföljerna.  

 
Vid plötsliga, oväntade marknadshändelser kan ekonomichefen i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till lämpliga placeringsförändringar som kan 
innebära tillfälliga avvikelser från placeringsreglerna. Dessa avvikelser skall anmälas vid 
närmaste kommunstyrelsemöte, och kommunstyrelsen skall fatta beslut om den fortsatta 
hanteringen. Om händelserna föranleder en permanent förändring skall placeringspolicyn 
uppdateras och beslutas av kommunfullmäktige. 
 

3.4 Attestinstruktion 

Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestreglemente. 
 

4. Placeringsriktlinjer 

4.1 Förvaltningsfilosofi 

Kommunens förvaltningsmål skall uppnås med följande principiella riktlinjer för 
förvaltningen: 
 

1. Helhetsansvar 
Kommunen ska ha kontroll och ansvar över skulder och tillgångar som härrör till 
pensionsmedelsförvaltningen. Det åvilar därför kommunens företrädare att sköta den 
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riskhantering, tillgångsallokering med mera, som följer med detta ansvar. 
 

2. Matchning 
Tillgångarna ska förvaltas i syfte att matcha en del av kommunens pensionsskuld, 
såsom utvecklats i avsnitt 2. Normalportföljen som anges nedan är framtagen för att 
över tiden dels säkerställa den konsolidering som fastslagits av kommunen, dels skapa 
utrymme för att successivt minska belastningen på kommunens ekonomi med 
anledning av pensionsåtagandet.     
 

3. Diversifiering 
Tillgångsförvaltningen skall utformas för att säkerställa en bra diversifiering inom och 
mellan de tillgångar som ingår i portföljen, i syfte att uppnå en effektiv riskspridning.  
  

4. Långsiktighet 
Investeringar på finansiella marknader innebär risker. I en väldiversifierad portfölj är 
risken främst relaterad till att tillgångarna på de marknader som kommunen investerar 
i fluktuerar i värde. Eftersom huvuddelen av kommunens pensionsåtagande ännu 
ligger långt fram i tiden är kortfristiga svängningar i portföljvärdet mindre relevant. I 
takt med att kommunen närmar sig utbetalningstopparna kring år 2020 kan 
tillgångsmixen förändras så att de kortsiktiga svängningarna i portföljvärdet minskar.   

 

4.2 Extern rådgivare 

Kommunen kan – insatsvis eller löpande – anlita externa rådgivare. Det kan avse upphandling 
av extern kapitalförvaltare, utvärdering, rådgivning kring risk- och tillgångsallokering, etc.  
 
Extern rådgivare skall vara oberoende. Med oberoende menas att denne inte skall bedriva 
verksamhet som kan innebära en intressekonflikt, eller via formella samarbeten, ägande eller 
liknande stå i beroendeställning till sådan verksamhet.  
 

4.3        Extern förvaltning 

Kommunens tillgångar kan förvaltas av externa förvaltare. Vid anlitande av externa förvaltare 
skall principen om diversifiering iakttas, så att god riskspridning erhålls.  
  
Externa förvaltare skall följa formella och branschmässiga krav som följer av dennes 
verksamhet. Det innebär att förvaltare skall vara ett fondbolag eller ett värdepappersinstitut 
som har erforderliga tillstånd (se 4.6.2).  
  
Vid placering i investeringsfond utformas inga särskilda avtal utöver eventuella rabattavtal. 
Fondbestämmelserna skall i allt väsentligt överensstämma med placeringspolicyn. 
Investeringsfonder skall stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk 
myndighet.  
 
Investeringar kan även ske i s k strukturerade produkter (t ex aktieindexobligation). Då 
transparensen i strukturerade produkter ofta är sämre än i diskretionära förvaltningsmandat 
och investeringsfonder ställs särskilda krav på kommunens företrädare i samband med förvärv 
av strukturerade produkter. Kostnads- och villkorsstruktur, löptid, exponering, motpartsrisk 
och likviditet är aspekter som noggrant och initierat måste värderas.  
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4.4        Tillåtna tillgångsslag och riktlinjer 

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 
�         Räntebärande värdepapper (4.4.1) 
�         Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier (4.4.2) 
�         Alternativa tillgångar: Investeringar som ej ryms i punkterna ovan, t ex råvarufonder 

eller motsvarande (4.4.3) 
  
Strukturerade produkter skall hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak 
avser. Likvida medel skall inte hållas annat som transaktionslikviditet inom respektive 
tillgångsslag. 
  

4.4.1 Räntebärande värdepapper  
Kommunen har valt att inte matcha åtagandets skuldstruktur med motsvarande duration och 
löptidsstruktur i portföljen av räntebärande värdepapper av två skäl. För det första täcker 
avsättningarna endast en mindre del av kommunens totala åtaganden. För det andra har 
åtagandet mycket lång löptid med jämn förfallostruktur, vilket är inte är möjligt att matcha 
med svenska noterade räntebärande värdepapper. Det finns f n endast ett fåtal nominella och 
reala statsobligationer med löptid överstigande 10 år. I den valda strategin syftar därför 
aktieportföljen till att matcha det långfristiga reala åtagandet, medan ränteportföljen ur ett 
löptidperspektiv snarare skall matcha kortfristiga (<10 år) åtaganden. Ränteportföljen skall 
därför ha en duration som understiger 10 år, och sträva efter att ha en jämn löptidsstruktur.  
  
Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte fullgör sina 
förpliktelser, exempelvis inte betalar tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall.  
  
För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & 
Poor’s, Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 100 % av de 
räntebärande tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna eller garanterade av svenska 
staten. Utöver detta skall kommunen eftersträva en effektiv riskspridning, t ex genom att 
placera i många olika emittenter och, där det är relevant, olika branscher. 
 
Tabellen anger max tillåtna andel av räntebärande portföljen som får investeras i respektive 
kategori.  
 

Löptidssegment  
Emittentkategori 
(S&P/Moody’s) 

Max andel, 
emittentkateg

ori 

Max andel, 
enskild 
emittent 

Kortfristig rating (< 1 
år) 

1 A2/P2 (och bättre) 50% 10% 

Långfristig rating (> 1 
år) 

2a Svenska staten, svenska 
kommuner och landsting 

100% 20%* 

 2b AAA-/Aaa3 (2a ej inräknat) 70% 20% 

 2c A-/A3 – AA+/Aa1 50% 10% 
*Begränsningen gäller inte svenska staten 
  
Vid investering i väldiversifierad fond skall det kapitalvägda genomsnittliga kreditbetyget i 
fonden motsvara ratingen som avses i tabell. 
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 Investering i värdepapper som inte är ratade är tillåtna, om ägargaranti eller annat förhållande 
i sak innebär en motsvarande rating som avses ovan. 
  
Innehav i räntebärande värdepapper noterad i annan valuta än SEK skall i normalfallet 
valutasäkras. 
  

4.4.2 Aktier och aktierelaterade instrument 
Vid investeringar i aktier skall allmänt vedertagna principer om diversifiering inom och 
mellan olika aktiemarknader beaktas. Likaså skall riskspridning avseende förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas. 
  
Investering skall i huvudsak ske i börsnoterade aktier. Med börsnoterade aktier avses aktier 
som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen för allmänheten 
och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet (behörigt 
organ). Andelen onoterade aktier får uppgå till max 5 %. 
  
En enskild emittent får inte utgöra mer än 10 % av den totala aktieportföljen. 
 
Aktiennehav noterad i utländsk valuta valutasäkras normalt inte. 
  

4.4.3 Alternativa tillgångar 
Syftet med alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, 
dels för att skapa riskspridning i portföljen i syfte att minska den totala risken och höja den 
riskjusterade avkastningen. Kommunen skall, som en generell regel, eftersträva en god 
diversifiering genom att investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare.  
  
Inriktningen för de investeringar som görs är att de skall: 

�        Uppvisa låg korrelation till traditionella aktieplaceringar 

�        Ha en förväntad positiv avkastning och en historisk risknivå (mätt som volatilitet) som 
är  lägre än aktiemarknaden. 
  
Med alternativa tillgångar avses t ex fastighets- och råvarufonder.  
  
Investeringar i alternativa tillgångar skall ske i fonder eller i strukturerade instrument, för att 
minimera administrationen och de operativa riskerna. 
  
Innehav noterad i annan valuta än SEK valutasäkras i normalfallet. 
  

4.5        Allokering 

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan 
tillgångsslag. Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra 
utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) skall gälla totalt för portföljen. 
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Tillgångsslag  
 min normal max 

Räntor och alternativa tillgångar  20 40 80 

Svenska räntebärande värdepapper 0  80 

Alternativa tillgångar 0  40 

Aktier 20 60 80 

Svenska aktier 0  60 

Utländska aktier 0  40 
    

 

Taktisk allokering innebär kortfristiga avvikelser från normalportföljen. Det finns två 
alternativ för hanteringen av den taktiska allokeringen: 

1. Passiv taktisk allokering: Portföljvikterna rebalanseras tillbaks till normalvikter vid vissa 
förutbestämda tidpunkter, exempelvis årsvis, samt om limiter överskrids 

2. Aktiv taktisk allokering: Portföljvikterna justeras löpande i syfte att tillvarata möjlighet till 
meravkastning och/eller minska på risken för att skydda portföljen för eventuella 
värdeminskningar  

En aktiv taktisk allokering ställer krav på kvalificerad analys och bedömning. Extern 
rådgivare eller förvaltare kan behöva anlitas för sådan tjänst. Val av strategi för taktisk 
allokering kan variera över tiden. 

 

4.6        Övriga riskbegränsningar 

4.6.1 Motparter 
Godkända motparter vid transaktioner med portföljernas noterade tillgångar är: 
-        Värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för utförande av order 

avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap 1 § p 2 lag (2007:528) 
om värdepappersmarknaden. 

-        Annan svensk juridisk person som enligt lag eller förordning har tillstånd för handel 
med finansiella instrument för annans räkning i eget namn. 

-        Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående punkter 
och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

  
Vid investeringar i strukturerade OTC-instrument, private placements eller motsvarande skall 
dessa genomföras via etablerade finansiella institutioner. Motsvarande kreditbegränsningar 
som anges i 4.4.1 är tillämpliga. 
 

4.6.2 Förvaltare 
Diskretionär förvaltare eller fondförvaltare skall vara värdepappersinstitut eller fondbolag och 
ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
respektive lag (2004:46) om investeringsfonder. 
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Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av 
myndighet eller annat behörigt organ. 

 

4.6.3 Förvar 
Portföljernas tillgångar skall förvaras hos: 
1.      Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för 

förvaring, enligt 2 kap 2§ p 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.. 
2.      Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som 

står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 
  
Andelar i investeringsfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan leverans till 
värdepappersinstitut. 
  

4.6.4 Belåning 
Portföljernas tillgångar skall inte belånas. 
  

4.6.5 Aktielån och blankning 
Aktielån är tillåtet om det sker på för branschen sedvanliga villkor och säkerhetskrav. 
Blankning av lånade aktier får inte ske, annat än av förvaltare inom ramen för dess normala 
investeringsverksamhet, fondbestämmelser och avtal. 
  

4.6.6 Valutarisk 
Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av 
placeringsvalutan, eller vid en förstärkning av den svenska valutan. Utländska aktieinnehav 
valutasäkras normalt inte. Ränteplaceringar och alternativa tillgångar skall i normalfallet vara 
valutasäkrade.  
  

4.6.7 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan tillgång inte kan avyttras eller 
förvärvas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora 
kostnader. Likviditetsrisken förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument 
som inte är föremål för börshandel eller clearing via clearingorganisation, såsom strukturerade 
produkter. 
  
Kommunens tillgångar skall i huvudsak vara noterade, det vill säga vara föremål för 
regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats som är öppen för allmänheten 
och som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Här avses även fonder som huvudsakligen 
investerar i noterade bolag och som är föremål för frekvent handel.  
 
Maximalt 40 % av portföljen får från tid till annan vara placerad i strukturerade produkter. 
Alternativa innehav skall i normalfallet kunna avyttras inom fem år.  
  

4.6.8 Derivatinstrument 
Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal) får användas för att minska den finansiella 
risken och för att effektivisera förvaltningen av kommunens tillgångar.  
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Derivatinstrument är inte en del av kommunens normala fövaltningsverksamhet. Som 
huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av intern eller extern part i de fall 
denne har: 

�        Ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur 

�        Administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera derivattransaktioner 
 och -innehav 

�        System och insikter erforderliga för att rätt mäta och förstå risker i hanteringen av 
derivat. 
  
Följande generella regler gäller.  
1.      Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning skall i förekommande fall 

preciseras i placeringsdirektiv och avtal.  
2.      Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för 

derivathantering.  
3.      Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt att portföljerna avviker, eller 

efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i placeringspolicyn. 
4.      Derivat avseende enskilda värdepapper eller index får inte ställas ut eller anförskaffas så 

att kommunens allokeringsstrategi med avseende på exponering mot olika marknader blir 
väsentligt annorlunda än den avsedda. Det åvilar kommunen att tillse att reglerna för 
derivatanvändande i enskilda mandat sammantaget inte strider mot detta.  

5.      Valutaderivat får anskaffas i syfte att hantera valutarisken inom valda ramar för 
valutaexponering. 

  

5. Etiska riktlinjer 
 
Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också etiska aspekter beaktas i 
placeringsverksamheten. Härmed avses att placeringar inte bör ske i företag som har sin 
huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning, inom krigsmateriel eller tobaks- och 
alkoholvaror. Placeringar bör heller inte göras i företag som uppenbarligen bedriver 
verksamhet av någon omfattning i länder som omfattas av Förenta Nationernas sanktioner, 
eller företag som på annat sätt (efter noggrann prövning) funnits bedriva oetisk verksamhet, 
exempelvis oacceptabla arbetsförhållanden, barnarbete, våld, narkotika, prostitution eller 
annan kriminell verksamhet. Detta iakttas genom att placeringar i normalfall görs i välkända 
och välrenommerade företag. Inför eventuella placeringar i mindre kända företag ska 
ambitionen i dessa fall vara att genom seriös utredning utröna huruvida företaget bedriver 
någon etiskt tveksam verksamhet. Vid osäkerhet av etiska skäl ska grundregeln vara att avstå 
från placering. Om placering av misstag skett i oetisk verksamhet ska engagemanget snarast 
upphöra. 
 
Innehav av derivatinstrument, baserade på breda marknadsindex och som inte innebär ett 
direkt ägande i underliggande tillgångar, undantas från reglerna ovan. Det innebär att 
aktieindexobligationer undantas från reglerna ovan. Undantaget gäller även placeringar i 
alternativa investeringar.  
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6. Uppföljning och rapportering 
 

6.1 Inriktning för uppföljningen 

Uppföljningen avser i första hand att mäta portföljens värdeutveckling i förhållande till 
pensionsskulden, och det i avsnitt 2 prognostiserade maximibeloppet för täckande av framtida 
pensionsutbetalningar. 
 
Därutöver till att utvärdera utfallet av förvaltningen i förhållande till relevanta 
jämförelseindex. 
 

6.2 Uppföljning av pensionsåtagande 

Utvecklingen i förhållande till prognosen utvärderas och kommenteras i kommunens 
årsredovisning.  
 

6.3 Förvaltningsrapport  

Kommunstyrelsen skall löpande under året, med jämna intervall, besluta om en rapport över 
förvaltningsutfallet med åtminstone följande innehåll: 
 
· Aktuell värdering av tillgångar i förhållande till pensionsåtagandet 

· Tillgångsportföljens totala avkastning under perioden, under året och sedan start. 

· Procentuell fördelning på olika tillgångsslag. 

· Utvärdering av delportföljer/förvaltare mot jämförelseindex, med tillämpning av 
vedertagna nyckeltal 

 

6.4 Årsrapport 

En årsrapport över pensionsmedelsförvaltningen skall lämnas till kommunstyrelsen. Utöver 
innehållet i 6.3 skall rapporten innehålla en redogörelse över det gångna årets 
placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling.  
 
Det övergripande förvaltningsmålet, enligt avsnitt 2, skall uppdateras med aktuell siffra med 
hänsyn tagen till de uttag som gjorts från pensionsportföljen under året samt den nya 
underliggande värderingen av pensionsåtagandet som erhållits från pensionsadministratören.  
 

6.5 Utvärdering av delportföljer/ förvaltare 

Förvaltningsresultatet skall  utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de 
marknader där investeringar görs. I tabellen anges relevanta index för delportföljerna.  
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Tillgångsslag Index 

Svenska räntebärande vp OMRX Total eller 
motsvarande 

Alternativa investeringar SSVX30d + 2% 

Svenska aktier Six Portfolio Return Index 
eller motsvarande 

Utländska aktier MSCI World NDR eller 
motsvarande** 

Aktier, tillväxtmarknader MSCI Emerging Markets 
free NDR** 

 
* Eller motsvarande lands- eller regionindex, där det är relevant 
 
Totalportföljen kan jämföras med ett sammanvägt index av ovanstående delindex. 
Sammanvägningen baseras på aktuell normalvikt för totalportföljen. 

ORDLISTA 
Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda 

genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av 
obligationernas och kupongernas återstående löptid, 
kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer 
känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. 
Durationen för en s k nollkupongsobligation är lika med dess 
löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Diversifiering Ett grundläggande begrepp i modern portföljteori. Bygger på att 
den samlade risken när två tillgångar läggs ihop är mindre än 
summan av riskerna i de enskilda tillgångarna var för sig. 
Genom att placera kapitalet i fler olika tillgångar och hos 
förvaltare med olika förvaltningsstil erhålls diversifiering, d v s 
riskspridning. 

Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala 
portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på 
ett värdepapper. 

Hedgefond Ett samlingsbegrepp för många olika typer av 
förvaltningsinriktningar, med vissa gemensamma drag: Absoluta 
avkastningsmål, låg korrelation till traditionella tillgångar 
(aktier, räntebärande värdepapper) och mycket vida, 
okonventionella placeringsregler (belåning, derivat, korta 
positioner). Bidrar till diversifiering i en portfölj. 

Index, jämförelseindex Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex SIX Portfolio 
Return Index (svenska aktier) och OMRX Total (svenska 
nominella räntor). 
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Investeringsfond Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som 
administreras av särskilt fondbolag. Fonden ägs av 
andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren inte under några 
omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka 
förluster i förvaltarens verksamhet.  

En fond som är registrerad i Sverige står under 
Finansinspektionens tillsyn och följer den svenska 
fondlagstiftningen. Inom EU finns ett särskilt direktiv som gäller 
fondverksamhet (UCITS). Det gör att fondlagstiftningen i de 
olika EU-länderna i stort överensstämmer. I länder utanför EU 
kan det dock finnas stora avvikelser i regelverken. 

Det finns två typer av investeringsfonder, specialfonder och 
värdepappersfonder. Specialfonder har friare 
placeringsbestämmmelser, och vänder sig oftast till 
professionella investerare (hedgefonder är oftast specialfonder). 
Värdepappersfonder styrs av EUs UCITS-direktiv. 

Konvertibla skuldebrev  Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att 
helt eller delvis  byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. 

Konvertibla vinstandelsbevis  En mellanform mellan konvertibler och aktier. 
Skiljer sig från konvertibla skuldebrev såtillvida att 
avkastningen från vinstandelsbeviset är beroende av den 
utdelning företaget lämnar. 

Likvida medel Likvida medel definieras som kassamedel, medel på depåkonto, 
bankräkning, dagsinlåning, specialinlåning samt sådana 
kortfristiga räntepapper som förvärvats i syfte att utgöra en 
likvid placering.   

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett 
instrument eller på en marknad. Även benämning för 
kassamedel. 

Likvidschema När ett värdepapper omsätts finns i normala fall standardiserade 
tidpunkter mellan avslutsdag och likviddag.  

Nollkupongare Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan 
kupongränta. Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid 
lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån garanteras 
härigenom den angivna avkastningen. För vanliga lån måste 
kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta. 

Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 

Rating, ratingkategorier En rating är en relativ bedömning av en emittents förmåga att i 
tid infria sina betalningsförpliktelser. En rating avser i regel ett 
givet låneprogram eller annan given skuldförpliktelse och är en 
uppskattning av kredittagarens förmåga till en tidsmässigt 
korrekt återbetalning av emitterat papper i programmet. En 
rating kan dock även avse en viss emittents förmåga att fullgöra 
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alla sina betalningsförpliktelser. Internationellt förekommer 
rating bland annat från Moody's och Standard & Poor's.  

  

Kortfristiga ratingskalor: 

Förklaring Moody's 
Standard 
& Poor's 

Standard&Poor's 
– nordisk rating 

Högsta kreditvärdighet Prime-1 A-1 K-1 
Hög kreditvärdighet Prime-2 A-2 K-2 
Adekvat kreditvärdighet Prime-3 A-3 K-3 
Spekulativ kategori   B K-4 
Bristande betalningsförmåga Not 

prime 
C K-5 

Betalningsinställelse/Konkurs   D BK 
  

Långfristiga ratingskalor: 

Förklaring Moody's 
Standard 
& Poor's 

Investment Grade 
Högsta kvalitet Aaa AAA 
Hög kvalitet Aa AA 
Övre mellannivå A A 
Mellannivå Baa BBB 
Speculative Grade 
Övervägande spekulativ Ba BB 
Spekulativ, låg nivå B B 
Svag, nästintill konkurs Caa CCC 
Högsta spekulation Ca CC 
Lägsta kvalitet C C 
Konkurs   D 

  
Standard & Poor's kan använda + eller - för att modifiera vissa 
ratings. Moody's använder siffror 1 (högst), 2 och 3 inom 
intervallet Aa1 till B3. 

  

Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från fast till rörlig räntesats 
och vice versa.  

Standardavvikelse Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på en tillgång 
(värdepapper, portfölj) eller en marknad fluktuerar över tiden 
(även kallat volatilitet). 

Teckningsoptioner Optioner som ges ut i samband med optionslån och som innebär 
rätt att delta i en framtida nyemission av aktier. 

Termin Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och 
försäljning av en viss mängd av en viss vara med likvid vid en 
bestämd framtida tidpunkt. Exempel på sådan termin är aktie-, 
ränte- och indextermin. 
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Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på 
tillgångsslag. 

Valutarisk Risken att tillgångar noterade i utländsk valuta faller i värde 
mätt i egen valuta p g a att den egna valutan stiger/utländska 
valutan faller. 

  
 
2008-12-09 
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Godkännande av årsredovisningen för 2018 
samt beviljande av ansvarfrihet för stiftelsen 

Gamlegård 2018
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KS.2018.0293 

2019-05-16
Birgitta Petersson Kommunstyrelsen
+4641362449 
Birgitta.Petersson@eslov.se 

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

Förslag till Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Servicenämnden har fattat beslut om förslag till reviderade ”Riktlinjer för fordon i 
Eslövs kommun” och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta de reviderade riktlinjerna. 

Föreslagna riktlinjer styr val av motordrivna fordon upp till 3500 kg till kommunens 
verksamheter vid såväl köp som leasing. Vidare omfattar riktlinjerna val av drift och 
underhåll, däck och däckservice samt drivmedel till dessa fordon. Härutöver 
innehåller förslaget riktlinjer för cyklar och elcyklar.

Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna är tydliga och precisa. Vidare anser 
Kommunledningskontoret att riktlinjerna bör kompletteras med riktlinjer gällande 
alkolås samt att mål för högre nyttjandegrad av fordonen i bilpoolen bör upprättas. 
Härutöver föreslås smärre tillägg och ändringar.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Kommunledningskontorets förslag till tillägg och ändringar i föreslagna 
”Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun”
Servicenämndens beslut §50, den 12 december 2018
Servicenämndens förslag till reviderade Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun, den 
12 december 2018

Beredning
Förslag till reviderade riktlinjer innehåller framförallt förtydliganden av nuvarande 
riktlinjer. Frågor gällande ansvar, organisation och inköp samt rutiner vid 
olyckshändelser, drift och underhåll har utvecklats och preciserats.
Kommunledningskontoret anser förslagna riktlinjer vara tydligt specificerade. 
Vidare anser Kommunledningskontoret att möjligheten att beakta installation och 
användande av alkolås i motordrivna fordon bör genomlysas och föreslår att förslaget 
till reviderade riktlinjer kompletteras med riktlinjer avseende alkolås. Beträffande 
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körintervall i bilagan till Servicenämndens föreslagna riktlinjer föreslås att en 
målsättning och plan för högre nyttjandegrad av fordonen i bilpoolen upprättas. 

Härutöver anser Kommunledningskontoret att benämning ”Stadshuspoolen” inte bör 
användas då det kan skicka oönskade signaler till verksamheterna. För närvarande 
utgår Bilpoolens verksamhet från Maskinvägen 4 och många av fordonen är 
placerade ute i verksamheter runt om i hela kommunen. En benämning av 
kommunens bokningsbara fordonspark, innefattande såväl bilpool som cyklar, kan 
med fördel tas fram men tills vidare föreslås att benämningen ”Bilpoolen” fortsätter 
att gälla tills annat har beslutats.

Utöver vad som anges ovan redovisas i bilaga 1 Kommunledningskontorets förslag 
till ändringar och tillägg i de föreslagna riktlinjerna:
 Text som flyttats är markerad med kursiv text.
 Tillägg och ändringar är markerade med fet kursiv text.
 Borttagen text är markerad med fet kursiv överstruken text.
 Härutöver har texten försetts med innehållsförteckning och kapitelindelning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- att anta Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun, innefattande 

kommunledningskontorets förslag till kompletteringar, ändringar och tillägg, 
att gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft

- att Servicenämnden uppdras att upprätta mätbara mål för en högre nyttjandegrad 
av fordonen i bilpoolen.

Beslutet skickas till
Servicenämnden

Eva Hallberg Tomas Nilsson
Kommundirektör Ekonomichef
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KS.2018.0293 BILAGA 1.

2019-02-11
Birgitta Petersson
+4641362449
Birgitta.Petersson@eslov.se

1(6)

Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Bilaga till kommunledningskontorets skrivelse ”Förslag till 
Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun” med förslag till tillägg 
och ändringar. 

Innehåll
Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun ......................................................................1

1. Tekniska krav vad gäller drivmedel...............................................................2

2. Utgångspunkter ............................................................................................3

3. Skötsel: drivmedel, däck, service och tvätt...................................................3

4. Cyklar ............................................................................................................4

5. Uppföljning ...................................................................................................4

6. Ansvar ...........................................................................................................4

6.1 Strategiskt fordonsansvar ...........................................................................4

6.2 Rese- och fordonsansvariga på förvaltningarna .........................................4

6.3 Praktiskt fordonsansvarig ...........................................................................5

6.4 Ansvar vid användning av fordon ...............................................................5

6.5 Bokningsbara fordon (bilpool och cyklar) ...................................................6

6.6 Olyckshändelse ...........................................................................................6
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Dessa riktlinjer för fordon styr val av bilar och lätta lastbilar som ska
användas i Eslövs kommuns verksamhet vid inköp och leasing, samt val av
däck, skötsel och drivmedel. Alla inköp av motordrivna fordon till Eslövs 
kommun ska ske genom Serviceförvaltningens bilpoolssamordnare i 
enlighet med gällande ramavtal och kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy.

Riktlinjerna för möten och resor kompletterar detta dokument och styr hur
kommunens medarbetare transporterar sig till och från resor och möten i
tjänsten.

Riktlinjerna ska bidra till att följande mål uppfylls:

- Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt
miljömål för Eslövs kommun)

- År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30
procent lägre än år 1990. (Regionalt miljömål för Skåne)

- Till år 2020 ska Eslövs kommunorganisation vara fri från fossila
bränslen för uppvärmning av byggnader, elanvändning och
transporter. (Region Skånes mål som Eslövs kommun har anslutit sig
till och Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0)

- Totala energianvändningen i fordonsflottan ska minska med 20 %
till 2020 (basår 2009). (Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0)

1. Tekniska krav vad gäller drivmedel

1. Fordon som körs på biogas eller enbart el skall väljas.
Energieffektiva fordon ska prioriteras.

2. I särskilda fall (då det inte är praktiskt möjligt, eller av andra
anledningar inte är försvarbart att välja punkt 1) ska fordon som kan
köras på annat förnybart bränsle, exempelvis biodiesel (HVO100,
RME) eller etanol, väljas.

Beslut om undantag enligt punkterna ovan tas i respektive nämnd.
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2. Utgångspunkter
- Fordon som används av kommunen ska vara fossilbränslefria.
- Bilpoolens fordon ska, där det är möjligt, prioriteras framför

nyanskaffning av förvaltningsegna fordon.
- Effektivisering av fordonsflotta och tjänsteresor ska bidra till att

antalet fordon minskar över tid utan att påverka verksamhetens
funktioner (exklusive cyklar).

- Fordon ska väljas så att de passar respektive förvaltnings
arbetsuppgifter.

- Arbetsmiljöaspekten ska beaktas vid val av fordon. Enkel i- och
urstigning är en viktig arbetsmiljöfråga hos de som frekvent
använder fordon i tjänsten.

- Årlig körsträcka på kommunens fordon rekommenderas av
fordonsekonomiska skäl att ligga inom intervallet 1500-3000 mil
(utifrån Trafikverkets rekommendationer)1. Enligt inventeringen 
2017 av Eslövs kommuns fordonsflotta ligger 61 % under 
rekommenderat körintervall.

- Fordonen ska uppfylla 5 stjärnor i Euro NCAP:s bedömning för
förar- eller passagerarsäkerhet.

- Självriskkostnader för fordonsskador ska minska för att inte påverka
försäkringspremien negativt.

3. Skötsel: drivmedel, däck, service och tvätt

- Fordon som kan drivas med förnybara bränslen, ska tankas och
köras med förnybara bränslen. Fossilt drivmedel är endast tillåtet 
att ha som reserv. Det är inte tillåtet att välja bort att tanka förnybart 
bränsle. Tankning sker hos de leverantörer som kommunen har 
tecknat avtal med.

- Vid val av nya vinter- och sommardäck ska bästa kombination väljas
utifrån prioriteringen våtgrepp, energieffektivitet och buller (se
bilaga 1).

- Vinterdäck på fordon ska vara dubbfria. Vinterdäck med dubb får
endast monteras på de fordon som måste köra i alla väder oavsett
tidpunkt på dygnet (beredskapsfordon, fordon inom hemtjänst och
elevtransport).

- Däckbyte sker genom kontakt med bilpoolen. Inköp görs enbart
genom avtalet om ”Däck och däckservice”.

- Service och besiktning av fordon sker hos de leverantörer som
kommunen har tecknat avtal med. För frågor kontakta bilpoolen.

1 Enligt inventeringen 2017 av Eslövs kommuns fordonsflottaligger 61% under rekommenderat körintervall.
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- Fordonstvätt ska ske i enlighet med de riktlinjer för fordonstvättar
som har tagits fram av kommunen och VA-Syd och görs hos de
leverantörer som kommunen har tecknat avtal med.

4. Cyklar

Eslövs kommun förespråkar cykling i tjänsten där det är praktiskt möjligt.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, regnkläder och hjälmar. Cykelhjälm
ska användas vid cykling i tjänsten. Arbetsgivaren ansvarar för att 
personliga cykelhjälmar finns att tillgå. Beslut om inköp av tjänstecykel tas 
av närmsta chef. Där det finns avtal för inköp och service av tjänstecyklar 
ska detta användas. Cyklar ska hållas i gott skick och varje förvaltning ska 
ha en cykelansvarig. Kommunen har även bokningsbara cyklar placerade i
stadshuset, se punkt 6.5 Bokningsbara fordon nedan.

5. Uppföljning

Riktlinjernas efterlevnad följs upp inom arbetet för Miljömålsprogrammet.
Antal fordon som drivs på respektive drivmedel, körda kilometer och
mängd inköpt bränsle följs upp årligen inom Energi- och klimatplanen och
redovisas förvaltningsvis. Resultatet av uppföljningen publiceras på Eslövs
kommuns hemsida tillsammans med övriga resultat av arbetet med
Energi- och klimatplanen och kommunens miljömål.

6. Ansvar

Följande ansvarsfördelning utgör ett förtydligande av ett redan befintligt
arbetssätt i kommunen.

6.1 Strategiskt fordonsansvar
Övergripande fordonsansvar för kommunens fordon ligger på
Serviceförvaltningen. Alla inköp av fordon sker via bilpoolssamordnaren.
Strategisk samordning av fordonsflottan sker via energisamordnare (Miljö
och Samhällsbyggnad) och hållarbetsutvecklare (Serviceförvaltningen).

6.2 Rese- och fordonsansvariga på förvaltningarna
Varje förvaltning inom kommunen har en utsedd rese- och fordonsansvarig.
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Ansvaret innebär att:

- medverka i kommunövergripande fordonsgrupp, samverka och 
rapportera till strategiskt fordonsansvarig och gemensamt verka för 
att kommunen anskaffar och förfogar över en optimal fordonsflotta

- medverka i framtagandet av rutiner avseende tjänstecyklar och 
jojokort

- medverka i framtagandet av rutiner för att minska körning med egen 
bil i tjänsten

- kartlägga verksamhetens resor och göra årlig uppföljning (i samband 
med uppföljningen av energi- och klimatplanen).

6.3 Praktiskt fordonsansvarig
Varje fordon ska ha en fordonsansvarig som löpande ansvarar för fordonets
skötsel och handhavande. Fordonsansvarig är kontaktperson gentemot 
Serviceförvaltningen i frågor som avser aktuellt fordon.

Ansvaret innebär att:
- tillhandahålla fordonet för besiktning på avsedd tid efter kallelse

från bilpoolssamordnare
- bilpolssamordnaren kontaktas vid signal om service och att fordonet

tillhandahålls för service på utsatt tid
- tillhandahålla bilen för däckskifte på avsedd tid efter kallelse från

bilpoolssamordnaren
- fordonet tvättas och städas regelbundet
- skaderapport upprättas vid olycka samt ser till att rapporten skickas

vidare till bilpoolssamordnaren.

6.4 Ansvar vid användning av fordon
Den som använder ett fordon ansvarar för att:

- fordonet tankas innan återlämning om endast ¼ tank återstår
- fordonet hanteras varsamt
- fordonet städas efter användning
- anmäler fel till den som är fordonsansvarig för aktuellt fordon
- snarast återlämnar nycklar efter användning
- återlämnar fordonet i rätt tid
- köra ekonomiskt och hållbart
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- följa trafikreglerna/trafikföreskrifter
- fordonet endast används vid tjänsteutövning
- fylla i körjournal
- inte röka i fordonen
- betala eventuella böter

Fordonen är försedda med Eslövs kommuns logotyp. De ska därför
framföras med gott omdöme, med respekt för andra och i enlighet med
gällande trafikregler och lokala trafikföreskrifter. Fordonen ska också hållas
rena och representativa. Det gäller även de bilar som inte är försedda med
kommunens logotype.

6.5 Bokningsbara fordon (bilpool och cyklar)

Eslövs kommun har en gemensam bilpool (kallas Stadshuspoolen) med 
fordon som kan bokas av alla medarbetare. Bokning och information om 
tillvägagångssätt finns på intranätet. De bokningsbara fordonen finns på 
Stadshuset.

Även bokningsbara cyklar finns på Stadshuset och kan bokas av alla 
medarbetare. Elcykel, lådcykel och traditionell cykel finns tillgängliga. 
Cyklarna bokas genom Outlook. Information och tillvägagångsätt finns på 
intranätet.

6.6 Olyckshändelse

Vid fordonsolycka ska skaderapport alltid skrivas och skickas in till
bilpoolssamordnaren. Vid viltolycka med klövvilt (vildsvin,  rådjur, hjort m 
fl) ska polisanmälan göras direkt på plats. Om bärgning krävs ska, under
kontorstid, bilpoolens verkstad kontakas. Övriga tider kontaktas
Assistanskåren.
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-12

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 50 SOT.2018.0070

Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen har reviderat Riktlinjer för fordon daterat 2014. Riktlinjerna för 
fordon styr val av bilar och lätta lastbilar som ska användas i Eslövs kommuns 
verksamhet vid inköp och leasing, samt val av däck, skötsel och drivmedel.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för fordon i Eslövs kommun. Efter 

remiss
 Expediering Kultur- och fritidsnämndens beslut § 81, 2018 Riktlinjer för fordon i 

Eslövs kommun
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-08-22 

§129. Remiss. Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
 Förslag till nya Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Beredning
Riktlinjerna är reviderade i samråd med Miljö- och samhällsbyggnads 
energisamordnare. Enligt dokumentet daterat 2014 skulle revidering göras december 
2017. Det reviderade förslaget innehåller flera förtydliganden inom ansvarsområden, 
avtalsefterlevnad och riktlinjer för drift och skötsel. Inga betydande förändringar har 
gjorts i revideringen. Även avsnitt om cyklar och bokningsbara fordon har lagts till.

De förtydliganden som har gjorts är följande:
 Förtydligande av vilka drivmedel som är aktuella vid nyinköp och att alla undantag 

ska motiveras och tas i respektive nämnd.
 Förtydligande av att rutiner för skötsel, och fordonsorganisation och inköp ska 

göras enligt gällande avtal på såväl inköp, tvätt, däck, drivmedel och service.
 Rutiner vid olyckshändelse.
 Förtydligande om att fordonet ska framföras i gott skick.

Revideringen av riktlinjerna remitterades till samtliga förvaltningar efter 
Servicenämndens beslut 16 maj 2018. Svar har inkommit från Kultur och 
fritidsnämnden samt Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden. Ingen av nämnderna har 
något att erinra eller tillägga i förslaget.

Beslut
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
reviderat förslag av Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun att gälla från och med 1 
mars 2019.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Dokumentet Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. 

Det riktar sig till alla anställda i Eslövs kommun. Ses över för revidering senast [november 2020]. 

Kontaktperson: [Bilpoolssamordnare, Serviceförvaltningen]. 1(7)

RIKTLINJER FÖR FORDON I 
ESLÖVS KOMMUN
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Dessa riktlinjer för fordon styr val av bilar och lätta lastbilar som ska 
användas i Eslövs kommuns verksamhet vid inköp och leasing, samt val av 
däck, skötsel och drivmedel. Alla inköp av fordon till Eslövs kommun ska 
ske genom Serviceförvaltningens bilpoolssamordnare i enlighet med 
gällande ramavtal och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 

Riktlinjerna för möten och resor kompletterar detta dokument och styr hur 
kommunens medarbetare transporterar sig till och från resor och möten i 
tjänsten. 

Riktlinjerna ska bidra till att följande mål uppfylls: 

- Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt 
miljömål för Eslövs kommun) 

- År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 
procent lägre än år 1990. (Regionalt miljömål för Skåne) 

- Till år 2020 ska Eslövs kommunorganisation vara fri från fossila 
bränslen för uppvärmning av byggnader, elanvändning och 
transporter. (Region Skånes mål som Eslövs kommun har anslutit sig 
till och Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0) 

- Totala energianvändningen i fordonsflottan ska minska med 20 % 
till 2020 (basår 2009). (Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0) 

Tekniska krav vad gäller drivmedel:

1. Fordon som körs på biogas eller enbart el skall väljas. 
Energieffektiva fordon ska prioriteras. 

2. I särskilda fall (då det inte är praktiskt möjligt, eller av andra 
anledningar inte är försvarbart att välja punkt 1) ska fordon som kan 
köras på annat förnybart bränsle, exempelvis biodiesel (HVO100, 
RME) eller etanol, väljas.

Beslut om undantag enligt punkterna ovan tas i respektive nämnd.
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Utgångspunkter

- Fordon som används av kommunen ska vara fossilbränslefria.
- Stadshuspoolen fordon ska, där det är möjligt, prioriteras framför 

nyanskaffning av förvaltningsegna fordon. 
- Effektivisering av fordonsflotta och tjänsteresor ska bidra till att 

antalet fordon minskar över tid utan att påverka verksamhetens 
funktioner (exklusive cyklar).

- Fordon ska väljas så att de passar respektive förvaltnings 
arbetsuppgifter. 

- Arbetsmiljöaspekten ska beaktas vid val av fordon. Enkel i- och 
urstigning är en viktig arbetsmiljöfråga hos de som frekvent 
använder fordon i tjänsten.

- Årlig körsträcka på kommunens fordon rekommenderas av 
fordonsekonomiska skäl att ligga inom intervallet 1500-3000 mil 
(utifrån Trafikverkets rekommendationer)1. 

- Fordonen ska uppfylla 5 stjärnor i Euro NCAP:s bedömning för 
förar- eller passagerarsäkerhet.

- Självriskkostnader för fordonsskador ska minska för att inte påverka 
försäkringspremien negativt. 

Skötsel: drivmedel, däck, service och tvätt

- Fordon som kan drivas med förnybara bränslen, ska tankas med och 
köras på dessa. Fossilt drivmedel ska endast användas som reserv. 
Det är inte tillåtet att välja bort att tanka förnybart bränsle. Tankning 
sker hos de leverantörer som kommunen har tecknat avtal med.

- Vid val av nya vinter- och sommardäck ska bästa kombination väljas 
utifrån prioriteringen våtgrepp, energieffektivitet och buller (se 
bilaga 1). 

- Vinterdäck på fordon ska vara dubbfria. Vinterdäck med dubb får 
endast monteras på de fordon som måste köra i alla väder oavsett 
tidpunkt på dygnet (beredskapsfordon, fordon inom hemtjänst och 
elevtransport). 

- Däckbyte sker genom kontakt med bilpoolen. Inköp görs enbart 
genom avtalet om ”Däck och däcktjänster”. 

- Service och besiktning av fordon sker hos de leverantörer som 
kommunen har tecknat avtal med. För frågor kontakta bilpoolen.

1 Enligt inventeringen 2017 av Eslövs kommuns fordonsflotta ligger 61 % under rekommenderat körintervall.

5 ( 17 )264 ( 402 )



4(7)

- Fordonstvätt ska ske i enlighet med de riktlinjer för fordonstvättar 
som har tagits fram av kommunen och VA-Syd och görs hos de 
leverantörer som kommunen har tecknat avtal med.

Cyklar

Eslövs kommun förespråkar cykling i tjänsten där det är praktiskt möjligt. 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, regnkläder och hjälmar. Cykelhjälm 
ska användas vid cykling i tjänsten. Beslut om inköp av tjänstecykel tas av 
närmsta chef. Kommunens tjänstecyklar ska köpas och servas genom 
befintligt avtal. Cyklar ska hållas i gott skick och varje förvaltning ska ha en 
cykelansvarig. Kommunen har även bokningsbara cyklar placerade i 
stadshuset, se rubrik bokningsbara fordon nedan. 

Uppföljning

Riktlinjernas efterlevnad följs upp inom arbetet med Miljömålsprogrammet. 
Antal fordon som drivs på respektive drivmedel, körda kilometer och 
mängd inköpt bränsle följs upp årligen inom Energi- och klimatplanen och 
redovias förvaltningsvis. Resultatet av uppföljningen publiceras på Eslövs 
kommuns hemsida tillsammans med det övriga resultatet av arbetet med 
Energi- och klimatplanen och kommunens miljömål. 

Ansvar

Följande ansvarsfördelning utgör ett förtydligande av ett redan befintligt 
arbetssätt i kommunen. 

Strategiskt fordonsansvar
Övergripande fordonsansvar för kommunens fordon ligger på 
Serviceförvaltningen. Alla inköp av fordon sker via bilpoolssamordnare. 
Strategisk samordning av fordonsflottan sker via energisamordnare (Miljö 
och Samhällsbyggnad) och hållarbetsutvecklare (Serviceförvaltningen).

Rese- och fordonsansvarig på förvaltningsnivå
Varje förvaltning inom kommunen har en utsedd rese- och fordonsansvarig. 
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I ansvaret ingår följande:

- medverka i kommunövergripande fordonsgrupp,
samverka och rapportera till strategiskt fordonsansvarig och 
gemensamt verka för att kommunen anskaffar och förfogar över en 
optimal fordonsflotta

- medverka i framtagandet av rutiner avseende tjänstecyklar och 
jojokort

- medverka i framtagandet av rutiner för att minska körning med egen 
bil i tjänsten

- kartlägga verksamhetens resor och göra årlig uppföljning (i samband 
med uppföljningen av energi- och klimatplanen)

Praktiskt fordonsansvarig 
Varje fordon ska ha en fordonsansvarig som löpande ansvarar för fordonets 
skötsel och handhavande, ansvaret innebär att: 

- tillhandahålla fordonet för besiktigning på avsedd tid efter kallelse 
från bilpoolssamornare

- bilpolssamordnaren kontaktas vid signal om service och att fordonet 
tillhandahålls för service på utsatt tid

- Tillhandahålla bilen för däckskifte på avsedd tid efter kallelse från 
bilpoolssamordnaren

- fordonet tvättas och städas regelbundet
- skaderapport upprättas vid olycka samt ser till att rapporten skickas 

vidare till bilpoolssamordnaren 

Fordonsansvarig är kontaktperson gentemot Serviceförvaltningen i frågor 
som avser aktuellt fordon. 

Ansvar vid användning av fordon 
Den som använder ett fordon ansvarar för att: 

- fordonet tankas innan återlämning om endast ¼ tank återstår 
- fordonet hanteras varsamt
- fordonet städas efter användning
- anmäler fel till den som är fordonsansvarig för aktuellt fordon
- snarast återlämnar nycklar efter användning
- återlämnar fordonet i rätt tid
- köra ekonomiskt
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- följa trafikreglerna/trafikföreskrifter
- fordonet endast används vid tjänsteutövning
- fylla i körjournal 
- inte röka i fordonen 
- betala eventuella böter 

Fordonen är försedda med Eslövs kommuns logotyp. De ska därför 
framföras med gott omdöme, med respekt för andra och i enlighet med 
gällande trafikregler och lokala trafikföreskrifter. Fordonen ska också hållas 
rena och representativa. Det gäller även de bilar som inte är försedda med 
kommunens logo. 

Bokningsbara fordon (Stadshuspoolen och cyklar)

Kommunen har en gemensam bilpool (kallas Stadshuspoolen) med fordon 
som kan bokas av alla medarbetare. Bokning och information om 
tillvägagångssätt finns på intranätet. Stadshuspoolen är placerad på 
Stadshuset. 

Även bokningsbara cyklar finns på stadshuset och kan bokas av alla 
medarbetare. Elcykel, lådcykel eller traditionell cykel finns tillgängliga. 
Cyklarna bokas genom Outlook. Information och tillvägagångsätt finns på 
intranätet. 

Olyckshändelse 

Vid fordonsolycka ska skaderapport alltid skrivas och skickas in till 
Bilpoolssamordnaren. Vid viltolycka med klövvilt (vildsvin, rådjur, hjort m 
fl.) ska polisanmälan göras direkt på plats. Krävs bärgning ska, under 
kontorstid, Bilpoolens verkstad kontakas. Övriga tider kontaktas 
Assistanskåren.
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Figur 1. Märkning av däck enligt 
Förordningen om energimärkning av däck 
(EG 1222/2009). 

Bilaga till Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Nuläge

Eslövs kommun har som mål att 2020 ska kommunorganisationen vara fri 
från fossila bränslen. År 2013 var 65 % av Eslövs kommuns fordon bensin- 
eller dieselfordon och 80 % av det inköpta bränslet var fossilbaserat. 

År 2017 var 40 % av Eslövs kommuns fordon bensin- eller dieselfordon och 
39 % av det inköpta bränslet fossilbaserat.

Körintervall
2017 gjordes en inventering av Eslövs kommuns fordonsflotta kring 
körintervaller. Inventeringen visade att 61 % av fordonen ligger under 
Transportstyrelsens rekommenderade körintervall.

Miljömärkning av däck

Den 1 november 2012 infördes märkning av däck enligt Förordningen om 
energimärkning av däck (EG 1222/2009). Däck svarar för 20 % av 
fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken kan 
halvera detta till 10 %. Märkningen (Figur 1) visar energieffektivitet, 
väggrepp vid vått underlag och buller.
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Dokumentet Nu gällande Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun 2014-11-06.docx är 
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Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Eslövs kommun har i sina miljömål och i Energi- och klimatplanen antagit 
följande mål: ”2020 ska kommunorganisationen vara fri från fossila 
bränslen”, ”Eslöv ska vara en bra ekokommun och förebild” samt ”20 % 
energieffektivisering av transporter till 2020” (basår 2009). 

Inköp av fordon till Eslövs kommun ska ske enligt gällande ramavtal i 
enighet med kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Riktlinjer för 
fordon i Eslövs kommun styr val av bilar och lätta lastbilar som ska 
användas i Eslövs kommuns verksamhet vid inköp och leasing, samt val av 
däck och drivmedel. Riktlinjerna omfattar ej tunga arbetsfordon och 
specialfordon. 

Val av bilar och lätta lastbilar i Eslövs kommun

Följande ska uppfyllas:
1. Fordonet ska uppfylla Transportstyrelsens miljöbilsdefinition från 

den 1 januari 2013 (se Bilaga 1). 
2. Tekniska krav vad gäller drivmedel:

a. I första hand ska fordon som kan köras på gas eller el väljas. 
Energieffektiva fordon ska prioriteras.

b. I särskilda fall (då det inte är praktiskt möjligt, eller av andra 
anledningar inte är försvarbart att välja punkt a.) ska fordon 
som kan köras på annat förnybart bränsle, exempelvis 
biodiesel eller etanol, väljas.

c. I tredje hand, (då det inte är praktiskt möjligt, eller av andra 
anledningar inte är försvarbart att välja punkt a eller punkt 

10 ( 17 )269 ( 402 )



2 (5)

b.) kan fordon som helt eller delvis drivs på fossilt bränsle 
väljas. I sådana fall ska laddhybrider prioriteras.

Beslut om undantag enligt punkt b och c ska tas i respektive nämnd.

3. Fordon ska väljas så att de passar respektive förvaltnings 
arbetsuppgifter. Lätta bilar är att föredra framför tunga. Enkel i- 
och urstigning är en viktig arbetsmiljöfråga hos de som frekvent 
använder bilen i tjänsten.

4. Fordonen ska uppfylla 5 stjärnor i EuroNCAP:s bedömning för 
förar- eller passagerarsäkerhet.

Val av drivmedel och däck

 Fordon som kan drivas med förnybara bränslen, ska tankas med och 
köra på dessa. Fossilt drivmedel ska endast användas som reserv. 
Det är inte tillåtet att välja bort att tanka förnyelsebart bränsle och 
köra på fossilt bränsle annat än undantagsvis. 

 Vinterdäck på fordon ska vara dubbfria. Vinterdäck med dubb får 
monteras på de fordon som måste köra i alla väder oavsett tidpunkt 
på dygnet (beredskapsfordon och fordon inom hemtjänsten). 

 Däck ska vara i energiklass A eller B (se Bilaga 1). Vid val av däck 
ska hänsyn också tas till däckets ljudtekniska egenskaper, för att 
minska hälsoproblem med vägbuller.
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Uppföljning

Riktlinjernas efterlevnad kommer att följas upp inom arbetet med Energi- 
och klimatplanen. Antal bilar som drivs på respektive drivmedel, körda 
kilometer och mängd inköpt bränsle följs upp årligen och kommer att 
redovisas förvaltningsvis. Resultatet av uppföljningen kommer att 
publiceras på Eslövs kommuns hemsida tillsammans med det övriga 
resultatet av arbetet med Energi- och klimatplanen och kommunens 
miljömål. 

Bilaga

Bilaga 1 till Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
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Bilaga till Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun

Nuläge

Eslövs kommun har som mål att 2020 ska kommunorganisationen vara fri 
från fossila bränslen. År 2013 var 65 % av Eslövs kommuns bilar bensin- 
eller dieselbilar och 80 % av det inköpta bränslet var fossilbaserat. 

Transportstyrelsens miljöbilsdefinition

Miljöbilar ska främja låga utsläpp av klimatgaser och miljöbilsdefinitionen 
premierar bilar som kan drivas med förnybara drivmedel samt de allra 
snålaste fossildrivna bilarna. Definitionen för miljöbil ändrades den 1 
januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta 
lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, 
befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i 
registreringsbeviset) inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i 
förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för 
miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Uträkning för miljöbil 
Bilens tjänstevikt minus 1372 multipliceras med 0,0457. Sedan läggs 
siffran 95 till för ett bensin- eller dieseldrivet fordon. Om fordonet kan 
drivas med biodrivmedel (till exempel etanol eller gas) läggs istället till 
150.

Bensin och diesel: 95+0,0457*(tjänstevikt-1372) = X
Gas och diesel: 150+0,0457*(tjänstevikt-1372) = Y

Bilens koldioxidutsläpp, gram/kilometer (enligt uppgift i 
registreringsbeviset) jämförs med det uträknade värdet (X eller Y). Om 
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Figur 1. Märkning av däck enligt 
Förordningen om energimärkning av däck 
(EG 1222/2009). 

bilens koldioxidutsläpp ligger under det uträknade värdet klassas den som 
miljöbil.

Miljömärkning av däck

Den 1 november 2012 infördes märkning av däck enligt Förordningen om 
energimärkning av däck (EG 1222/2009). Däck svarar för 20 % av 
fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken kan 
halvera detta till 10 %. Märkningen (Figur 1) visar energieffektivitet, 
väggrepp vid vått underlag och buller.
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-22

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 129 MOS.2018.0695

Remiss, Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Serviceförvaltningen har reviderat kommunens Riktlinjer för fordon och sedan 
skickat förslaget på remiss till samtliga nämnder i Eslövs kommun. Riktlinjerna för 
fordon styr val av bilar och lätta lastbilar som ska användas i Eslövs kommuns 
verksamhet vid inköp och leasing, samt val av däck, skötsel och drivmedel.

Riktlinjerna är reviderade i samråd med Miljö och Samhällsbyggnads 
energisamordnare. Enligt dokumentet daterat 2014 skulle revidering göras december 
2017. Det reviderade förslaget innehåller flera förtydliganden inom ansvarsområden, 
avtalsefterlevnad och riktlinjer för drift och skötsel. Inga betydande förändringar har 
gjorts i revideringen. Även avsnitt om cyklar och bokningsbara fordon har lagts till.

De förtydliganden som har gjorts är följande:
– Förtydligande av vilka drivmedel som är aktuella vid nyinköp och att alla undantag 
ska motiveras och tas i respektive nämnd.
– Förtydligande av att rutiner för skötsel, och fordonsorganisation och inköp ska 
göras enligt gällande avtal på såväl inköp, tvätt, däck, drivmedel och service.
– Rutiner vid olyckshändelse.
– Förtydligande om att fordonet ska framföras i gott skick.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Remiss, Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun
 Servicenämndens sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag. Remiss, 
Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun, 2018-05-16

Beredning
Miljö och Samhällsbyggnad har begärt in synpunkter från samtliga avdelningar inom 
förvaltningen. Nedan presenteras respektives synpunkter:
Miljöavdelningen har inga synpunkter då förslaget har arbetats fram i samverkan 
med Miljö och Samhällsbyggnads energisamordnare.
Kart- och bygglovsavdelningen har inga synpunkter.
Gata/trafik/park har inga synpunkter.

Beslut
- Att anta förvaltningens yttrande som sitt.
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-22

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Miljöavdelningen
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Beslut om uttag av avgift vid ansökan om 
godkännande att starta fristående förskola

9

KS.2019.0203
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KS.2019.0203 

2019-05-16
Agneta Fristedt Kommunstyrelsen
+4641362822 
Agneta.Fristedt@eslov.se 

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

Avgift vid ansökan om godkännande att starta 
fristående förskola

Ärendebeskrivning
Bakgrunden är att det sedan 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om krav på 
enskilda för att bedriva verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskola. De 
skärpta kraven omfattar insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Kraven gäller en vidare personkrets än tidigare vandelsprövning. 
Ändringarna i enlighet med skollagens (2010:800) 2 kapitlet 5 c § innebär också att 
kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående 
förskolor. Avgiften ska i så fall bygga på självkostnadsprincipen och ska fastställas 
av kommunfullmäktige.

Barn och Utbildning har bedömt att hanteringen av ansökningar om godkännande 
enligt de nya bestämmelserna innebär ett omfattande utredningsarbete och anser det 
befogat att ta ut en avgift. Beroende på den enskilda ansökan, personkretsens storlek 
med mera kan arbetsinsatsen variera för olika ärenden. Barn och Utbildning har 
undersökt vad Skolinspektionen respektive Malmö stad tar i avgift för motsvarande 
hantering. Skolinspektionen tar 35 000 kronor för motsvarande hantering gällande 
skolor och Malmö stad har beslutat om en avgift på 25 000 kronor. Barn- och 
familjenämnden beslutade därefter den 22 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta en avgift om 25 000 kronor för ansökningar om godkännande av fristående 
förskolor samt att den ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Cirkulär 18:42 från Sveriges Kommuner och Landsting.
Barn- och familjenämndens beslut § 41, 2019
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Beredning

Kommunledningskontorets bedömning är att i enlighet med barn- och 
familjenämndes förslag ta ut en avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om 
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående 
förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet att 
börja gälla så snart beslutet vunnit laga kraft. 

Kommunledningskontoret menar också att avgiften ska betalas i samband med 
ansökan samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas samt att 
ingen avgift ska tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en 
förskoleenhet.

Kommunledningskontoret ser med anledning av att det är en avgift att den lämpligen 
utformas i en särskild handling att ingå i Eslövs kommuns författningssamling.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den som 

ansöker om godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering 
av en fristående förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en 
befintlig förskolenhet ska betala 25 000 kronor från och med att beslutet 
vunnit laga kraft.

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avgiften ska 
betalas i samband med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till 
prövning om avgiften inte betalas.

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingen avgift 
ska tas ut vid ansökan av befintlig huvudman om utökning av befintlig 
verksamhet vid en förskoleenhet. Vid ansökan om godkännande av en ny 
huvudman för en befintlig förskoleenhet gäller istället punkterna ovan.

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge barn- och 
familjenämnden i uppdrag att ta fram ett avgiftsunderlag till Eslövs 
kommuns författningssamling i enlighet med ovanstående beslut. 
Handlingen ska anmälas till kommunfullmäktige i september 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg Kristiina Kosunen-Eriksson
Kommundirektör Tf avdelningschef juridiska
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Barn- och familjenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 BoF.2019.0612

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola 

Ärendebeskrivning 
Sedan 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser om krav på enskilda för att bedriva 
verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskola. De skärpta kraven omfattar 
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Kraven 
gäller en vidare personkrets än tidigare vandelsprövning.

Ändringarna innebär också att kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande av fristående förskolor. Avgiften ska i så fall bygga på 
självkostnadsprincipen och ska fastställas av fullmäktige.

Beslutsunderlag
 Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående 

förskola
 Cirkulär 18:42 från SKL - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Beredning
Hanteringen av ansökningar om godkännande enligt de nya bestämmelserna innebär 
ett omfattande utredningsarbete och Barn och Utbildning anser det befogat att ta ut 
en avgift. Skolinspektionen tar 35 tkr för motsvarande hantering gällande skolor. 
Malmö kommun har beslutat om en avgift på 25 tkr. Beroende på den enskilda 
ansökan, personkretsens storlek m.m. kan arbetsinsatsen variera för olika ärenden, 
men de avgifter som skolinspektionen respektive Malmö kommun beslutat om 
förefaller rimliga enligt Barn och Utbildnings bedömning.

Yrkande
Istvan Barborg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Barn- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 2 kap, 5 § 
skollagen ta ut en avgift för ansökningarna om godkännande av fristående förskolor. 
Avgiften ska vara 25 tkr och börja gälla så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Sveriges
Kommuner
och  Landsting

CIRKULÄR  18:41

 

Kommunstyrelsen
Förskola

Ägar- och Iedningsprövning -  nya  krav  för  enskilda  att  bedriva

fristående förskola

Den 7 juni 2018  fattade  riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom

motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta

krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva

verksamhet.

Det är proposition 2017/1 8: 158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för

upphandling inom välfärden som ligger till grund  för  ändringarna. De börjar gälla den

1 januari 2019.

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående

förskolor

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare

omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och

vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med

förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte

pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av

sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det

Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande

krav inom andra välfärdssektorer prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.

Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för

kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna

beskrivs och motiveras i propositionen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna

information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden

så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82  Stockholm,  Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel  08-452  70 00,  Fax:  08-452  70 50
Org nr:  222000-0315,  info@skl.se, www.skl.se

281 ( 402 )



De  skärpta  kraven  som ska  prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor

och Vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde

har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och

utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av

skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska

fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad

som kallas en ägar— och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den

enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som

gäller för verksamheten

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande

tillsyn.

Personkretsen som ska  leva  upptill de skärpta kraven

Enligt 2 kap. 5 a  §  skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller

på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten.

U.)

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda

ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett

börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att

omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan

struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett Väsentligt

inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur

ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka Vilket inflytande som en delägare har

över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt

inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det

röstberättigade aktiekapitalet.

Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med Väsentligt inflytande varför

prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller

verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med Väsentligt
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inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten,

ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse

behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den

berörda kretsen.

I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett

väsentligt inflytande.

Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen

omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa

personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om detär direkt eller indirekt

genom andra juridiska personer.

För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än

VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock

avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD,

exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell

ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande.

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i

prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att

förskolechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och

liknande som gäller förskolechefer regleras i särskild ordning i skollagen.1

Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.

Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda

personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och

ledningsprövning är förknippad med en Viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss

förskoleenhet. Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om

företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella

verksamheten.

En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av

Vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för

den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är

dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.

Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den

enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.

Närmare om kravet på insikt

Kommunen ska pröva om sökanden som Vill bedriva fristående förskola och vissa

fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva

verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande

eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap

1 Fr.o.m den  1  juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap 9 § skollagen.
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för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna

bedriva verksamhet av god kvalitet.

Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet

som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de

arbetsrättsliga och arbetsmilj örättsliga regler som gäller för verksamheten. Kunskapen

kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet

eller utbildning på området.

Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha

förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver kunskap om de

skolförfattningar som gäller för verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap

om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten.

Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska

regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen

(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en

redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.

Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett

aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna

sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella

kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven

vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den

berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen

finns representerad inom kretsen.

Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen — att endast till exempel

genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är

inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda.

Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar

Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska förutsättningar att driva

verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.

I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt

som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för

nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin

kraftigt försämras, t.ex. genom vikande bamunderlag eller att aktörens tillgångar

minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningama att bedriva en verksamhet

av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.

Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller

andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för

att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska

förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att

inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt.
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Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om

ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.

Närmare om kravet på lämplighet

Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädarnas

lämplighet i övrigt.

Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och

förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra

omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist

nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är

eller har varit försatt i konkurs.  I  den helhetsbedömning av omständigheterna i det

enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan

läggas personen till last.

Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva

seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid

prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker

sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas

in vid en prövning.

Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur

långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har

uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande

eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka

bedömningen av företrädarnas lämplighet.

Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett

straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den

omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära

att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den

verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.

Den 1 januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b  §  förordning (1999:1134) om

belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av

enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att

godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a §

skollagen.

Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda

För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver

tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är

uppfyllda. Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett

godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten.

Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda en brist.
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Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast

utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följ as. Ett godkännande bör därför

kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt

möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet.

Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs,

om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har

någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga

aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.

I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av

godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas.

I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en

tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har

vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven.

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.

Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär

att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för

tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den

berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt

efter ikraftträdandet.

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om

godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen

beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen

eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL)

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot

retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som

Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende

fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande

avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock

spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut

högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter

får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.

2  Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5  §  skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan
om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
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Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader

som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är

personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är

lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens

eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör

också räknas med (se prop. 1993/942188 Lokal demokrati, s. 85).

Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när

taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. Avgiften måste också bygga på

likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun

behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om

laglighetsprövning i 13 kap KL.

Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter

Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan

exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för

att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.

Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av

Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik©skl.se

Eva-Lena Arefäll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall©skl.se

Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderbernklse

Germund Persson

Ann Sofi Agnevik

Eva—Lena Arefäll

Lars Kolmodin
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Antagande av detaljplan för kvarteret Rådjuret 1 
med flera samt godkännande av tillhörande 

exploateringsavtal

10

KS.2015.0364
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KS.2015.0364 

2019-05-21
Torsten Helander Kommunstyrelsen
+4641362995 
Torsten.Helander@eslov.se 

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

Antagandebeslut detaljplan för Rådjuret 1 m.fl.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Rådjuret 1 har ansökt om en ändring av gällande 
detaljplan för fastigheten Rådjuret 1 m.fl. Ett planförslag har upprättats 
varit på samråd reviderats och varit på granskning under tiden 2019-05-
03 till 2019-05-19. Planen syftar till att i två etapper bygga ut 150 plus 
150 bostäder. Planhandlingarna och därtill hörande exploateringsavtal är färdigt att 
antas respektive godkännas.

Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande med samrådsredogörelse
Exploateringsavtal med bilaga 1-6

Beredning
Ärendet är berett vid kommunledningskontoret. Planförslaget har varit 
utsänt på samråd och granskning till myndigheter och sakägare för att 
ge möjlighet till att lämna synpunkter.  Få synpunkter på planförslaget 
har inkommit varför planhandlingar ligger klara för antagande. 
Synpunkter och kommunens kommentarer redovisas i 
granskningsutlåtandet med samrådsredogörelse. För att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen har ett exploateringsavtal tagits fram i enlighet med kommunens 
riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Exploatören har 
godkänt exploateringsavtalet. 

Synpunkter på den underliggande värderingen har under processen framförts varför 
kommunen låter göra en översyn av värderingen inför ett slutligt undertecknande av 
fastighetsregleringen.
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KS.2015.0364

2 (2)

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtalet för 

Rådjuret 1 m.fl.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplan för Rådjuret 1 

m.fl.

Beslutet skickas till
BA Bygg- och fastighetsbolag, BOX 256, 24124 Eslöv

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom
hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
                    Planområdetsgräns
                    Användningsgräns
                    Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
SKYDD Område för skydd mot järnväg

Kvartersmark
      Teknisk anläggning

Bostadsändamål och som komplement därtill mindre icke störande verksamhet.
Bostadsändamål och i bottenvåning, som alternativ därtill, icke
störande handel-, centrum- eller kontorsverksamhet.

UTNYTTJANDEGRAD
Högsta tillåtna bruttoarea inom planområdet är 24000 kvadratmeter ovan mark . Under mark som inte är
punktprickad får källare och underjordiskt garage finnas.

50 % av markytan som är punktprickad ska vara infiltrerbar.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
                    Marken får inte bebyggas med annat än 30 parkeringsplatser.
                    Marken får endast bebyggas med uthus och under mark med garage.
          u        Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
 y                 Marken skall vara tillgänglig för tillfart till angränsande bostadsfastighet.

BYGGNADS PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE
        Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad. Härutöver får
                    takkupa och frontespis uppföras till högst en tredjedel av takets längd.

Bottenvåning skall möjliggöra en rumshöjd av minst 2,7 meter                
                                 
                   Högsta antal våningar.

Ingen byggnad ovan mark. Underjordisk garage får byggas.

Underjordisk parkering med sammanlagt minst 75 platser skall finnas.

Cykelparkering enligt kommunens parkeringsnorm skall finnas.

Varje lägenhet ska ha tillgång till en egen eller gemensam uteplats där riktvärden för ljuddämpad sida uppnås.

MARK
Mark höjdsätts så att ytvatten rör sig mot fördröjningssänka i nordost.

Mark och bjälklag skall ordnas planterbara och till minst hälften försedda med växtbädd om minst 20 cm
och uthus förses med gröna tak.
Fördröjningssänka med minst 100 m3 volym.
Sex meter bred och två meter hög vall samt staket skall finnas mellan järnväg och kvartersmark.

Särskild omsorg skall ges åt gestaltning av utemiljöer.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

.

Utökad lovplikt för markarbeten gälller med anledning av ytvattenhantering.

Genomförandetiden är fem år från den dag
planen vinner laga kraft.

Vall och stängsling mot järnväg skall finnas innan
slutbesked ges.
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Detaljplan för Rådjuret 1 m.fl., Eslövs kommun, Skåne län. 
Planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning 

 

 

292 ( 402 )



PLANBESKRIVNING   2018-05-20               ANTAGANDEHANDLING 2 (15)    

  

 

 

 

 

 
Tilltänkt bebyggelse, Kvarter 1 under byggnad, kvarter 2 och 3 omfattas av detta 

planarbete. 
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Planbeskrivning  
 

   

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning 
 Fastighetsägarförteckning  
 Bilagor: Bullerutredning, riskutredning. 

 
PLANDATA 

 
Läge  Kvarteret Rådjuret ligger i centrala delen av Eslöv 

cirka 500 meter nordväst om stationen. 
 
Areal  Planområdet är ca 16000 m2 stort.  
 
Markägarförhållanden  Marken ägs av BA bygg och fastighets AB och är till 

en mindre del av kommunal gatumark.  
 

     
 

PLANENS BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 

   
Syfte Syftet med detaljplanen är att disponera om 

byggrätter i kvarteret med anledning av annan 
ledningsdragning i kvarteret och att möjliggöra drygt 
tvåhundra lägenheter uppförda i fyra till åtta våningar 
kring två gårdar i kvarteret.   

 
Planbeslut 2015-12-08  § 364  beslöt kommunstyrelsens 

arbetsutskott att en detaljplaneprövning  med 
bebyggelse skulle inledas. Planprocessen drivs med 
standardförfarande och kommunen driver 
planarbetet.   
  

Översiktsplan 2035 Föreslagen detaljplan är förenlig med översiktsplan. 
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Detaljplan Inom planområdet gäller detaljplan E282, laga kraft 
2006-09-27. Den anger friliggande bostäder i upp till 
fem våningar. 

 
Intilliggande planer I nordväst gränsar planområdet till detaljplan, som 

medger bostäder och är byggt i fem våningar, i 
nordöst till järnvägsområde.  I sydväst till detaljplan 
som anger bostäder i upp till fem våningar, i sydöst 
till trevånings bostadsbebyggelse. I väster till 
Smålandsvägen och på andra sidan vägen till 
bostäder och dagcentral i upp till två plan. Nämnda 
områden är också utbyggda  i  enlighet med dessa 
planer.   

 
Stadsbyggnadsprogram Stadsbyggnadsprogrammet Eslöv antogs 2004 av 

Kommunfullmäktige, och ska vara ett stöd i 
utvecklingen av befintliga och nya områden i staden.  

 Bland annat omnämns förtätning i centrum och vid 
Föreningstorget som mål. 

 
Riksintresse M 182 De centrala delarna av Eslövs tätort omfattas av ett 

statligt riksintresse för kulturmiljövård, M 182, Stadsmiljö 
–järnvägsstad, se bilaga 3. Riksantikvarieämbetet fattade 
beslut om riksintresset 1987-08-18 med följande 
motivering: 

 
 ”Stadsmiljö – järnvägsstad som visar järnvägens och 
industrialismens betydelse för den moderna tätortsutvecklingen, 
hur en hållplats på den rena landsbygden successivt utvecklades 
till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. 

 
Riksintresset värnar en komplex stadsväv, framvuxen 
under 150 år. Från de gamla spåren av vägsträckningar 
till rutnätsstrukturen under slutet av 1800-talet och den 
öppnare strukturen under 1900-talet.  
 
Riksintresset handlar inte om att konservera, utan om 
att låta identitetsskapande historiska strukturer, platser 
och byggnader bidra till framtiden, när staden sakta 
omvandlas och förtätas efter nya krav. Se vidare nedan, 
under rubrik stadsbild och bebyggelse.  
 
Den bebyggelse planen anger, följer stenstadens 
grammatik genom att sluta gatrummet i hela 
byggnadens längd.  Planen visar ytterligare ett steg i 
stadens tillväxt, samtidigt som det visar vägen och är 
tillåtande för stadens fortsatta dynamik. Förslaget 
bedöms förenligt med riksintresset då det föreslår en 
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utveckling av staden i ett obebyggt område i järnvägens 
och stationens närhet. 

 
Behovsbedömning  Planförslaget bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. 

   Behovsbedömningen grundas på följande: 
• Planen möjliggör en förtätning inom Eslövs 

stadsgräns. 
• Området är sedan tidigare detaljplanelagt för 

bostäder. Ingen ytterligare mark tas i anspråk. 
• Genomförandet bedöms inte innebära några 

risker för människors hälsa. 
• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att 

överskridas. 
• Planen bedöms sammantaget ge en ringa 

miljöpåverkan. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
Stadsbild och bebyggelse Området utgörs av en oanvänd yta mellan före detta 

polishuset vid föreningstorget och Marieholmsbanan. 
I öst och väst begränsas området av Smålandsvägen 
och Norregatan, som här sänks ner under 
Marieholmsbanan. Omgivande kvarter är nästan 
uteslutande bebyggda med bostäder från olika tider: 
polishusets tillbyggnad 2018 , bostadshus i norr 2010, 
Karidal 1990-tal, Riksbyggen i tre våningar i söder 
sent 1980-tal, och södra och västra sidan av 
Föreningstorget tidigt 60-tal, sent 50-tal. Bebyggelen 
ligger i huvudsak utmed gaturummet på stenstadens 
vis. På andra sidan järnvägen ligger en öppnare 
bebyggelse med friliggande hus.  

 
 Föreslagen bebyggelse består till största del av 

bostäder och husen bildar små kvarter med 
kringbyggda gårdar. På framsidan ligger de 
omedelbart intill gaturummet. Exploateringsgraden 
är relativt hög, ca 1,6 och bebyggelsen är i sina högsta 
delar upp till åtta våningar hög. Grönmiljö finns dels 
inne på gårdar och dels i stråk söder om järnvägen. 

  
  
Exploatering Planen tillåter som högst 24 000 m2 bruttoarea 

fördelat på drygt cirka 300 lägenheter. 
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Byggnadshöjder De olika byggnaderna tillåts i upp till fyra, fem, sex 
eller åtta våningar. 

 
Gator och Trafik Inga nya gator tillkommer. Tillfarten till fastigheten 

sker från den befintliga Torpstigen.  
   

Trafikbuller Enligt trafikbullerförordningen bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 
kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är 
istället 65 dBA. En bullerutredning för ” Rådjuret 1, 
kv 1, kv 2 och kv 3, Föreningstorget,  Eslöv, 
Trafikbullerutredning för väg- och spårtrafik .”, har 
2018-10-03 tagits fram av ÅF. Bullerutredning 
sammanfattas: Högsta ekvivalentnivå för Rådjuret 1, 
kv 1, kv 2 och kv 3 från väg- och tågbuller ligger på 
LAeq24=60 dB mot Smålandsvägen. Det innebär att 
valfria planlösningar kan väljas enligt nya 
trafikbullerförordningen från 2017.  Krav för möjlig 
gemensam uteplats på alla innergårdar uppfylls enligt 
nya trafikbullerförordningen från 2017. 

 

 
 Utdrag ur bullerutredning ekvivalentnivå tåg + väg. Kvarter 2 och 3 i nu aktuell plan   
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Utdrag ur bullerutredning. Mest utsatt sida, ekvivalentnivå tåg + väg.  
 

 
Utdrag ur bullerutredning. Mest utsatt sida, maxnivå  
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El  Anslutning sker till befintligt nät. 
 

Risk järnväg  En riskutredning med hänsyn till järnvägstrafiken är 
2019-03-08 utförd och ligger som underlag för 
planbestämmelse om bullervall och skyddsområde.  

 
  Befintlig vall längs järnvägen i nordväst avses 

förlängas mellan planområde och järnvägen i minst 6 
meters bredd och två meters höjd. Närmsta hushörn 
i det västra komplexet ligger 33 meter från spårmitt  
och närmsta hörn i det östra komplexet och teknisk 
anläggning  ligger drygt 20 meter från spårmitt. 

 
  Riskutredningen sammanfattas: 
  ”Skyddsvallen reducerar signifikant konsekvenserna av 

urspårning och att förlänga den förbi planområdet sänker 
risknivån till en försumbar nivå när endast resandetåg 
passerar. Vidare möjliggör skyddsvallen för omledning av 
järnvägstrafiken på Marieholmsbanan i sådan omfattning att 
exempelvis all tågtrafik skulle kunna utgöras av godståg i 
uppemot 60 dagar under ett år. Konsekvenserna vid olyckor 
med farligt gods minskar också då skyddsvallen fungerar som 
en invallning och begränsar utbredningen av utsläpp mot 
planområdet. Det rekommenderas därmed att skyddsvallen 
förlängs utmed järnvägsspåret förbi planområdet. Vallen ska 
vara minst 6 m bred och 2 m hög.” 

 
  Utredningen ger vid handen att tilltänkt bebyggelse, 

på drygt 20 meter från spårmitt, är fullt möjlig 
förutsatt att i riskutredningen föreslagen vall 
kommer till stånd.  

 
Markföroreningar Miljöteknisk markundersökning, 2018-04-09, är 

gjord av PQ Geoteknik & Miljö AB. Resultaten från 
den utförda undersökningen visar att det 
förekommer halter av föroreningar i jorden som 
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning. Baserat på resultat från 
utförd markundersökning och inkomna 
laboratorieanalyser, bedöms det föreligga ett 
efterbehandlingsbehov. Planbestämmelse införs om 
att startbesked inte får ges förrän föroreningar är 
avhjälpta. 

 
Teknisk försörjning Planen ligger inom kommunalt verksamhetsområde 

för vatten, dagvatten och spillvatten. Fastigheten 
avses anslutas till kommunala nät. 
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Dag- och ytvatten Med anledning av tilltagande dag- och 
ytvattenproblematik samt recipient status redovisas 
rinnvägar och vattenansamling vid ett hundraårsregn 
i ett utdrag ur kommunens modell för 
skyfallskartering. Rådjuret 1 påverkas bara i 
begränsad omfattning av vatten från omgivningen.  

  Hänsyn till ytvatten beaktas i samband med 
utbyggnad av trafikytor, entréer och källarnedfarter. 

   
  Vad gäller planområdets påverkan på omgivningen 

kan sägas att en rad åtgärder införs för att fördröja 
yt- och dagvatten på sin väg nedströms. Uthus skall 
utföras med grönt tak, gårdar förses med planterbart 
bjälklag. 50 procent av markytan som inte är 
bebyggd ska vara infiltrerbar.  Mark doseras så att 
ytvatten vid skyfall rör sig mot fördröjningssänka 
om100 m3 vid Åbrolyckan, som vid större skyfall 
breddar vidare ned i gång och cykelväg under 
järnvägen. Administrativ planbestämmelse om 
utökad lovplikt för markarbeten inom planområdet 
införs. Höjdsatta ritningar för markåtgärderna 
kommer att krävas vid bygglov.  

 
Recipient dagvatten Vatten från området går via ledningar till Krondiket, 

Krondammen och dikningsföretag till Saxån. För att 
minska belastning nedströms för anläggningar och 
recipient införs planbestämmelser i detta syfte.  

  
  Saxån har en enligt Vatteninformationssystem (VISS). 

bedömts ha en måttlig ekologisk status. Bedömningen 
baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn fisk och 
vattenkemiska resultat visar att vattendraget är måttligt 
påverkat av näringsämnen. Vattenförekomsten bedöms 
ej uppnå god kemisk status. Extrapolering tyder på att 
gränsvärdet för kvicksilver överskrids. Den främsta 
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för 
höga är internationella luftnedfall. Vattenförekomsten 
uppnår inte heller god kemisk status med avseende på 
polybromerade difenyletrar, PBDE. PBDE sprids till 
miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt 
via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. 

 
  Planen har inte sådant innehåll att ekologisk eller 

kemisk status påverkas negativt vad gäller dessa 
ämnen. I begränsad omfattning verkar tvärtom de olika 
fördröjningsåtgärderna i planområdet gynnsamt vad 
gäller näringsreduktion och sedimentering av oönskade 
ämnen från planområdet. Samma effekt, men i större 
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omfattning, har Krondammen på vattnets väg mot 
Saxån. 

 
  Härutöver kan, diffusa källor i urban markanvändning- 

totalfosfor omnämnas ha viss relevans för planens 
påverkan på Saxån liksom diffusa källor - Transport 
och infrastruktur där metaller och PAH  kan 
omnämnas som påverkanskällor. Även dessa ämnen 
fångas vad planområdet beträffar i vis mån upp av 
fördröjningsåtgärderna i planområdet. Sammantaget 
bedöms planens genomförande inte ge ett tillskott av 
ämnen med  negativ inverkan på MKN vatten. 

   
 
 
 
 
 

 
 

Illustration: Rinnvägar och vattenansamling vid ett hundraårsregn. Vattendjup efter 76 minuter, 
ljusblå 2-5 cm, mellanblå 5-10 cm, mörkblå 10-20cm  gul 20-50 cm, rött mer  än 50 cm 
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Kollektivtrafik  Järnvägsstationen ligger 500 meter sydöst om 
planområdet. 

 
Parkering Parkering ska enligt kommunens riktlinjer främst ske 

inom privat tomtmark. Kommunens parkerings-
norm ska tillämpas.  

 
Service Planområdet är centralt beläget med närhet till 

viktiga samhällsfunktioner och service såsom 
kollektivtrafik, vårdcentral, förskola, grundskola, 
gymnasium, gruppboende, äldreboende, mataffärer 
och annan handel. 

 
Eventuella fornlämningar Påträffas fornlämningar vid markarbeten ska 

markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 § 
  kulturmiljölagen - omedelbart avbrytas och 

Länsstyrelsen underrättas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Illustration fasad söder i kvarter 2 
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Skuggstudie 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen 

vinner laga kraft.  
 
Tidsplan Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Granskning genomförs hösten 2018. Antagande 
bedöms kunna ske innan sommaren 2019. 

 
Huvudmannaskap Allmän plats förekommer i form av skyddsområde 

mellan bebyggelse och järnväg.Kommunen är 
huvudman för allmän platsmark i denna mark och 
omgivande planer.  

 
Ekonomiska frågor  Planarbetet är bekostat enligt särskilt avtal. Bygglov 

och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. Eventuell 
flytt av ledningar  i planområdet bekostas enligt 
överenskommelse mellan ledningsägare och  
exploatör. Exploatören ansöker och bekostar 
nödvändiga lantmäteriförättningar och avses ersätta 
kommunen för marköverlåtelser av gatumark som  
övergår till kvartersmark.  

 
Avtal Avtal angående överlåtelse av mark avses tecknas 

mellan kommunen ock ägaren till Rådjuret 1. 
 
 Exploateringsavtal avses tecknas för uppförande av 

skydd mot järnvägen, markköp och åtgärder längs 
Torpstigen. 

 
 

Fastighetskonsekvenser   Kommunalt ägd gatumark, Eslöv 53:4, bildad enligt 
tidigare plan avses enligt denna plan avstå 1791 m2 
till Rådjuret 1 som kvartersmark. Rådjuret 1 mottar 
motsvarande mark från Eslöv 53:4.  

 
Kidet 1 och Rådjuret 1 avses sammanslås för att 
bilda en fastighet. 

 
Rådjuret 3 avses erhålla rätt till utfart över Rådjuret 1 
vilken måste tillskapas genom servitut eller 
gemensamhetsanläggning. Exploatören ansöker och 
står för kostnader för förrättning och iordning-
ställande. Planbestämmelse om begränsning i 
markens bebyggande, y, markerar aktuellt område. 
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Ledningar kvartersmark VA-syd respektive Kraftringen har ledningar i 

kvartersmarken. Allmänna underjordiska ledningar 
finns i kvartersmark. Markupplåtelseavtal eller 
ledningsrätter för de som avses kvarligga avses 
träffas. Planbestämmelse om stöd för att ligga i 
kvartersmark finns för aktuellt område. Övriga 
ledningar flyttas. Kraftringen har fjärrvärmeledning, 
högspänning,  lågspänning och optokabel, som vid 
byggnation delvis måste flyttas. Överenskommelse 
mellan fastighetsägaren och ledningsägare träffas i 
frågan.  

   
 

 
Kommunledningskontoret 
Tillväxtavdelningen 
 

 
Torsten Helander 
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306 ( 402 )



SÄRSKILT UTLÅTANDE INKLUSIVE TIDIGARE 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (12) 
2019-04-04  KS.2015.0364 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan för Rådjurer 1 m.fl, Eslövs kommun 

 
Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning 2019-05-03 till 2019-
05-19 och dessförinnan på samråd under tiden 2018-12-05 till 2019-01-08. 
Nedan redovisas sammanfattat synpunkter inkomna under granskningen och 
därefter redovisas synpunkter från det tidigare samrådet.  
 
Kommunledningskontorets kommentarer och ställningstaganden redovisas i 
kursiv stil efter varje yttrande. 
 

GRANSKNINGEN 
Synpunkterna finns i sin helhet på kommunledningskontoret.  
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
 Kraftringen 
 Eslövs bostads ab 

 
Följande har haft synpunkter på planförslaget: 
 

 
Länsstyrelsen 
 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att disponera om byggrätter i kvarteret och 
att möjliggöra drygt tvåhundra lägenheter uppförda i fyra till åtta 
våningar kring två gårdar i kvarteret. Länsstyrelsen erinrade i 
samrådsskedet att planhandlingarna behövde komplettering avseende 
buller, risk för olyckor och MKN-Vatten inför granskningsskedet. 
 
Planområde/läge 
Kvarteret Rådjuret ligger i centrala delen av Eslöv cirka 500 meter 
nordväst om stationen. Planområdet är ca 16000 m2 stor. 
 
Förfarande 
Planprocessen bedrivs med ett standardförfarande. 
Förenlighet med ÖP/GY 
Länsstyrelsen bedömer att planen har stöd i gällande ÖP och 
Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. 
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Miljöbedöming 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap. 11-18 §§ 
och PBL 4 kap. 34 §. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Eftersom planhandlingarna inte tydligt redovisar hur MKN för vatten 
kan följas behöver planhandlingarna kompletteras med fakta som visar 
att de åtgärder som föreslås är tillräckliga och genomförbara. Det är 
lämpligt att det också säkerställs att planen medger genomförande av de 
försiktighetsmått och åtgärder för dagvatten som tillsynsmyndigheten 
kan komma att kräva. 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna avseende 
miljökvalitetsnormer för vatten kan Länsstyrelsen komma att kalla in 
planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 
kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens 
lämplighet. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras för att tydliggöra hur MKN vatten kan 
följas. Planen medger genomförande av de försiktighetsmått och 
åtgärder för dagvatten som tillsynsmyndigheten kan komma att kräva  
Planbestämmelser om markhantering är införd och planbeskrivnigen 
kompletteras med text om att bestämmelserna i lovprocessen kommer 
att kräva höjdsatta markritningar. 
 

 

Trafikverket 
Trafikverket önskar  få avstånd angivet mellan planerad bebyggelse och 
spårmitt på Marieholmsbanan. Trafikverket konstaterar att 
riskutredningen enbart tagit höjd för individrisken, vilket kan vara bra 
om man vill visa den sänkning av risknivån som barriären utgör, men 
man har inte tittat på samhällsrisken. Trafikverket anser att det är svårt 
att följa PM:et då det inte framgår vilka ämnen och vilken fördelning 
mellan dem som varit aktuell, det framgår inte heller hur man kommit 
fram till risknivåerna. Sammantaget anser Trafikverket att riskpåverkan 
kommer att bli lägre då skyddsvallen utgör en faktisk skyddsåtgärd.  
Trafikverket anser att planförslaget innebär ökade risker för spårspring 
och att ny planbestämmelse ska införas med krav på att stängsel ska 
finnas innan startbesked ges. Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och 
kommunen för genomförande av stängslingen. Stängsel ska bekostas till 
100 % av kommunen och/eller exploatören. Stängsel bör placeras minst 
1 m från Trafikverket fastighetsgräns. 
Sammanfattning: 
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Planbeskrivningen ska kompletteras med avstånd mellan planerad 
bebyggelse och spårmitt på Marieholmsbanan, vilket även efterfrågades 
i samrådsskedet. 
Ny planbestämmelse ska införas med krav på stängsel ska finnas innan 
startbesked ges. Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen 
för genomförande av stängslingen, kommunen och eller exploatören 
ansvarar för kostnaderna till 100 %. 
I övrigt bedömer vi att kommunen tillgodosett de synpunkter som vi 
lämnade i granskningsskedet. 
 
Kommentar 
Avståndsangivelser införs i planbeskrivningen. 
Stängsel finns på plats. Kommunen menar att planbestämmelse om 
slutbesked snarare än startbesked bättre reglerar frågan då behovet inte 
uppstår innan området tas i bruk. Bestämmelse införas med krav på att 
stängsel ska finnas innan slutbesked ges. 

   

Lantmäterimyndigheten 
 

Upplyser om att teckenförklaring till grundkarta saknas och menar att 
bestämmelse om att marken ska hållas tillgänglig för tillfart till angränsande 
fastigheter inte är lämplig att använda.  

 
Kommentar 
Teckenförklaring införs. Bestämmelse om tillfart kvarstår för att 
markera det område som avses för tillfart. 
 

Miljö- och samhällsbyggnad 
Framför redaktionella synpunkter angående administrativ bestämmelse avstånd 
gränsbeteckning prickmark, huvudmannaskap och recipient vatten. Vidare på 
otydlighet i påverkan på vatten nedströms av hårdgörande av marken och 
rekommenderar en dator simulering för att avgöra påverkan nedströms samt att 
gröna tak införs. Vidare önskas inte både höjd och våningsbestämmelser. 
 
Kommentar 
Redaktionella synpunkter justeras. Plangräns förtydligas. En simulering 
bedöms inte nödvändig. Gröna tak är svåra att införa och underhålla pga husen 
höjd och har, särskilt satta ur funktion, mycket begränsad påverkan att förlita 
sig på vad gäller fördröjning.  
 

VA-syd 
VA-syd betonar vikten av höjdsättning av området med hänvisning till 
skyfallshantering i området och upplyser om att vatten inte hindras i sin 
väg mot dagvattenfördröjning i nordost. Önskar att bestämmelse om 
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planterbart bjälklag kompletteras med uppgift om planteringsbädds 
tjocklek.  
 
Kommentar 
Planbestämmelser om markhantering är införd och dagvatten-
fördröjning i nordost planbeskrivningen kompletteras. Planen medger 
en passage till dagvattenfördröjning i nordost. Uppgift om 
planteringsbäddtjocklek införs och ges en bestämmelse. Både höjd och 
våningsbestämmelse ökar tydlighet och kvarstår därför. 

 

Räddningstjänsten 
Upplyser om att avstånd till spårmitt borde tydliggöras i handlingarna. 
Vidare noterar räddningstjänsten en oklarhet angående riskutredningen 
rekommenderade avstånd mellan bebyggelse och järnväg. Räddningstjänstens 
tolkar riskutredningen och menar att 25 m från spårkant bör gälla och att detta 
ska framgå i karta och beskrivning.  
 
Kommentar 
Handlingarna kvarstår efter  att riskutredning i dialog med konsult 
förtydligats och kompletteratsangående tolkning av avstånd  
”Det har framkommit synpunkter på riskutredningen gällande Rådjuret 
1, Eslöv, med hänsyn till rekommenderade avstånd till känslig 
bebyggelse. Nedan följer kommentarer som förhoppningsvis förtydligar 
Briabs resonemang kring beräkningarna. 
Beräkningarna som visar individrisk givet olika fördelningar mellan 
resande- och godståg utgår från att: 
1. Järnvägskapaciteten utnyttjas till 100 % jämfört med 43 % enligt prognos för 

2040. 
2. Godståg, som vanligtvis och enligt prognosen inte trafikerar sträckan, utgör 56 %, 

85 % respektive 100 % av all tågtrafik under ett år. 
Dessa beräkningar visar på acceptabelt avstånd på 23-25 meter för 
känslig bebyggelse. Sett till förutsättningarna och antaganden skulle det 
krävas en mycket omfattande omledning för att nå upp till dessa 
trafikmängder och individrisknivåer. 
För att individrisken ska uppnå gränsen för känslig bebyggelse vid 
planområdet (20 meter) kan däremot all tågtrafik utgöras av godståg 
under 60 dagar på ett år, givet förlängd skyddsvall. Detta är en ökning 
jämfört med prognosen, men borde kunna ses som mer sannolik än de 
övriga scenarierna. Utifrån detta skulle därmed 20 meter kunna 
accepteras. 
 
 

Brf Fridhem 
Vidhåller yttrande från samrådet och menar att förslaget väsentligt 
avviker från gällande plans parkkaraktär, har en hårdare exploatering 
och att nya gårdar inte, blir allmänt tillgängliga. Vidare uppfattas höjder 
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på förslaget ge ett för kompakt byggnadssätt. Menar att oklarhet 
angående trafik och parkering finns. Efterlyser en 
konsekvensbeskrivning. 
 
Kommentar 
Planförslaget har medvetet valt en högre exploatering än gällande plan då 
efterfrågan och behovet av bostäder är stort i detta centrala läge och att 
området länge legat outnyttjat. Parkering för tillkommande bostäder sker helt 
inom planområdet. I första han under husen. Kommunen bedömer det också, 
som rimligt att gårdar inte är allmänt tillgängliga. 
 

FRÅN DET TIDIGARE SAMRÅDET I DECEMBER 2018 UPPREPAS 
SAMRÅDSREDOGÖRELSEN HÄR 

YTTRANDEN  
Under samrådstiden har inkommit 11 yttranden. Nedan redovisas en 
sammanfattning av de synpunkter som inkommit. Synpunkterna finns i sin 
helhet på kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets kommentarer 
och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje yttrande. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
 Servicenämnden 
 Regionala utvecklingsnämnden 
 Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Region Skåne 

 
Följande har haft synpunkter på planförslaget: 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 
Förekomst av markföroreningar finns, som behöver beskrivas och regleras i 
handlingarna. 
 
Vidare menar nämnden att lokalt omhändertagande av dagvatten bör ske och 
att sedumtak bör införas samt påpekar att skyfallskartering borde uppdateras.  

 
Uppmärksammar på frågan om avfallshanteringens behov. 
 
Nämnden menar att skydd mot järnvägsrisker troligen behövs och  mark längs 
järnväg som inte behövs som skydd bör säljas till exploatör. 

 
Pekar på behovet av ombyggnad av Torpstigen med anledning av att GC-väg 
och ledningar ligger i kvartersmark och att frågor bör regleras i 
exploateringsavtal.  
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Vidare menar man att gaturummen visuellt bör skilja sig från kommunalt ägda 
gator. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar också redaktionella synpunkter 
angående plankartans och grundkartans gränser, linjer och beteckningar. 
Redaktionella synpunkter på planbeskrivningen framförs också angående 
begrepp, illustrationer, utredningar, tvetydighet angående godstrafik på 
Marieholmsbanan. 
 
Kommentar 
Frågor om markföroreningar införs i planhandlingarna och bestämmelser om 
startbesked relateras till frågan. 
 
Utöver bestämmelser om infiltration införs bestämmelse om att planterbart 
bjälklag ska finnas. 

 
Angående avfallshantering se MERAB nedan. 
 
Mark längs järnväg behövs för skyddsavstånd och vall med hänsyn till 
räddningsinsatser, utveckling av anläggningen och underhåll varför den bör 
kvarligga som allmän plats i kommunens ägo. Bestämmelse om skyddsvall 
införs. 
 
Exploateringsavtal upprättas angående, för detaljplanen nödvändiga åtgärder  
längs bl.a. Torpstigen respektive järnvägen. 
 
Angående gaturum delas inte uppfattningen att utformning måste skilja sig från 
kommunala gator. Kvalitet och gestaltning bör dock ges hög prioritet, varför 
planbestämmelse om särskild omsorg införs. 

 
Nämndens redaktionella synpunkter och förslag på omformuleringar och 
förtydliganden har i väsentliga delar inarbetats i granskningshandlingens 
plankarta och planbeskrivning.  
 

Merab  
Avfallshanteringen bör utformas så att hämtningen av avfall kan ske från ett 
eller flera Miljöhus. Sophämtningsfordonen skall kunna köra fram till dessa 
och vända för att minimera olycksrisker. Långa dragavstånd av sopkärl skall av 
arbetsmiljöskäl undvikas. För att ge boende i kvarteret en möjlighet att på bästa 
sätt källsortera sitt avfall samt ge vår personal en bra arbetsmiljö bör de boende 
i kvarteret ges möjlighet att lämna matavfall och restavfall samt utsorterat 
producentansvarsmaterial i ett miljöhus. Miljöhuset bör vara placerat så att 
hämtning och tömning med bolagets fordon kan ske på ett enkelt sätt. För att 
ge vår personal en bra arbetsmiljö bör soptömning ske i anslutning till 
tomtgränsen och på grund av olycksrisken bör sopkärlen placeras så att 
backning av sophämtningsfordon undviks. 
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Kommentar 
Miljöhus placeras i befintlig byggrätt och fordon kan köra runt byggnaden utan 
att backa. 
 

VA-syd 
Påpekar att ledningsrätt måste upprättas för deras ledningar i centralt  
U-område samt i öster och väster. 
 
Ser med tanke på att marken exploateras relativt omfattande positivt på 
att kommunen i planbestämmelse reglerar andelen hårdgjord yta och 
menar att plankartan bör kompletteras med information om 
planteringsbädd om minst 200 mm över de underjordiska garaget. 
Kommentar 
Plankartan kompletteras med bestämmelse om planterbart bjälklag och 
beskrivningen av ledningsrätter. 
 
Kraftringen fjärrvärme 
Kraftringen fjärrvärme har ledningar i aktuellt område, se bifogad fil. Hänsyn 
till kraftringens fjärrvärmeledningar måste tas vid planering och byggnation i 
området.  
Kommentar 
Fastighetsägaren informeras genom denna samrådsredogörelse i frågan. U- 
område för ledningar finns. Fjärrvärmeledning behöver i  anslutning till 
åttavåningsbyggrätten flyttas innan bygganden uppförs.  
 
 
Kraftringen 
Säkerställande innebär dels att plankartan kompletteras med lämpliga u-
områden och Es -områden och dels att markupplåtelse tillskapas i 
anläggningarnas nya läge. Kostnader som uppstår för de åtgärder, som krävs på 
Kraftringens ledningar och anläggningar, är en kostnad som lämpligen tas upp i 
plankalkylen, för att undvika att kostnaderna kommer som en överraskning för 
exploatören. Kraftringen ser att det är angeläget att de ovanstående frågorna 
reds ut i ett tidigt skede och allra senast innan detaljplanen vinner laga kraft, 
gärna genom någon form av genomförandeavtal tecknas mellan Kraftringen 
och exploatören. Ett sådant avtal skulle då innehålla en reglering av 
exploatörens kostnadsansvar för de kostnader som uppstår för genomförandet. 
 
Kraftringen noterar att nätstation RN084 hamnar inom byggnad, som är tänkt 
att uppföras enligt planförslaget. Kraftringen avråder från att uppföra 
nätstationer inhyst i byggnad där människor stadigvarande vistas. Förutom att 
det är mycket dyrare att bygga nätstation på detta vis, anser Kraftringen att det 
är olämpligt med beaktande av åtkomstproblematik och framförallt med 
beaktande av den oro som boende och andra kan uppleva kopplat till 
magnetfältsnivåer. 
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Nätstationen är uppförd år 2011 och klarar enligt Kraftringens bedömning 
elförsörjning av de två nya husen under förutsättning att uppvärmning sker på 
annat sätt än med el. Om nätstationen inte kan vara kvar i befintligt läge finns 
ett nytt lämpligt läge i parkmark i norra delen av planområdet i Poliskrokens 
förlängning. Nätstationen upptar en yta om 7 x 7 m. Själva byggnaden är 3 x 3 
meter och sedan behövs en bemanningsyta på 2 m omkring nätstationen. 
 
För vissa av Kraftringens ledningssträckningar, som berörs av planförslaget, 
finns ledningsrätt. Det gäller opto, fjärrvärme och starkström. Ett ändrat läge 
för dessa ledningar innebär att dessa ledningsrätter måste omprövas hos 
Lantmäteriet. 
 
Det är också viktigt att säkerställa att exploatörens arbete kan utföras på ett 
säkert sätt med avseende på närheten till starkström- och fjärrvärmeanläggning. 
Samtliga de säkerhetsföreskrifter som finns kopplat till anläggningarna och 
som syftar till att förhindra person- och sakskada måste följas. Vad gäller 
fjärrvärmeledningar kan särskilt sägas att de är förlagda på ett djup som är 
fastlagt m.h.t. pågående markanvändning. Tillkommande belastningar såsom 
byggtransporter kan utgöra en risk för ledningsbrott. 
 
Kommentar 
Fjärrvärmeledning i hittillsvarande allmän plats behöver i  anslutning till den 
nya åttavåningsbyggrätten att behöva flyttas innan byggnaden uppförs. 
En byggrätt för nätstationen föreslås i området nordöst om bebyggelsen och 
frågor angående u-område för ledningar införs i plankartan. 
 
Fastighetsägaren informeras genom denna samrådsredogörelse, 
planbeskrivning och plankarta i frågan. 
 

 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att planen har stöd i gällande ÖP och Länsstyrelsens 
Granskningsyttrande. 
 
Länsstyrelsen rådgivning 
Länsstyrelsen anser att det ska gå att utläsa och förstå slutsatser och 
bedömningar av genomförda utredningar i planhandlingen och anser att dessa 
behöver av tydlighetsskäl bättre redovisas inför framtagandet av 
granskningshandlingar. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
Buller 
Framtagen bullerutredning behöver bättre redovisas i planbeskrivningen och 
om den planerade bostadsbebyggelsen är bullerutsatt ska planbeskrivningen 
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innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska 
redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad, våningsplan och vid uteplats. Det 
behöver framgå av planhandlingen och plankartan vilka åtgärder som krävs för 
att pröva markens lämplighet. Planbestämmelse på plankartan bedöms inte 
tillräcklig för att hantera bullerfrågan vid uteplats. 
 
Risk för olyckor 
Länsstyrelsen anser att det inför granskningsskedet behöver kompletteras med 
förhållandet mellan ändamålet bostäder och avstånd samt risk för olyckor för 
järnväg. Det riskutlåtande som planbeskrivningen hänvisar till bedöms inte 
vara tillämpbar i detta avseende för denna lämplighets prövning. 
 
MKN-Vatten 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas, i de flesta fall 
behövs en dagvattenutredning för att utreda detta. I denna ska behovet av 
rening utredas, recipienten beskrivas och eventuell påverkan på MKN 
klargöras. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. 
Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan 
orsaka en försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra 
uppnåendet av god status/god potential hos en vattenförekomst. I det fall 
planbestämmelse om markens hårdgörande är en förutsättning för 
dagvattenhanteringen i området ska denna också följas upp med en 
administrativ planbestämmelse om utökad lovplikt för markarbeten inom 
planområdet. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande; buller, risk för olyckor 
och MKN vatten, enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Kommentar 
Kompletteringar görs i omnämnda frågor. 
Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare redovisning av 
bullersituationen och kompletteras med slutsatser från ny riskutredning. Buller 
och riskutredning läggs dessutom som bilagor till handlingarna. 
 
För att fördröja mark och dagvatten på sin väg nedströms införs en rad 
åtgärder. Uthus skall utföras med grönt tak, gårdar förses med bestämmelse om 
planterbart bjälklag. 50 procent av markytan som inte är bebyggd ska vara 
infiltrerbar.  Mark doseras så att ytatten vid skyfall rör sig mot 
fördröjningssänka om 100 m3 vid Åbrolyckan och vid större skyfall breddar 
vidare ned i gång- och cykelväg under järnvägen där i sin tur mycket stor 
kapacitet finns för fördröjning vid ett större skyfall. Med dessa åtgärder 
bedöms planförslaget ha goda förutsättningar att minimera belastningen på 
vattenvägar nedströms och betydligt bättre än gällande plan kräver.  
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Administrativ planbestämmelse om utökad lovplikt för markarbeten inom 
planområdet införs.  

 
 

Trafikverket 
Hänvisar till riksintresset för järnväg. Generellt bör skyddsavstånd om 30 
meter till ny bebyggelse från spårmitt innehållas med hänsyn till 
räddningsinsatser, utveckling av anläggningen och underhåll och efterfrågar 
uppgifter om avstånd till bebyggelse. Längre avstånd kan också förekomma. 
Parkerinhg bör vara minst 15 m från spårmitt och eventuell bestämmelse 
tydliggöra detta. 
 
Trafikverket anser att riskutredningen ska uppdateras och inkludera hela 
planområdet. 
 
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande 
åtgärder, som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras på 
Trafikverkets fastighet.  
 
Trafikverket vill även framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på 
Trafikverkets järnvägar även om basprognos 2040 inte anger någon sådan 
trafik. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för exploatering, enligt de 
rekommendationer länsstyrelsen anger. 
 
Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för flygplatserna i 
Sturup, Kristianstad och Ängelholm. Flygplatserna är sakägare och ska 
därför beredas möjlighet att yttra sig. Även Luftfartsverket är sakägare och ska 
ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Luftfartsverket hörs genom 
tjänsten ”CNS-analys” på Luftfartsverkets hemsida: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys  (ansökt 30 jan) 
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt 
Luftfartsverket. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket anser att planbeskrivningen ska uppdateras med information om 
avstånd till spårmitt. Eventuella avsteg från de generella skyddsavstånden ska 
motiveras och eventuella skyddsåtgärder ska genomföras utanför Trafikverkets 
fastighet. 
 
Trafikverket anser att man i planbeskrivningen tagit med för lite information 
från buller- och riskutredningarna. Trafikverket har i uppdrag att granska och 
säkerställa eventuell påverkan på riksintressen för kommunikationer. För att 
göra detta krävs att Trafikverket bereds möjlighet och får ta del av erforderligt 
material från kommunerna.  
 

316 ( 402 )

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys


SÄRSKILT UTLÅTANDE INKLUSIVE TIDIGARE 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 11 (12) 
2019-04-04  KS.2015.0364 
 
 
 
Trafikverket anser att riskutredningen ska uppdateras och hantera hela 
planområdet inför granskningsskedet. Trafikverket ser det även som väsentligt 
att kommunen undersöker behov av vibrationsutredningar. Inför 
granskningsskedet ska detaljplanen kompletteras med eventuella 
skyddsåtgärder. 
 
Bullerutredningen bör kompletteras med information om buller på respektive 
våningsplan.  
 
Berörda flygplatser ska höras om eventuell påverkan. 
 
Kommentar 
 
Ny riskutredning är inför granskning utförd och ligger som underlag för 
planbestämmelser om bullerval  och skyddsområde. Denna ger vid handen att 
tilltänkt bebyggelse, drygt 20 meter från spårmitt, är fullt möjlig förutsatt att i 
riskutredningen föreslagen vall kommer till stånd. Ingen parkering är möjlig 
närmre spårmitt  än 15 meter. Planbeskrivning kompletteras med buller och 
riskinformation utifrån gjorda utredningar. Utredningar sammanfattas i, och 
biläggs, planhandlingarna. CSN-analys är i februari 2019 genomförd varvid 
luftfartsverket ej haft någon erinran. 

 

Lantmäterimyndigheten 
Ekonomiska frågor 
”Exploatören ansöker och bekostar nödvändiga lantmäteriförättningar och 
avses ersätta kommunen för marköverlåtelser av gatumark som övergår till 
kvartersmark” står det i planbeskrivningen. Det är lagfaren ägare till någon av 
fastigheterna som ansöker om lantmäteriförrättning och även står för 
ersättningsbelopp. 
 
Ledningar kvartersmark 
”Kraftringen har Fjärrvärmeledning, högspänning, lågspänning och 
optokabel, som vid byggnation måste flyttas.” Vem bekostar detta? 
 
Plankartan 
Koordinatkryss- och angivelse saknas. Det finns en bestämmelse om att 
underjordisk parkering men sammanlagt 75 platser ska finnas, men var? Totalt 
inom planområdet, per fastighet eller annat? 
 
y-bestämmelsen om att markens tillgänglighet för utfart är inte tillåten 
enligt dagens PBL. Man kan inte bilda markreservat för enskilda om 
inte genom fastighetsindelningsbestämmelse i enlighet med 4 kap 
18§ PBL.    
 
Kommentar 
Handlingarna beskriver efterfrågade uppgifter.  
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Y-bestämmelsen avser inte ett markreservat för allmänt ändamål utan markerar 
ett område som inte får bebyggas med hänsyn till att att det avses vara 
infartsväg till Rådjuret 3. 
 
 

Brf Fridhem 
Menar att förslaget väsentligt avviker från gällande plans parkkaraktär, har en 
hårdare exploatering och att nya gårdar inte, blir allmänt tillgängliga. Vidare 
uppfattas höjder på förslaget ge ett för kompakt byggnadssätt. Menar att 
oklarhet angående trafik och parkering finns. Efterlyser en 
konsekvensbeskrivning. 
Kommentar 
Planförslaget har medvetet valt en högre exploatering än gällande plan då 
efterfrågan och behovet av bostäder är stort i detta centrala läge och att 
området länge legat outnyttjat. Parkering för tillkommande bostäder sker helt 
inom planområdet. Kommunen bedömer det också som rimligt att gårdar inte 
är allmänt tillgängliga. 
 
 
Kommunledningskontoret 

 
 

 
Torsten Helander 
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Exploateringsavtal 
för detaljplan gällande Rådjuret 1 m fl i Eslövs kommun 

 

PARTER  

Eslövs kommun (org.nr 212000-1173), 241 80 Eslöv, nedan kallad Kommunen  

Eslöv Storgatan 1-5 AB (org.nr 556767-0756), Box 256, 241 24 Eslöv, som ägare av 
fastigheterna Eslöv Rådjuret 1 och Eslöv Kidet 1, nedan kallad Exploatören 

 

BAKGRUND 

Ägaren till fastigheterna Eslöv Rådjuret 1 och Kidet 1 har kommit in med begäran om 
planbesked för att utveckla fastigheterna med en ny disposition av byggrätterna. 2015-
12-08 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljplanearbete skulle påbörjas. 
Planområdet är ca 16 000 m2 stort.  

I södra delen av planområdet går en gång- och cykelväg. Denna gång- och cykelväg 
påverkas av planens genomförande då den delvis ligger inom en byggrätt. 
Exploateringen av området innebär således att gång- och cykelvägen måste flyttas 
längre söderut till allmän platsmark.  

För att byggnation ska kunna uppföras inom exploateringsområdet måste en 
skyddsvall mot järnvägen anläggas.  

Rådjuret 3 har en utfartsätt över Rådjuret 1 fram till allmän plats gata. Genom 
planändringen ändras den allmänna platsen till kvartersmark, vilket påverkar 
utfartsrätten för Rådjuret 3. Rådjuret 3s utfartsrätt i det som tidigare varit allmän plats 
måste således säkras. 

 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan/Exploateringsområde  

Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplan för Rådjuret 1 m fl i Eslövs kommun, se bilaga 1.  

Planförslaget medger bostäder och icke-störande handel-, centrum- samt 
kontorsverksamhet i 4 till 8 våningar. Planförslaget tillåter som högst 24 000 m2 
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bruttoarea. Exploatören avser att tillskapa ca 200 nya bostadslägenheter inom det 
område som nedan benämns Exploateringsområdet. Exploateringsområdet utgörs 
av gulmarkerad kvartersmark i plankartan, se bilaga 1.  

För fullföljande av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 
detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 

Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2016-03-11.  

 MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 

Kommunen överlåter kvartersmark till Exploatören 
Kommunen överlåter de kommunalt ägda delar inom detaljplanen som utgör 
kvartersmark till Exploatören. Separat avtal om marköverföring tecknas mellan 
Exploatören och Kommunen, se bilaga 5. Ersättning för marken bestäms utifrån 
opartisk värdering, se bilaga 5.  

 Fastighetsbildning 

Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1. 
Förrättningen bekostas av Exploatören. 

 Tillträde  

Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 Ledningsrätt 

Nybildning av ledningsrätt 
Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för kommunala vatten- och 
avloppsledningar med tillhörande anläggningar till förmån för VA SYD. De 
kommunala vatten- och avloppsledningarna går i nord-sydlig respektive öst-västlig 
riktning och är belägna inom u-område i planen.  

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till 
ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa. 

VA SYD ansöker om ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar. VA 
SYD svarar för förrättningskostnaderna avseende ledningar som är upplåtna utan 
rättighet. 
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Omprövning av ledningsrätt - flytt av befintliga ledningar 
Inom Exploateringsområdet finns en befintlig ledningsrätt för optokabel, 1285-1467.3, 
till förmån för Kraftringen.  

Del av befintlig ledning måste flyttas. Exploatören bekostar flytt av ledningen och 
tillbehör som omfattas av ledningsrätten.  

Ledningsrätten måste till viss del omprövas/upphävas. Exploatören ansvarar för 
ansökan om förrättning och förrättningskostnaderna. 

 Servitut/gemensamhetsanläggning 

Rådjuret 3 har ett tidsbundet servitut för utfart, 1285-1871.1, över Rådjuret 1 fram till 
allmän plats gata enligt gällande plan. I den nya planen ändras allmän plats till 
kvartersmark och utfarten från Rådjuret 3 behöver då säkras med en rättighet. 
Exploatören ansöker om och bekostar förrättning för bildande av utfartsrätt från 
Rådjuret 3. Anläggande av utfartsväg bekostas av Exploatören, se § 3. Exploatören 
förbinder sig att upplåta rätt till utfart utan ersättning från ägaren av Rådjuret 3. 

 Servitut/gemensamhetsanläggning 

För att kunna sköta allmän platsmark norr om kvarteret Rådjuret behöver Kommunen 
en rättighet att ta väg över Rådjuret 1. Rättigheten ska upplåtas genom avtalsservitut, 
se bilaga 6. Avtalet ska undertecknas när tillträde skett enligt § 2.3. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Exploatörens åtaganden avseende allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap 

För att genomföra detaljplanen krävs åtgärder på allmän plats utanför planområdet. 
Exploatören ska projektera, utföra och bekosta de åtgärder som beskrivs nedan. 
Åtgärderna redovisas mer detaljerat i bilaga 3.  

Anläggande av skyddsvall mot järnvägen 

Enligt detaljplanen krävs uppförande av skyddsvall för att 
exploateringsområdet ska kunna bebyggas. Skyddsvallen ligger inom 
allmän plats. Kommunens rätt till tillträde till området för att kunna sköta 
det säkras genom ett avtalsservitut. Exploatören medger att rättigheten 
upplåts utan ersättning och att den får inskrivas i fastighetsregistret.  
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Flytt av gång- och cykelbana  

Befintlig gång- och cykelbana i södra delen av Exploateringsområdet är i 
den nya planen belägen inom kvartersmark med byggrätt och ska därför 
flyttas längre söderut, till allmän plats.  

Anpassning av utfart  

Utfart från exploateringsområdet till Torpstigen är dimensionerad för 
utryckningsfordon och ska smalnas av. 

Stängsel längs spårområdet 

Trafikverket ställer krav på att stängsel ska finnas längs järnvägen för att 
förhindra spårspring. Om nytt stängsel eller anpassning av befintligt 
stängsel krävs står Exploatören för dessa kostnader.  

 

Projektering och utförande ska ske i samråd med Kommunen. Om det krävs bygglov, 
marklov eller andra tillstånd ansvarar Exploatören för att dessa tillstånd erhålls.  

Innan anläggningsarbetena får påbörjas ska Kommunen ha godkänt 
projekteringshandlingar som ligger till grund för arbetena. Kommunen ska beredas 
möjlighet att delta i projekteringsmöte och besiktningar för byggnads- och 
anläggningsarbetena. 

Fram till dess att de allmänna anläggningarna är utförda och överlämnande till 
Kommunen är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift 
och underhåll av anläggningarna. 

Anläggningsarbetena ska vara avslutade och tillgängliga för övertagandebesiktning av 
Kommunen senast till det månadsskifte som infaller närmast efter erhållet slutbesked 
för berörd byggnation inom planområdet. Exploatörens åtaganden beträffande 
utförande av arbetena ska anses vara fullgjorda då Kommunen efter 
övertagandebesiktning godkänner och övertar anläggningarna. Från och med denna 
dag garanterar Exploatören att utförda anläggningar är fria från fel i fråga om material 
och arbetenas utförande under fem år.  

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

Reglering av vatten- och avloppsfrågor sker mellan Exploatören och VA SYD, som är 
huvudman för det kommunala dricks- och spillvattennätet. 
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 

Exploatören ansvarar för att utbyggnaden på kvartersmark under pågående arbete 
utformas så att de boende som flyttar in i området och boende inom Rådjuret 3 kan nå 
allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 
och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 
av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska 
projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

 Åtgärder på kvartersmark 

Exploatören förbinder sig att utforma och bekosta anslutningen till Torpstigen så att 
det tydligt framgår var allmän plats slutar och kvartersmark börjar. Exempel på 
åtgärder för att uppnå detta kan vara grindstolpar eller en beläggning som skiljer sig 
från beläggningen som finns på omkringliggande allmän plats.  

Exploatören bekostar och anlägger utfartsväg med standard enligt ortens sed inom 
område betecknat med y i plankartan, som även kommer att nyttjas av Rådjuret 3.  

 Dagvatten 

Enligt detaljplanen får endast 50 % av den yta som inte är bebyggd hårdgöras. 
Avrinning av dagvatten ska fördröjas och reduceras inom kvartersmark. En 
fördröjningssänka om 100 m3 ska uppföras inom kvartersmark vid Åbolyckan. 

 Avfallshantering 

Avfallshantering inom fastigheten ska lösas i enlighet med MERABs föreskrifter om 
avfallshantering för Eslövs kommun. 

Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med 
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig 
yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.  

 Parkering 

Exploatören skall anlägga parkering för bil respektive cykel i enlighet med 
kommunens parkeringsnorm.  

 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  

Exploatören ska i samråd med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar 
svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 
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för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 
inom kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 
byggtiden. 

 Bullerskydd 

Om bullerskydd inom allmän platsmark behövs för uppförande av ny byggnation står 
Exploatören för kostnaden. 

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 

Exploatören ska, i samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för 
exploateringen (se bilaga 4). Om avvikelse sker/riskerar att ske mot huvudtidplanen 
ska övriga parter informeras utan fördröjning. 

 Samordning 

Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 
detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska 
dokumenteras och finnas tillgängligt för Parterna under projektering och 
genomförande.   

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 
samråd med Exploatören. 

 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av detaljplanen. 

Om markföroreningar påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören utför och bekostar 
sanering av den allmänna platsmark som kräver ombyggnad enligt § 3.1 för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. 

 Fornlämningar 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar 
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de åtgärder som 
tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Inom den allmänna platsmark  
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som kräver ombyggnad enligt § 3.1 för att detaljplanen ska kunna genomföras utför 
och bekostar Exploatören de åtgärder som krävs till följd av arkeologiskt fynd. 

 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa 

 trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. 
Hänsyn ska tas till säkra och funktionella allmänna gång- och cykelstråk, 
busshållplatser mm under byggtiden. Exploatören ansvarar för och bekostar 
upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i god tid och att 
det är godkända innan avstängning. Exploatören ska ansöka om polistillstånd för 
användande av offentlig plats. 

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 

Exploatören ansvarar för återställande av skador på Kommunens egendom. Innan skada 
åtgärdas ska godkännande inhämtas från Kommunen. Om Exploatören inte efter anmodan 
och inom skälig tid återställer skadan har Kommunen rätt att på bekostnad av Exploatören 
själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom 
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Exploatören ska ansöka om 
polistillstånd för användande av offentlig plats. Kommunen tar ut en avgift för 
användande av marken.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 
vegetation inom och invid etableringsområdena. Exploatören kallar till inspektionen. 
Vid denna inspektion ska status och eventuella skyddsåtgärder säkerställas.  

 ADMINISTRATIVA KOSTNADER, SÄKERHET 

 Administrativa kostnader 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med 
projektstyrning och uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta 
avtal. Beloppet faktureras löpande. 

 Säkerhet 

Moderbolagsborgen ska lämnas för Exploatören.  
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 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 

Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas. Relationshandlingar ska 
omfatta anläggande av gång- och cykelbana samt skyddsvall mot järnvägen och 
utföras av sakkunnig. Relationshandlingarna ska överlämnas senast en vecka innan 
slutbesiktning av området till Kommunen utan ersättning. Handlingen ska följa 
kommunens koordinatsystem och format så att de lätt kan inordnas i den digitala 
primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 
följs. 

 Information, marknadsföring 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal 

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 
part, tillse att tillräcklig säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. 
Kommunen avgör vad som utgör tillräcklig säkerhet och meddelar detta skriftligt. 

Även efter att hela eller del av Fastigheten har övergått till ny ägare ansvarar den 
överlåtande Exploatören för att en exploatering av den överlåtna fastigheten 
genomförs i enlighet med vad Exploatören har åtagit sig i Exploateringsavtalet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 
detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Tvist 

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och Lunds tingsrätt är första instans. 

 Giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 
parten om inte 

dels  kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 
kraft, 

dels  kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 
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Signaturer 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Eslövs kommun  För Eslöv Storgatan 1-5 AB 
 

 

__________________________ __________________________ 

 Bert Andersson 

 

__________________________  
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Moderbolagsborgen:  För Eslöv Storgatan 1-5 ABs rätta fullgörande av detta avtal 
går undertecknade, Bert Andersson Fastighets AB (org.nr. 
556307-9473), härmed i borgen som för egen skuld 
gentemot Eslövs Kommun. 
 
Ort och datum ___________________________________ 
 
Bert Andersson Fastighets AB 
 
______________________   
Bert Andersson 
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Bilagor 

 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta  

Bilaga 2  Planbeskrivning 

Bilaga 3 Åtgärder på allmän platsmark 

Bilaga 4 Huvudtidplan 

Bilaga 5  Överenskommelse om fastighetsreglering och ersättningsutredning 

Bilaga 6  Avtalsservitut 
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Beskrivning av omgestaltningen av Torpstigens norra sida 

En omgestaltning av Torpstigens norra sida ska göras av Exploatören på 

Rådjuret då de befintliga gång- och cykelbanorna på den norra sidan hamnar 

inom kvartersmark.  

Alla överbyggnader ska dimensioneras enligt Eslöv kommuns 

grävningsbestämmelser för allmän plats och enligt sektionsritningarna. 

Ombyggnaden av Torpstigens norra del ska börja vid övergångsstället tvärs 

Torpstigen i väster och sluta i cykelbanan på Norregatan.  

På Torpstigens norra sida ska en 1,4 meter bred gångbana med 0,35 x 0,35 

m plattor anläggas närmast fastighetsgränsen. Denna gångbana ska hållas på 

plats av en kantsten i fastighetsgränsen där den inte ansluter till byggnad. 

Söder om denna gångbana ska en 2,1 meter bred asfalterad cykelbana 

anläggas. Söder om cykelbanan ska en 0,5 meters förhöjd remsa med 

smågatsten anläggas och sedan en kantsten utanför den.  

Denna remsa av smågatsten ska även innehålla tomrör och sex stycken nya 

fundament till en ny gatubelysning på Torpstigen. Se även normalsektionen. 

Tomrören bör ligga på 0,6 meters djup. Fundamenten ska vara av typ 

Cetong och anpassade för en sex meter hög stolpe. Visningen på 

fundamenten ska vara 5-8 cm. Samråd ska ske med vår 

belysningsdriftentreprenör Vattenfall angående var tomrören till 

inkopplingspunkten ska ligga och när de ska nedmontera den befintliga 

belysningen. 

Detta innebär att det mesta av kantstenen på Torpstigens norra sida ska rivas 

och flyttas norrut och att en asfaltremsa på minst en meter ska återställas 

utanför kantstenen. Kantstensvisningen ska vara 10 cm förutom där så 

angetts på sektionsritningar. Rännstensbrunnar som idag finns intill 

kantstenen ska även flyttas med. 

Två rännstensbrunnar som idag finns vid cykelbanan inne på kvartersmark 

vid f.d. polishuset ska flyttas ut i den nya cykelbanans södra kant. 

Poliskroken ska smalnas av till en bredd av sex meter vid infarten från 

Torpstigen. Den nuvarande utformningen är anpassad för polisens 

utryckningsbehov och är därför överdimensionerad för en lokalgata. 

Gångbanan ska förlängas in norrut på båda sidor av Poliskroken med en 10 

cm hög kantsten mot körbanan. Anslutningen norrifrån till gångbanorna ska 

sänkas så att kantstenen har nollvisning. Det ska vara en genomgående höjd 

på 10 cm på Torpstigens gång- och cykelbanor genom korsningen med 

Poliskroken. Se planritning och även sektion B–B. 
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På två platser ska påfarter söderifrån till cykelbanan anläggas. Den första 

platsen är i förlängningen av GC-vägen från kv. Renen. Här ska 

övergångsställets målning fräsas bort och dess skyltning på båda sidor av 

Torpstigen nedmonteras.  

Den andra platsen för cykelpåfart är strax väster om Föreningstorgets östra 

körbana. Denna påfart ska vara för de cyklister som kommer söderifrån på 

Kanalgatan och som ska fortsätta norrut längs Smålandsvägen. Se 

planritning samt sektion A–A. Ändringen av kantstensvisning från 10 cm till 

0 cm vid cykelpåfarterna ska tas upp på en sträcka av två meter. 

 

Förlängning av skyddsvallen mot Marieholmsbanan 

En förlängning av den befintliga bullervallen ska ske österut till Norregatan 

enligt gällande detaljplan. Gestaltningen ska vara liknande den befintliga 

vallen gällande höjd, bredd, släntlutning, bullerskydd och växtlighet. Se 

Tyréns planritning och sektionsritningar på den befintliga vallen.  

En justering av det befintliga stängslets placering mellan järnvägen och den 

kommande bullervallen kommer att krävas för att driften ska vara möjlig på 

båda sidor av ett eventuellt förlängt bullerplank. Tillstånd för att flytta 

stängslet ska sökas hos Trafikverket. 
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GRANSKNINGSHANDLING
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GRANSKNINGSHANDLING
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SMÅLANDSVÄGEN, ESLÖV
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  Bilaga 4 

Huvudtidplan 
 

1. Lämna in färdigritat bygglov snarast på kvarter 2 
2. Byggstart grundarbeten 1 september 2019 
3. Montagestart av betong stommen V4 2020 
4. Montage avslut V27 2020 
5. Övriga tak- och byggarbeten påbörjas V12 
6. Första inflyttning 1 januari 2021 
7. Sista inflyttning 1 oktober 2021 
8. Kvarter 3 bygglov 2022 
9. Färdigställning 2024 

 

Tidplan anläggningar på allmän plats:  
Anläggande av bullervall enligt Briabs utredning utförs i samband med 
markarbeten i kvarter 2. 

Gång- och cykelvägen anläggs i samband med byggnation/markarbeten i kvarter 3. 
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  Bilaga 5 

ÖVERENSKOMMELSE OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
Part 1: Eslövs kommun, org. nr. 212000-1173, 
 241 80 Eslöv, ägare av Eslöv 53:4 
   
 
Part 2: Eslöv Storgatan 1-5 AB, org. nr. 556767-0756, 
 Box 256, 241 24 Eslöv, ägare av Rådjuret 1 
  
 
Berörda fastigheter: Eslöv Eslöv 53:4 och Eslöv Rådjuret 1 . På bifogad karta är berört 
område markerat med rött. Nedan kallat Området. 
 
Mellan undertecknade fastighetsägare har denna dag träffats följande överenskommelse: 
 
Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsreglering. 
 
1. Fastighetsreglering ska ske så att Området överförs från Eslöv 53:4 till Rådjuret 1. 

 
2. Ytan på bifogad karta är ungefärlig. Exakt areal mäts in av Lantmäteriet i samband med 

fastighetsregleringen. 
 

För Området ska en ersättning på 5 100 000 (femmiljoneretthundratusen) kronor 
betalas. 

 
3. Ersättningen ska betalas senast 4 veckor efter det att förrättningen vunnit laga kraft. Om 

ersättningen betalas därefter utgår ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen till dess 
att betalning sker. 

 
4. Nödvändiga lantmäteriförrättningar enligt denna överenskommelse söks och bekostas av 

Eslöv Storgatan 1-5 AB. Lantmäteriet har rätt att göra mindre förändringar av gränsen för 
att bättre anpassas efter förhållanden på marken. 

 
5. Inom Området finns allmänna vatten- och avloppsledningar. Ledningarna är säkrade 

genom ett generellt markavtal mellan Eslövs kommun och VA SYD. VA SYDs rätt att ha 
kvar ledningarna efter marköverföringen ska säkras genom ledningsrätt. Ingen ersättning 
ska betalas för upplåtelse av ledningsrätten. 

 
6. Inom Området finns fjärrvärmeledningar. Ledningarna är säkrade genom ett generellt 

markavtal mellan Eslövs kommun och Kraftringen. Kraftringens rätt att ha kvar 
ledningarna ska efter marköverföreningen säkras genom ledningsrätt. Ingen ersättning 
ska betalas för upplåtelse av rättigheten.  

 
7. Området har tidigare utgjort allmän plats men har genom planändring ändrats till 

kvartersmark. Rätt för Rådjuret 3 att ta utfart över området ska säkras i förrättningen. 
För upplåtelsen betalas ingen ersättning.    
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  Bilaga 5 

 
8. Tillträde till Området sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 
 
9. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av kommunfullmäktige 

genom beslut som vinner laga kraft. 
 
Denna överenskommelse är upprättad i tre exemplar av vilka parterna erhåller var sitt och 
ett exemplar används till lantmäteriförrättningen. 
 
 
Eslöv den    Eslöv den 
För Eslövs kommun   För Eslöv Storgatan 1-5 AB 
 
 
_______________________  _______________________ 
    Bert Andersson 
       
 
 
_______________________   
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Ersättningsutredning 
Fastighetsreglering berörande  
del av Eslöv Rådjuret 1, Kidet 1  
och del av Eslöv 53:4   
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av del av Eslöv Rådjuret 1 och Kidet 1 (orange figur nedan) samt Eslöv 53:4 (blå 
figur) belägna strax norr om Eslövs centrum. Grön figur i bilden nedan avser bebyggd del av Rådjuret 1 och 
inkluderas ej i värderingen. 

Ett område (blå figur) som omfattar 1 791 kvadratmeter ska överföras från Eslöv 53:4 till Rådjuret 1 så att 
fastighetsindelningen överensstämmer med den nya detaljplanen. 

  
Källa: Metria – SeSverige 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Eslövs kommun, genom Patrik Larsson. 

Syfte 
Syftet med värderingen är att bedöma rättsenlig ersättning till följd av marköverföring genom fastighets-
reglering för att genomföra ”Detaljplan för kv. Rådjuret 1 m.fl.”.  

Värderingen utgörs av bedömt byggrättsvärde för bostäder. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2019-03-26. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  
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De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 
värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 
bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 
för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som ingår i 
RICS Valuation - Global Standards 2017 ("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, 
samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt. 

Särskilda förutsättningar 
Ersättningen har bedömts utifrån den teoretiska förutsättningen att en ny detaljplan som medger en total 
byggrätt om 24 000 kvm ljus BTA för det berörda området har antagits och vunnit laga kraft (se avsnitt 2 
nedan).  

Vid bedömning av rättsenlig ersättning enligt avsnitt 8 betraktas del av Rådjuret 1, Kidet 1 samt del av Eslöv 
53:4 som en fastighet. 

Grundförutsättningar för värdering av mark och byggrätter 
Vad gäller värdering av byggrätterna gäller följande grundförutsättningar:  

• Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare 
initierar utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark). I innevarande 
fall förläggs gatorna inom kvartersmark vilket beaktas särskilt.  

• Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt 
markplanering inom kvartersmark.  

• Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, 
det vill säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken (se dock avsnitt 8, 
Ersättningsbedömning). Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet. 

• Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i 
exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 
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Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn av värderingsobjektet utfördes 2019-03-22 av Mikael Svensson, Svefa. 

Från uppdragsgivaren har karta, areal över det berörda området samt information om åtgärder hänförliga till 
exploateringen erhållits. 

Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom 
lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har underlag och statistik inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, Bolagsverket, 
fastighetsregistret, SCB med flera. 

2. Objektsbeskrivning 

Berörda fastigheter 
Rådjuret 1 
Fastigheten omfattar 12 446 kvadratmeter tomtarea och är bebyggd med bostäder i den sydöstra delen av 
fastigheten (grön figur nedan). Denna del omfattar, enligt uppmätning i fastighetskarta, cirka 3 770 
kvadratmeter tomtarea och beaktas inte i värderingen. Den del av Rådjuret 1 som ingår i värderingen omfattar 
alltså 8 676 kvadratmeter. 

  

Lagfaren ägare är Eslöv Storgatan 1–5 AB. Se fler kartbilder och ytterligare information i bilagt utdrag ur 
fastighetsregistret. 

Kidet 1 
Fastigheten omfattar 1 345 kvadratmeter tomtarea och är obebyggd. Fastigheten förutsätts i sin helhet 
regleras till Rådjuret 1 för att stämma överens med detaljplanen. 
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Lagfaren ägare är Eslöv Storgatan 1–5 AB. Se fler kartbilder och ytterligare information i bilagt utdrag ur 
fastighetsregistret. 

Eslöv 53:4 
Fastigheten omfattar totalt cirka 140 hektar och avser kommunalt ägd gatumark. Den del av fastigheten som 
ingår i uppdraget omfattar 1 791 kvadratmeter och ska regleras till Rådjuret 1. 

Planförhållanden 
För området förutsätter värderingen att ”Detaljplan för kv. Rådjuret 1 m.fl.” har vunnit laga kraft. Plan-
bestämmelserna anger i huvudsak bostadsändamål. 

 

• B – ”Bostadsändamål och som komplement därtill mindre icke störande verksamhet.”  

• BHCK – ”Bostadsändamål och i bottenvåning, som alternativt därtill, icke störande handel-, centrum- 
eller kontorsverksamhet.” 

• IV-VIII – Högsta antal våningar. 

•         – ”Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad. Härutöver får takkupa och frontespis 
uppföras till högst en tredjedel av takets längd.” 

• b1 – ”Ingen byggnad ovan mark. Underjordiskt garage får byggas.” 

• f1 – ”Bottenvåning skall möjliggöra en rumshöjd av minst 2,7 meter.” 

Utöver ovanstående anges den totala byggrätten inom detaljplanen till 24 000 kvadratmeter ljus BTA. Genom 
uppmätning i detaljplan samt en rimlighetsbedömning av illustrationsplan och byggnadskropparnas djup 
bedöms angiven byggrätt sammantaget vara rimlig.  

Under mark som inte är punktprickad får källare och underjordiskt garage finnas. 

Underjordisk parkering med sammanlagt minst 75 platser skall finnas. 
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3. Marknadsförutsättningar 

Generella marknadsförutsättningar 
Svensk ekonomi – Makro  
Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i högkonjunktur, men den goda utvecklingen väntas mattas av.  

En expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrog 
till att tillväxten för BNP väntas uppgå till ca 2,2 % för 2018. Offentlig konsumtion och hushållens investeringar 
har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har minskat. Istället utgör 
exporten, stärkt av den svaga svenska kronan och goda investeringskonjunkturen i omvärlden, en allt 
viktigare del av BNP. Prognosen för 2019 och 2020 ligger 1,3 respektive 1,5 %, till stor del också beroende 
av en mer normaliserad penningpolitik och förväntningar om åtstramningar inom finanspolitiken. 

Den osäkra situationen på privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi 
(bostadsinvesteringarna, som utgör en betydande del av BNP, har också minskat markant under 2018 och 
inledningen av 2019). En bestående nedgång på marknaden skulle få märkbart negativa konsekvenser för 
både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, förskola/skola 
samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska 
utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.  

Det politiska läget bedöms, trots ny regering, vara fortsatt osäkert vilket medför att det också är osäkert hur 
den ekonomiska politiken för 2019 kommer att se ut. Åtstramningar av finanspolitiken är dock sannolikt att 
vänta.  

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till -0,25 % (lämnades 
oförändrad vid mötet i februari). Konjunkturen är fortsatt stark med goda förutsättningar för att inflationen ska 
stabiliseras kring målet om 2 %. Behovet av en fortsatt expansiv penningpolitik kvarstår, men har minskat 
något. Nästa höjning sker sannolikt först under andra halvåret 2019 (kommande räntehöjningar, som är 
prognostiserade till 0,25 %-enheter 2 gånger/år, ska anpassas efter konjunktur- och inflationsutvecklingen 
som väntas dämpas något framöver). Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i 
statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.  

Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hanteras 
med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det 
emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd inför 
kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Trots höjningen kvarstår en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med begränsade möjligheter att då 
kunna påverka utvecklingen. Kommer reporäntan hinna ”återställas” till normalnivå innan nästa 
lågkonjunktur? 
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Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något 
långsammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med 65 000 respektive 46 000 
personer. Arbetslösheten väntas dock öka något, från 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra med 6,7 % 2017) till 
6,5 respektive 6,7 % för 2019 och 2020. Detta förklaras av en fortsatt ökning av arbetskraften, till stor del 
med personer som står långt från arbetsmarknaden. Bristen på utbildad arbetskraft medför att nyanställningar 
bromsar samtidigt som högkonjunkturen går in i en mer mogen fas vilket successivt dämpar efterfrågan av 
arbetskraft och tillväxten av nya jobb.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste tillväxten på grund 
av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättningsökningen 
väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 8 av 10 nya jobb väntas gå (det är också inom denna 
grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten på historiskt 
låga nivåer). Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med utsatt ställning på 
arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad 
utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 
sysselsättning och tillväxt. 

Fastighetsmarknad – investeringsmarknaden 
Transaktionsvolymen för 2018 bedöms till cirka 150 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis 
indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr 
på årsbasis, med det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.     

Till köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 
investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga 
delmarknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark 
efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark med 
hög investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en 
stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha dämpats något. Samhällsfastigheter är fortsatt 
attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst 
från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl detta 
segment som för kontorsmarknaden i stort). 

Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av 
kvalitativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare 
ansetts vara sekundära marknader/objekt.  

Inom vissa delmarknader bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men 
överlag bedöms den goda utvecklingen ha planat ut. Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från 
stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande året. 
Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegränsningar, 
paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmarknaden. 
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Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt med 
investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. Med 
stigande räntor framöver torde detta även reflekteras i direktavkastningskraven.   

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, har 
bromsat in på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden i kombination med tidigare stigande bygg- 
och exploateringskostnader.  

Såväl banker som fastighetsbolag har överlag en något mer negativ syn på kreditmarknaden sedan slutet 
Q4 2018. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har dock fortsatt relativt lätt att erhålla 
finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och till viss del handelsfastigheter samt för 
mindre aktörer är kreditmarknaden emellertid mer restriktiv. 

Lokala marknadsförutsättningar 
Befolkning 
Befolkningen i Eslöv uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till cirka 33 236 invånare, en ökning med cirka 1,1 % 
sedan föregående år. Befolkningsutveckling i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellen nedan. 

Befolkning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Eslöv 31 123 31 269 31 587 31 728 31 744 31 920 32 179 32 438 32 878 33 236 
Tillväxt, Eslöv 1,1% 0,5% 1,0% 0,4% 0,1% 0,6% 0,8% 0,8% 1,4% 1,1% 
Tillväxt, Sverige 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 

Källa: SCB 

Nedan visas åldersfördelningen i kommunen respektive riket som helhet som andelar av den totala 
befolkningsmängden. Eslöv skiljer sig inte nämnvärt från riket i stort. 

 

Enligt kommunens befolkningsprognos från 2018 förväntas Eslövs befolkning öka till 41 000 personer år 2035 
vilket motsvarar en årlig ökning om cirka 445 personer.  
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Medelinkomsten i Eslöv är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålders- 
kategorier, förutom inom kategorin 20–24 år.  

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 
20–24 år 155,0 131,0 147,9 
25–29 år 219,3 205,2 227,4 
30–44 år 305,8 298,2 327,7 
45–64 år 342,1 350,7 372,1 
65+ år 220,2 236,1 242,4 
Totalt 20+ år 277,4 276,3 295,9 

Källa: SCB   

Arbetslöshet 
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för januari 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är 
öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Eslöv till 8,3 % vilket kan 
jämföras med Skåne län som har en arbetslöshet om 9,3 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 6,9 
%. Sedan föregående år har arbetslösheten minskat i såväl Eslöv som länet och riket i stort. 

 

Bestånd och bostadsbyggande 
Det totala bostadsbeståndet i Eslöv uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 14 848 bostäder fördelat enligt nedan. 

 

Hushållsstorleken i Eslöv uppgår därmed till drygt 2,2 personer per bostad. Sett till den prognostiserade 
befolkningsökningen till 2030 behöver det byggas omkring 170–175 bostäder per år för att upprätthålla 
nuvarande situation på bostadsmarknaden. Detta följer kommunens inledande bostads- och 
befolkningsprognos relativt väl.  

I tabellen nedan visas antalet färdigställda bostäder i nybyggda hus under den senaste 10-årsperioden. 

 
Källa: SCB 

Under 2018 och 2019 väntas det påbörjas nyproduktion av totalt 468 lägenheter i flerbostadshus och 28 
småhus (Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2018). Dagens nyproduktionstakt är alltså betydligt högre än 
genomsnittet under de senaste 10 åren.  

Arbetslöshet
jan-18 jan-19 jan-18 jan-19

Kommun 8,7% 8,3% 14,3% 12,8%
Län 9,9% 9,3% 13,3% 11,6%
Sverige 7,4% 6,9% 9,6% 8,7%
Källa: Arbetsförmedlingen januari 2019

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år

Hustyp 2017 Andel, Kommun Andel, Sverige 
Småhus 8 355 56% 43%
Flerbostadshus 5 618 38% 51%
Övriga hus 253 2% 2%
Specialbostäder 622 4% 5%
Totalt bestånd 14 848 100% 100%

Källa: SCB 2018

Typ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Medel
Flerbostadshus 16 12 6 0 24 119 0 35 185 103 50
Småhus 61 17 15 1 34 43 33 11 39 15 27
Totalt 77 29 21 1 58 162 33 46 224 118 77
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I takt med bostadsbyggnationen – och särskilt vid utveckling / omvandling av nya stadsdelar – är det av stor 
vikt att det även investeras i teknisk och social infrastruktur (vård, skola och omsorg) samt kommersiell 
service för att skapa attraktiva bostadsmiljöer. 

Transaktionsmarknaden, flerbostadshus 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Eslöv – oavsett typ av fastighet – är låg med endast ett 
fåtal representativa försäljningar per år. Detta avser även bostadsfastigheter, som dock är den mest likvida 
typen av fastighet. Köpare och säljare är främst lokala aktörer. Detta resulterar i stabila direktavkastningskrav 
(som dock bedöms ha sjunkit i takt med den goda utvecklingen på bostadsmarknaden i stort under senare 
år). Prognosen för det kommande året är en fortsatt låg transaktionsaktivitet med i huvudsak stabila 
direktavkastningskrav. Potentialen för ytterligare sänkning av direktavkastningskraven bedöms vara 
begränsad. 

Några av senare års mest intressanta transaktioner avser: 

- Fastigheten Eslöv Ekorren 4 i centrala Eslöv med adress Vångavägen 24A (ett bedömt B-läge) 
förvärvades i april 2017 av Svenska Bostadsfonden till en köpeskilling om 19 mkr. Säljare var Casa 
i Skåne AB. Objektet inrymmer (enligt taxerade uppgifter) cirka 1 240 kvadratmeter bostäder fördelat 
på 24 lägenheter (12 ettor, 6 tvåor, 6 treor). Värdeår är 1947 och ombyggnadsår 1992 vilket indikerar 
renoverade/ombyggda lägenheter. Priset motsvarar cirka 15 400 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,4 %. Förvärvet var del av en 
portföljaffär tillsammans med Bokhandlaren 4 & 5. 

- Fastigheten Färgaren 21 i centrala Eslöv med adress Villavägen 4 (ett bedömt A-läge) förvärvades 
genom en bolagstransaktion av Brinova Fastigheter under januari 2017 till ett underliggande 
fastighetsvärde av 60 mkr. Säljare var K-fast Eslöv AB. Byggnaden på objektet var vid förvärvet 
under uppförande och inflyttning skedde under hösten 2017. Totalt omfattar objektet cirka 1 950 
kvadratmeter bostäder. Priset motsvarar cirka 30 800 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 
beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,25 %. 

- Genom en bolagstransaktion i november 2016 förvärvade Brinova Fastigheter AB fyra fastigheter i 
Eslöv av Mälö Fastigheter AB till en köpeskilling av totalt 685 mkr. Fastigheterna inrymmer totalt 
cirka 34 000 kvadratmeter bostäder (455 lägenheter varav 95 färdigställda kring årsskiftet 
2015/2016) samt 13 700 kvadratmeter vård- och omsorgslokaler. Priset motsvarar i genomsnitt cirka 
14 400 kr/kvm och direktavkastningen bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar till 
cirka 4,2 %. Mälö Fastigheter AB förvärvade i sin tur fastigheterna från Eslövs Bostads AB i oktober 
2013. 

Direktavkastningskraven bedöms generellt ha sjunkit under senare år i takt med marknaden i stort och 
bedöms inom Eslövs centrala delar i huvudsak variera mellan 3,75 – 5,0 %. 

Vad gäller nyproduktion bedöms emellertid lägesfaktorn vara mindre viktig. För nyproduktion bedöms 
direktavkastningskrav om 4,0 – 4,5 % vara rimliga.  

Under det kommande året bedöms transaktionsaktiviteten vara fortsatt låg, trots god efterfrågan. 

Hyres- och vakansmarknaden, flerbostadshus 
Hyresmarknaden i Eslöv är stabil med en växande befolkning (dock relativt svagt växande) och en 
nyproduktion som inte har motsvarat behovet vilket gett upphov till bostadsbrist i centralorten. Centralt 
belägna hyresrätter bedöms vara attraktiva, med stor efterfrågan och låga vakanser (i princip endast 
omflyttningsvakanser, även i relativt perifera lägen inom kommunen). 

355 ( 402 )



2019-03-26 Ordernummer: 168428     
Fastighetsbeteckningar: Eslöv Rådjuret 1, Kidet 1 och Eslöv 53:4  

 

12 (23) 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Vad gäller nyproduktion är det generellt inte några problem med uthyrning, trots de relativt sett höga 
månadskostnaderna. Däremot är det ofta högre initial omflyttning i nyproduktion vilket för fastighetsägaren 
medför viss hyresförlust och merkostnad i samband med hyresgästbyten. 

Efterfrågan påverkas främst av befolkningens storlek och demografiska sammansättning, men även av 
faktorer som attityd till boendet, hushållsbildning, konjunktur, boendekostnad och utbud.  

Vad gäller bostadshyror beror dessa till stor del på lägenheternas storlek, utformning, val av standard och 
utrustning med mera och varierar därför inom ett stort intervall, särskilt inom äldre hus där renoveringar kan 
ha skett vid olika tillfällen genom åren. 

Hyrorna i Eslövs Bostads AB varierar i huvudsak mellan cirka 950 upp mot 1 500 kr/kvm (avser i huvudsak 
varmhyra). För moderna lägenheter, och då särskilt vid nyproduktion, bedöms det vara rimligt med hyror upp 
mot 1 650 kr/kvm (för en ”normal” 3 rok, varmhyra).  

Bostadsrättsmarknaden 
Nyproduktion 
Under de senaste åren har följande nyproduktionsprojekt avseende flerbostadshus där ekonomisk plan varit 
tillgänglig noterats: 

- Brf BoKlok Lingonet i Eslöv avser 30 lägenheter i Bäckdala i västra delen av Eslöv. Inflyttning skedde 
2018. Lägenheterna fördelar sig på 8 tvåor, 12 treor och 10 fyror med en genomsnittlig boarea om 
72 kvadratmeter. Totalt kapital uppgick till cirka 28 500 kr/kvm, varav insats cirka 16 800 kr/kvm och 
lån 11 700 kr/kvm. Årsavgiften uppgick till 665 kr/kvm och år.  

- Ett äldre förvärv från 2011 (inflyttning 2012) avser Brf Fridhem 1 på grannfastigheten Rådjuret 3. 
Objektet omfattar 26 lägenheter med en genomsnittlig boarea om 75 kvadratmeter. Totalt kapital 
uppgick till cirka 29 300 kr/kvm, varav insats cirka 17 100 kr/kvm och lån 12 200 kr/kvm. Årsavgiften 
uppgick till 758 kr/kvm och år. 

Utöver projektet ovan har det även noterats ett nyproduktionsprojekt i radhus: 

- Brf Eslövsäpplet avser 15 radhus i Bäckdala med inflyttning under 2016. Radhusen är på vardera 
cirka 97 kvadratmeter BOA. Totalt kapital uppgick till cirka 26 800 kr/kvm, varav insats cirka 16 500 
kr/kvm och lån 10 300 kr/kvm. Årsavgiften uppgår till 524 kr/kvm (exkl. värme, vatten, sophämtning). 

Försäljningar på andrahandsmarknaden 
Under det senaste året har det inom Eslövs tätort registrerats 175 bostadsrättsförsäljningar på andrahands-
marknaden. Nedan sammanfattas försäljningarna. 

 

Endast två försäljningar i moderna bostadsrättsföreningar (fastigheter uppförda under de senaste 15 åren) 
har noterats. inte skett. Försäljningarna avsåg två radhus om vardera 90 kvadratmeter BOA uppförda 2007 i 
sydvästra delen av Eslöv. Försäljningarna skedde till priser om cirka 21 500 respektive 22 200 kr/kvm BOA. 

Lägenhetstyp

Antal 

objekt

Medelboa 

(kvm)

Boa spann 

(kvm) Medelpris (kr)

Medelpris 

(kr/kvm) Pris (kr/kvm) spann

Medel av årsavgift 

(kr/kvm och år)

1 rok 21 38 19 - 82 527 809 14 240 8 020 - 20 278 797

2 rok 63 59 40 - 98 880 952 14 889 9 044 - 23 981 743

3 rok 66 80 60 - 105 1 359 734 16 919 7 785 - 26 771 673

4 rok 22 100 77 - 124 1 744 090 17 608 9 910 - 23 544 662

5 rok 3 113 106 - 119 1 390 000 12 133 8 491 - 15 126 722

Summa/medel 175 70 19 - 124 1 136 380 15 871 7 785 - 26 771 713
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Prisutveckling 
Marknaden för bostadsrätter har generellt utvecklats väl under senare år. Prisuppgången kan till stor del 
förklaras av fundamentala faktorer som ett lågt utbud, stigande inkomster, sjunkande räntor (och 
förväntningar om fortsatt låga räntor) och ett lågt skattetryck, men sannolikt finns även ett mått av spekulation 
och övertro på marknaden. 

Enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Eslöv sedan 2012 stadigt ökat och under den senaste 
12-månadersperioden kan man notera en positiv prisutveckling om 9,9 %. Nedan visas prisutvecklingen den 
senaste 4-årsperioden.  

 

Det bedöms råda viss osäkerhet kring prisutvecklingen framöver, och hur detta påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för kommande bostadsprojekt.  

Risken för fallande (eller kanske snarare svagt sjunkande) bostadspriser bedöms vara betydande då räntorna 
börjar öka igen, särskilt om detta kombineras med försämringar på arbetsmarknaden, minskade ränteavdrag, 
ändrade skatteregler eller andra politiska beslut. I detta sammanhang måste även beaktas 
pågående/planerad nyproduktion och hur ett ökat utbud påverkar marknaden. Allt mer pekar nu på en 
svagare marknad framöver. 

Byggrätter 
Marknaden för bostadsbyggrätter i Eslöv, oavsett typ av bebyggelse och upplåtelseform bedöms vara relativt 
god. Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan gör att det finns marknadsförutsättningar för 
exploatering inom värderingsobjektet.  

Läge och efterfrågan 
Värderingsobjektet bedöms ha ett bra läge, vilket sammantaget bedöms utgöra ett A-läge. Närheten till 
tågstationen samt kommersiell och offentlig service (cirka 500 meter till centrum) ses som extra positivt.  

Efterfrågan vad gäller såväl byggrätter som ”färdigställd produkt” bedöms vara god. 

357 ( 402 )



2019-03-26 Ordernummer: 168428     
Fastighetsbeteckningar: Eslöv Rådjuret 1, Kidet 1 och Eslöv 53:4  

 

14 (23) 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Sannolika köpare av byggrätterna bedöms vara bygg- och fastighetsbolag i syfte att uppföra byggnation för 
egen förvaltning eller för att avyttra till förvaltande bolag/bostadsrättsrättsförening. 

4. Exploateringsförutsättningar 
Med hänsyn till vad som anges i detaljplanen enligt avsnitt 2 ovan samt värderingsobjektets förutsättningar i 
övrigt finns det förväntningar om en kommande exploatering avseende i huvudsak bostadsändamål 
(eventuellt med mindre inslag av kommersiella lokaler i bottenplan).  

Byggrättens storlek uppgår enligt planbeskrivningen till 24 000 kvadratmeter BTA. Någon fördelning mellan 
bostäder respektive kommersiella lokaler har inte gjorts.  

Befintlig byggnation eller övriga anläggningar beaktas inte. 

Parkering löses genom parkeringsgarage under mark. 

Vid en kommande exploatering/vidareutveckling av värderingsobjektet kan den tekniska infrastrukturen inom 
fastigheten komma att behövas byggas ut. Erforderliga ledningar/anslutningar finns emellertid inom och i 
anslutning till fastigheten.  

Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt 
som påverkar genomförbarheten eller ekonomin i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara 
fri från eventuella miljöbelastningar (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).  

Kostnaderna i samband med en kommande exploatering förutsätts därför vara förhållandevis normala. 

5. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Metodtillämpning  
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används 
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 
minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 
bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som 
kontrollmetod.  
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6. Värdering 

Ortsprismetod  
Eslövs kommun 
En ortsprisundersökning har genomförts avseende lagfarna försäljningar och kommunala markanvisningar/ 
försäljningar av byggrätter och råmark med bebyggelseförväntningar för bostadsändamål under de senaste 
fem åren inom Eslövs kommun.  

Endast objekt som förvärvats av en aktör som sannolikt avser att uppföra bostäder för uthyrning eller 
vidareförsäljning (det vill säga bygg- och utvecklingsbolag) inkluderas i undersökningen.  

I materialet har inte inkluderats försäljningar mellan en exploatör och en av denne bildad bostadsrättsförening 
då tillförlitlig information om fördelningen mellan mark och entreprenad inte är känd. 

Nedan sammanfattas i sammanhanget intressanta försäljningar/markanvisningar från 2014 och framåt. 

 

Då aktuellt ortspris inom kommunen är begränsat har en jämförelse även gjorts med försäljningar i relativt 
jämförbara kommuner i Skåne.  

Höörs kommun 
Endast ett i sammanhanget relevant jämförelseköp i Höör har noterats. 

 

  

Fastighet Område Läge Datum Köpare Säljare
Byggrätt 

(BTA, antal 
tomter)

Pris/tomt, 
(/kvm) Övrigt

Träskofiolen 7 Västra B 2018-06-28 Riftedal AB
Eslövs 

Kommun

5 radhus, 
(Ca 275 kvm 

BTA)

140 000 
(2 545)

Markanvisning. Fem radhus (HR), total BOA 
om 239 kvm => 275 kvm BTA. En P-plats 
per lägenhet. 

Blåbäret 1, 
Lingonet 1, 
Vinbäret 1 & 
Hjortronet 1

Bäckdala B 2016-01-11

BoKlok Mark 
och 

Exploatering 
AB

Eslövs 
Kommun

Ca 2 370 
kvm BTA 775

Brf BoKlok Lingonet med 30 lägenheter, 2 
154 kvm BOA (inga gemensamma 
utrymmen) => ca 2 370 kvm BTA.

Äpplet 1, Päronet 
1 & Jordgubben 1 Bäckdala B 2015-07-09

Fastighets-
aktiebolaget 
Eslövsäpplet

Eslövs 
Kommun

15 radhus
(1 600 kvm 

BTA)

220 000
(2 000)

Brf Eslövsäpplet (15 marklägenheter/radhus, 
ca 96 kvm). 1 455 kvm BOA => ca 1 600 
kvm BTA (inga gemensamma utrymmen) => 
drygt 2 000 kr/kvm BTA.

Kidet 1 Centrum A/B 2015-04-02
Eslöv 

Storgatan 1-5 
AB

Klövern
5 radhus 

(1 100 kvm 
BTA)

160 000 
(730) Hyresrätter. Avser nu gällande detaljplan.

Fastighet Område Läge Datum Köpare Säljare
Byggrätt 

(BTA, antal 
tomter)

Pris/m2, tomt Övrigt

Persiljan 7 Höör 
(Maglehill)

B/C 2014-12-19
Höörs 

Fastighets AB 
(HR)

C4 Hus 2 045 1 955

Byggrätten uppgår till 3 000 kvm BTA, inkl.  
Persiljan 3. Med avdrag för 869 kvm BOA * 
1,1 = ca 955 erhålls 2045 kvm BTA för 
Persiljan 7.
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Hässleholms kommun 
Nedan sammanfattas intressanta försäljningar/markanvisningar från 2014 och framåt. I samtliga fall är det 
kommunen som agerat säljare.  

 

Flera av försäljningarna ovan är svåranalyserade då köparen är förpliktad att stå för exempelvis 
rivningskostnader av befintlig bebyggelse eller är skyldig att betala gatukostnadsersättning.  

Kommentar Björklunda 
Av särskilt intresse är markanvisningstävlingen i Björklunda, ett område i södra Hässleholm som på sikt 
kommer inrymma 200 nya bostäder. Sex byggherrar lämnade in totalt 16 olika förslag över de tolv 
tävlingsområdena (varav tre direktanvisas). Markanvisningarna (preliminära) skedde till priser inom intervallet 
700 – 2 800 kr/kvm BTA, med en median på 1 275 kr/kvm BTA. Flera markanvisningar skedde till ett pris om 
1 400 kr/kvm BTA. Älvsbyhus sticker ut med en liten byggrätt på 304 kvm BTA för 2 796 kr/kvm BTA (avser 
dock sannolikt två tomter för friliggande hus).   

  

Fastighet Område Läge Datum Köpare Byggrätt 
(kvm BTA)

Pris 
(kr/kvm 

BTA) 
Övrigt

Hässleholm 
87:17 och del av 
Hässleholm 
87:14

Haga B 2018-07-05
Agnosia 

Fastighets AB Ca  1 500 1 000

1000kr/kvm BTA för bostäder och 330 kr/kvm för 
bostadsändamål med prickmark eller parkering. 
Exploatör står för 85 % av förrättningskostnaderna. 
Gatukostnadsersättning tillkommer med 92 000 kr.

Björnen 4 Centrum A 2017-11-16 K-Fastigheter Ca 600 Ca 800

Ska bebyggas med 8 lägenheter om vardera ca 60 kvm. 
Rivning av befintlig bebyggelse bekostas av exploatören. 
Säljaren ska ersätta exploatören med 24 500 kr för 
utökade arkitektskostnader.

- Björklunda C 2017-06-21 6 byggherrar 300 - 4000 700 - 2800
Utkast till markanvisningsavtal visar på priser relativt 
enhetligt kring 1 150 - 1 400 kr/kvm BTA. 

- Björklunda C 2017-06-21 KlaraBo 4910 700
60 hyresrätter över två markområden (flb). KlaraBo 
köpte för klart billigast där övriga markanvisningar låg 
relativt enhetligt kring 1 150 - 1 400 kr/kvm BTA.

Wendes 1
Garnisons-

området/Finja A/B 2016-10-26 Hässlehem AB 11200 500
Köparen är skyldig att riva befintliga byggnader samt 
uppföra en permanent byggnad avsedd för LSS-bostad.

Skägg-doppingen 
13

Garnisons-
området/Finja A/B 2015-11-04 Hässlehem Ab 7688 500

Nio parhus (18 lägenheter). Kvm BTA enligt DP är 7 688 
vilket ger 500 kr/kvm BTA.

Spelet 1
Kasern-
området B 2015-06-10 K-Fastigheter Ca 1 600 Ca 625

18 lägenheter om 2-3 rok med inflyttning i september 
2018. 1298 kvm BOA.

Hässleholm 
88:16, del av Hasseludden B 2014-12-02

Hovdala 
Byggnads AB - 900

Kommande köpeskilling ska utgå från det högsta av 900 
kr/kvm BTA eller 225 kr/kvm tomtarea. Explotören står 
för vissa investeringar i infrastruktur och tekniska 
anläggningar.

Gäddastorp 4:13, 
del av Gäddastorp B 2014-08-06 K-Fastigheter - 1 100

Kommande köpeskilling ska utgå från det högsta av 1 
100 kr/kvm BTA eller 950 kr/kvm tomtarea.
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Kävlinge kommun 
Samtliga objekt enligt tabellen nedan är belägna inom de centrala delarna av Kävlinge. 

 

Hörby, Klippan och Sjöbo kommuner 
Inga försäljningar av relevans har noterats. 

Resultat 
I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets läge, storlek, plan- och exploateringsförutsättningar, 
med mera i förhållande till de ovan redovisade jämförelseobjekten såväl som en bedömd prisutveckling. 

Eventuella specifika villkor i exploateringsavtal har inte till fullo undersökts. Generellt förutsätts dock att 
kostnads- och ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör följer den normala (jämför ”Grund-
förutsättningar i värdeutlåtandet” i avsnitt 1 ovan). Hänsyn tas dock till att gatunätet inom detaljplanen förläggs 
på kvartersmark. 

Redovisade objekten avser, såvitt känt, ”byggklar mark” där det inte tillkommer några ytterligare kostnader 
för köparen (som gatukostnadsersättning, allmän platsmark och dylikt) då inte annat anges. 

Till andra faktorer som anses vara relevanta hör: 

- Försäljningar av objekt som utgör del av större utvecklings-/exploateringsområden (där 
exploatering pågår eller ska påbörjas) sker ofta till lägre priser än för mindre ”förtätningsobjekt”. 

- Kommunala markanvisningar/försäljningar till aktörer som avser att uppföra hyresrätter kan ske till 
lägre priser i syfte att främja nyproduktion med denna upplåtelseform. På senare tid har priserna 
emellertid anpassats mer till ”marknadens” betalningsvilja-/förmåga (d.v.s. bostadsrättsändamål, 
förutsatt att ändamålet inte är reglerat). 

Det kan konstateras att ortsprismaterialet i Eslöv inte är direkt jämförbart med anledning av belägenheten 
eller byggnadstypen (radhus/kedjehus).  

Fastighet Datum Köpare Säljare Pris (tkr) Byggrätt 
(kvm BTA)

Pris (kr/kvm 
BTA) Övrigt

Exporten 43 sep-14
KKB Fastigheter 

AB

Centrumfastigheter 
i Kävlinge AB 

(Midroc)
12 000 8 000 1 500 Hyresrätter.

Trehörningen 15 sep-15
Er-Ho Huset 9 

AB Kävlinge Kommun 7 600 4 525 1 680

Pris inkl. 3 mkr i 
gatukostnadsersättning. Är numera 
bebyggt med 3 416 kvm (52 
hyresrätter, 270 kvm LSS-boende).

Exporten 44 apr-16
Kävlinge 
kommun

Centrumfastigheter 
i Kävlinge AB 

(Midroc)
22 975 10 650 2 157

7 000 kvm BTA för kommun- och 
aktivitetshus samt 3 650 kvm BTA för 
bostads- och centrumändamål.

Saltmästaren 1 maj-16
Kävlinge 

Vårdboende AB

Centrumfastigheter 
i Kävlinge AB 

(Midroc)
10 300 5 268 1 955

Attendo Lyckliga gatan bedriver nu 
verksamhet: 72 lägenheter på 32 eller 
42 kvadratmeter.

Kilen 1, 2 och 3 
och del av Kävlinge 
36:7

dec-16
Riksbyggen Ek 

För (Bonum 
Seniorboende)

Kävlinge Kommun 10 000 5 350 1 900
53 BR, två lokaler, underjordiskt 
garage.

Utlastningen 1 
samt Saltkällaren 
1 

apr-17
BoKlok Mark 

och Exploatering 
AB

Centrumfastigheter 
i Kävlinge AB 

(Midroc)
12 300 6 000 2 050

Max 900 (Utlastaren 1) respektive 2 
100 kvm BYA (Saltkällaren 1).
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Värderingsobjektets centrala läge med närhet till centrala servicefunktioner och kommunikationer ses som 
mycket positivt och borde resultera i en hög betalningsvilja för slutgiltig produkt/färdigställt projekt. Detta torde 
indikera att värderingsobjektet vid en försäljning skulle locka ett stort antal aktörer.  

Utifrån det begränsade materialet går det inte att dra några slutsatser avseende skillnader i byggrättsvärde 
mellan hyresrätter och bostadsrätter.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde kring 1 400 – 1 800 kr/kvm BTA.  

Inom detta intervall bedöms inrymmas en mindre del byggrätt för kommersiella ändamål och/eller service 
(lokaler inom del av bottenplan). 

Exploateringskalkyl 
Exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna och inte som en 
självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. Kalkylen avser inte ett specifikt 
projekt, utan en rimlig kommande bebyggelse med avseende på aktuella förutsättningar. 

Kalkyler har upprättats för såväl hyres- som bostadsrättsändamål för att visa på skillnaderna mellan de båda 
upplåtelseformerna. För respektive upplåtelseform har två alternativ inkluderats vilket till viss del kan ses som 
en känslighetsanalys. 

Bostadsrätt: I nyligen uppförd nyproduktion samt känd pågående/planerad nyproduktion (avser projekt med 
tillgänglig ekonomisk plan/kostnadskalkyl) har totalt kapital legat inom ett intervall om 28 500 – 29 300 kr/kvm 
BOA. Objekten är belägna i Bäckdala i Eslövs västra delar. 

Med hänsyn till fastighetens läge och prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden har det i kalkylen antagits 
ett totalt kapital om 30 000 respektive 32 000 kr/kvm (någon fördelning mellan insats och föreningens lån har 
inte gjorts). Med ett omräkningstal om 0,8 motsvarar detta 24 000 respektive 25 600 kr/kvm BTA. 

Hyresrätt: Med ledning av ortspris och en förenklad avkastningskalkyl bedöms det vara rimligt med ett värde 
kring 28 000 – 30 400 kr/kvm för nyproducerade lägenheter i värderingsobjektets närområde. Med ett 
omräkningstal om 0,8 motsvarar detta cirka 22 400 – 24 300 kr/kvm BTA.  

[Baserat på en genomsnittshyra om 1 550 – 1 650 kr/kvm BOA, en långsiktig vakans-/hyresrisk om 0,5 %, 
långsiktiga drift- och underhållskostnader om 350 kr/kvm BOA (inklusive fastighetsavgift) samt en 
direktavkastning om 4,25 %.] 

Bygg- och exploateringskostnaderna för uppförande av flerbostadshus varierar stort, men bedöms i huvudsak 
ligga inom ett intervall om 22 500 – 30 000 kr/kvm BTA. Kostnaderna varierar beroende på upplåtelseform, 
lägenhetsstorlek, utformning, materialval, parkeringslösning med mera. Lägre priser är möjliga för enkla, 
prefabricerade produkter.  

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för anläggningar inom kvartersmark samt marknadsföring/ 
försäljning och dylikt. Kostnader enligt exploateringsavtal eller motsvarande som inte är direkt hänförliga till 
värderingsobjektet (kostnader utom kvartersmark) har emellertid inte beaktats i kalkylen.  

Eventuella rivnings- och saneringskostnader har inte beaktats. 

Med beaktande av projektets omfattning bedöms byggnationen kräva en etappvis utbyggnad under 4 år. En 
kalkylränta om 3 % per år används för att nuvärdesberäkna byggrättsvärdet. 
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Resultat 
Med ovanstående förutsättningar ger exploateringskalkylen ett noll- respektive negativt resultat för HR & BR, 
alternativ 1, även innan man beaktar projektvinst/risk samt tid till exploatering. Detta är dock inte ovanligt 
inom mindre delmarknader. 

HR & BR, alternativ 2 ger ett svagt positivt resultat, dock med förutsättningen att projektvinsten hålls på en 
mycket låg nivå. 

Entreprenad- och byggherrekostnaderna kan variera över ett stort spann beroende på utformning, 
materialval, parkeringslösning, belägenhet (oftast högre kostnader i större orter) med mera och kan även 
ligga utanför detta intervall. På mindre delmarknader där byggrättspriserna är förhållandevis låga, är det 
tydligt hur även små förändringar i till exempel byggherrekostnaderna får en relativt stor påverkan på det 
beräknade värdet. 

Trots att möjligheterna för att göra en vinst vid exploateringen är begränsade, ger förvaltningen av det 
färdigställda objektet ett positivt driftnetto vilket gör objektet intressant ur ett långsiktigt förvaltarperspektiv. 

  

Exploateringskalkyl - Rådjuret

Kategori / Etapp BR, Alt 1 BR, Alt 2 HR, Alt 1 HR, Alt 2
Hyra (kr/kvm BRA) - - 1 550 1 650
Vakans/hyresrisk (%) - - 0.5% 0.5%
D&U (kr/kvm BRA) - - 330 330
Fastighetsskatt (kr/kvm BRA) - - 20 20
Direktavkastningskrav (%) - - 4.25% 4.25%
Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 30 000 32 000 28 053 30 394
Omräkningstal BRA/BTA 0.80 0.80 0.80 0.80

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 24 000 25 600 22 442 24 315

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500 -500 -500 -500
Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0 0 0 0
Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -23 000 -24 000 -22 000 -23 000
Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -500 -250 -250

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -24 000 -25 000 -22 750 -23 750

= Netto (kr/kvm BTA) 0 600 -308 565

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) - 300 - 226
= Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) - 300 - 339

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) - 4.0 - 4.0
Real kalkylränta (%) - 3.0% - 3.0%
Nuvärde (kr/kvm BTA) - 267 - 301

Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) - 267 - 301
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7. Resultat och sammanställning 
Ortsprismetoden   cirka 1 400 – 1 800 kr/kvm ljus BTA 
Exploateringskalkyl   negativt resultat 

Exploateringsmetoden bör främst ses som en kontrollmetod då ingående parametrar anses vara allt för 
osäkra. Dock borde det negativa (eller svagt positiva) resultatet från exploateringskalkylen indikera ett värde 
i den nedre delen av ortsprisintervallet. 

Sammantaget bedöms ett marknadsvärde för byggrätterna inom värderingsobjektet till 1 500 kr/kvm 
ljus BTA. 

I det bedömda marknadsvärdet för byggrätterna bedöms inrymmas en mindre del byggrätt för kommersiella 
ändamål och/eller service (lokaler inom del av bottenplan). 

8. Ersättningsregler/-principer 
Fastighetsbildning för allmänt ändamål 
För fastighetsbildningsåtgärder där marken hade kunnat tas i anspråk tvångsvis med stöd av annan 
lagstiftning ska enligt 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen (FBL) ersättningen bestämmas 
genom tillämpning av 4 kap. expropriationslagen (ExL). Dessa bestämmelser innebär att ersättningen ska 
bestämmas till marknadsvärdeminskningen för den fastighet som avstår mark plus ett schablonpåslag om 25 
%. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark 
För fastighetsbildningsåtgärder av icke expropriativ karaktär ska enligt 5 kap. 10a § tredje stycket FBL 
vinstfördelning ske. Ersättningen ska då bestämmas till lägst marknadsvärdeminskningen för den avträdande 
fastigheten och högst marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten. Av förarbetena till FBL 
framgår att vinsten ska fördelas så att resultatet blir skäligt och att vinstfördelningen ska efterlikna resultatet 
av en frivillig överenskommelse. 

Tomtbildning 
Enligt väl utarbetad rättspraxis har det ansetts att den s.k. genomsnittsvärdeprincipen ger ett bra mått på 
vinstfördelning när det gäller ersättning för mark som är nödvändig för att tillskapa byggbara tomter, se bl.a. 
NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431. Enligt principen bestäms ersättningen för marken utifrån det 
genomsnittliga värdet av rå tomtmark för den nybildade tomten. Det så kallade råtomtvärdet motsvarar 
marknadsvärdet av en obebyggd byggklar tomt exkl. fastighetsbildningskostnader, tomtanläggningar och 
investeringar i form av anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt gatukostnader m.m. Råtomtvärdet 
fördelas sedan per kvadratmeter tomtareal (TA) för den nybildade tomten och detta värde i kr/kvm TA utgör 
sedan grund för att bestämma ersättningen för det berörda markområdet. 
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9. Ersättningsbedömning 
Ersättning kvartersmark 
Ersättningen för del av Eslöv 53:4 ska bestämmas enligt genomsnittsvärdeprincipen vilket innebär att ett 
råtomtvärde ska beräknas för Rådjuret 1 som den ser ut efter förrättningen. Råtomtvärdet utgörs av 
fastighetens marknadsvärde i obebyggt skick reducerat med förädlingskostnader, t.ex. exploaterings-
/gatukostnader. 

Värderingen enligt avsnitt 6–7 ovan visar att värdet på byggrätter för bostadsändamål bedöms vara 1 500 
kr/kvm ljus BTA. Jämförelseköpen utgörs delvis av markanvisningar vilket normalt innebär att prisnivåerna 
inkluderar exploateringskostnader för allmänna anläggningar (gatukostnadsersättning) förutom anslutnings-
avgift för VA.  

I normalfallet får fastighetsägare bidra till gatukostnader med mellan 500 – 1 500 kr/kvm BTA. Rådjuret 1 har 
en relativt stor byggrätt varför det kan anses motiverat att lägga sig i den nedre delen av intervallet. Vidare 
inrymmer detaljplanen inte några allmänna platser varför det anses vara motiverat med gatukostnader även 
lägre än nämnda intervall (anläggningen av gator inom kvartersmark har beaktats i avsnitt 6 och 7 vid be-
dömningen av marknadsvärde för byggrätterna).  

Vad som kan anses belasta exploatören vid en kommande utbyggnad är: 

- Flytta befintlig cykelväg strax norr om Torpstigen samt viss omgestaltning av Torpstigen (i dagsläget 
något oklar omfattning) 

- Ledningsflyttar och omprövning av ledningsrätter samt sannolikt flytt av en nätstation 

- Förlänga bullervallen strax norr om värderingsobjektet för att även omfatta kommande bebyggelse 
längs järnvägsspåret (öster om Rådjuret 1) 

Nyckeltal för kostnader hänförliga till anläggning av gc-väg, bullervall och ledningsflyttar insamlade från 
Svefas genomförda uppdrag, främst inom affärsområdet Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, har 
använts.  

Gång- och cykelväg 
Torpstigens gång- och cykelbana ska enligt kommunen få en dimension om 1,4 meter bred gångbana, 2,1 
meter bred cykelbana samt 0,5 meter förhöjd remsa med smågatsten. Nya fundament till en ny gatubelysning 
ska anläggas. Vidare ska rännstensbrunnar flyttas. Den del av gång- och cykelbanan som är belägen strax 
söder om f.d. polishuset inkluderas ej i värderingen (jämför grön figur i avsnitt 1). Gång- och cykelbanan 
uppmäts översiktligt i karta till cirka 80 meter. 

Svefas nyckeltal för anläggning av gc-väg inklusive belysning ligger omkring 2 500 kr/kvm. Trafikverket räknar 
med cirka 3 000 kr/m vid nybyggnad längs deras vägar. Då ingår marklösen men inte belysning. 
Sammantaget bedöms 3 000 kr/m som rimligt vilket innebär en total kostnad för gc-vägen om cirka 240 000 
kronor. 

Bullervall 
Förlängning av befintlig bullervall strax nordöst om Rådjuret 1 ska utföras. Gestaltningen ska vara liknande 
den befintliga vallen gällande höjd, bredd, växlighet, etc. Justering av befintligt stängsel och tillstånd för detta 
ska utföras och ansökas hos Trafikverket. Sträckan där ny bullervall ska anläggas uppmäts översiktligt i karta 
till cirka 80 meter. 
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Svefas nyckeltal för anläggning av en 3-5 meter bred bullervall ligger omkring 5 000 – 15 000 kr/m och 
bullerplank cirka 5 000 – 10 000 kr/m. Enligt kommunen kostade befintlig bullervall cirka 10 000 kr/m. 
Sammantaget bedöms 10 000 kr/m meter som rimligt vilket innebär en total kostnad om cirka 800 000 kronor. 

Ledningsflytt 
Det kommer krävas ledningsflyttar (fjärrvärme, optokablar, hög- och lågspänningsledningar) och omprövning 
av ledningsrätter inom området. Längden på ledningarna är i dagsläget okänt. Det kan även bli aktuellt med 
flytt av befintlig nätstation varför längden på ledningarna kan komma att ändras. 

Svefas nyckeltal för flytt av underjordiska ledningar ligger kring 3 000 – 10 000 kr/m. Befintliga ledningars 
längd är i dagsläget okänt och de totala kostnaderna i denna del bedöms mycket översiktligt till omkring 
1 000 000 kronor. 

Samlad bedömning av exploateringskostnaderna 
Exploateringskostnaderna summeras till 2 040 000 kronor vilket endast motsvarar 85 kr/kvm BTA byggrätt. 
Detta är en mycket låg nivå sett till nyckeltal men då bör man även ha i åtanke att kostnaderna för gatunätet, 
som vanligtvis inkluderas här, redan är inkluderade vid bedömningen av marknadsvärdet för byggrätterna i 
avsnitt 6 och 7.  

Det finns en stor osäkerhet i beräkningarna ovan och vissa merkostnader bedöms vara troligt varför 100 
kr/kvm BTA, motsvarande totalt 2 400 000 kronor, bedöms som rimligt. Denna kostnad ska därför dras av 
från det bedömda värdet för att hamna i ett värde på råtomtnivå. Det rekommenderas att denna kostnad 
justeras när man vet det faktiska utfallet. 

Genomsnittsvärdeprincipen 
Då Rådjuret 1 har en byggrätt om 24 000 kvm ljus BTA för bostäder blir det totala byggrättsvärdet därmed 
1 500 kr/kvm BTA * 24 000 kvm BTA = 36 000 000 kronor. Efter avdrag med exploateringskostnader om 
2 400 000 kronor blir värdet på råtomtnivå 33 600 000 kronor. Den ombildade fastigheten Rådjuret 1:s areal 
är efter förrättningen 11 812 kvm TA (8 676 + 1 345 + 1 791 kvm TA) och genomsnittsvärdet uppgår därmed 
till 33 600 000 kr / 11 812 kvm TA = 2 845 kr/kvm TA. 

Området som överförs från Eslöv 53:4 omfattar 1 791 kvm TA och ersättningen för detta område blir enligt 
genomsnittsvärdeprincipen 1 791 kvm * 2 845 kr/kvm = 5 100 000 kr (avrundat). 

Jämkningskontroll 
När ersättningen bestäms enligt genomsnittsvärdeprincipen måsta en kontroll göras så att den framräknade 
ersättningen inte överstiger marknadsvärdeökningen för mottagande fastighet eller understiger 
marknadsvärdeminskningen för den avträdande fastigheten. 

Det berörda området är avgörande för att möjliggöra exploatering och realisera byggrätterna inom den 
ombildade fastigheten Rådjuret 1. Det får därför anses uppenbart att värdeökningen för den mottagande 
fastigheten Rådjuret 1 understiger ersättningsbeloppet. 

För avträdande fastighet bidrar markområdet knappast med något större värde. Ersättningen överstiger 
därmed värdeminskningen för den avträdande fastigheten Eslöv 53:4 med råge. 
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10. Slutsatser 

Resultat 
Mot bakgrund av vad som redovisats enligt ovanstående ska ersättning betalas av Rådjuret 1 till Eslöv 53:4 
med: 

5 100 000 kronor 
 

Malmö 2019-03-26 

 

   
  

Mikael Svensson   Thomas Green   
Civilingenjör Lantmäteri  Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga 1 Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor (Eslöv Rådjuret 1 och Kidet 1) 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Bilaga 1 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ESLÖV RÅDJURET 1 Sidan 1 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-03-05 15:17

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ESLÖV RÅDJURET 1 2013-07-05 2018-03-07 09:18 2019-03-04
Nyckel: 120203590
UUID: 909a6a5b-9d8e-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Eslöv

ADRESS
Adress
Föreningstorget 4A, 4B, 6
Poliskroken 3
241 32 Eslöv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6189996.6 393749.4 ESLÖV

AVSKILD MARK
Beteckning
ESLÖV KIDET 1
ESLÖV RÅDJURET 3

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 12 446 kvm 12 446 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556767-0756
Eslöv Storgatan 1-5 AB
BOX 256
241 24 ESLÖV
Köp: 2015-04-02
Köpeskilling: 21 200 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2015-04-08 D-2015-00135836:2

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp:  139 000 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev

Belastar:  ESLÖV RÅDJURET 1, ESLÖV KIDET 1
10 000 000 SEK
Relax: 11/16722

2004-09-01 04/28612

2 Datapantbrev
Innehavare: SWEDBANK AB
BOX 9088
20039 MALMÖ
Belastar:  ESLÖV RÅDJURET 1, ESLÖV KIDET 1

500 000 SEK
Relax: 11/16723

2006-10-26 06/35489
06/35490

3 Datapantbrev
Belastar:  ESLÖV RÅDJURET 1, ESLÖV KIDET 1

9 000 000 SEK
Relax: 11/16724

2007-12-05 07/38976

4 Datapantbrev
Belastar:  ESLÖV RÅDJURET 1, ESLÖV KIDET 1

119 500 000 SEK 2018-02-27 D-2018-00094933:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1285-1467.2
OPTOKABEL Last Ledningsratt 1285-1467.3
VÄG Last Officialservitut 1285-1871.1
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1285-2012.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Tomtindelning: 105-RÅDJURET Avregistrerad 1963-02-20

Senast ajourföring: 1991-08-19
1285K-T/105

Detaljplan: RÅDJURET 1, 51:3, 53:4DEL AV 2006-08-23
Laga kraft: 2006-09-27
Genomf. start: 2006-09-28
Genomf. slut: 2016-09-27
Registrerad: 2006-10-26
Senast ajourföring: 2017-09-11

1285-P06/249

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325)
172743-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2016

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal

369 ( 402 )



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ESLÖV RÅDJURET 1 Sidan 2 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-03-05 15:17

TAXERINGSINFORMATON
10 874 000 SEK 8 800 000 SEK 2 074 000 SEK 12446 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556767-0756
Eslöv Storgatan 1-5 AB
BOX 256
241 24 ESLÖV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 56388253
Id hyresmark: 56390253
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
8 800 000 SEK 1285006
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1966 1966
Lokalyta Under byggnad Hyra
3206 kvm Nej 2 297 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 56390253
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 074 000 SEK 1285006
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
2440 kvm 850 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1963-04-25 1285K-M1/105
Sammanläggning 1963-05-24 1285K-DNR1050/1963
Fastighetsreglering 1991-08-22 1285-667
Fastighetsreglering 2009-02-12 1285-1763
Fastighetsreglering 2010-12-08 1285-1871
Ledningsåtgärd 2013-07-05 1285-2012
Tekninska åtgärder Datum Akt
Nymätning 1991-08-22 1285-667

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-ESLÖV 105-RÅDJURET 1 1983-11-01 12-HÖÖ-1937

URSPRUNG
ESLÖV ESLÖV 49:20, 49:33, 49:34, 49:36, 49:37, 49:280, 49:376, 49:386, 49:387, 49:388, 49:390, 49:392, 49:394, 49:400, 50:221, 50:222, 50:330,
50:412, 55:4
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ESLÖV RÅDJURET 1 Sidan 3 av 4
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait 371 ( 402 )



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ESLÖV RÅDJURET 1 Sidan 4 av 4
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait 372 ( 402 )



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ESLÖV KIDET 1 Sidan 1 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-03-05 15:18

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ESLÖV KIDET 1 2009-02-12 2018-03-07 09:18 2019-03-04
Nyckel: 121082315
UUID: 909a6a61-4949-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Eslöv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6189927.8 393776.1 ESLÖV

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 345 kvm 1 345 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556767-0756
Eslöv Storgatan 1-5 AB
BOX 256
241 24 ESLÖV
Köp: 2015-04-02
Köpeskilling:  800 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2015-04-08 D-2015-00135836:1

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp:  139 000 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev

Belastar:  ESLÖV KIDET 1, ESLÖV RÅDJURET 1
10 000 000 SEK
Relax: 11/16722

2004-09-01 04/28612

2 Datapantbrev
Innehavare: SWEDBANK AB
BOX 9088
20039 MALMÖ
Belastar:  ESLÖV KIDET 1, ESLÖV RÅDJURET 1

500 000 SEK
Relax: 11/16723

2006-10-26 06/35489
06/35490

3 Datapantbrev
Belastar:  ESLÖV KIDET 1, ESLÖV RÅDJURET 1

9 000 000 SEK
Relax: 11/16724

2007-12-05 07/38976

4 Datapantbrev
Belastar:  ESLÖV KIDET 1, ESLÖV RÅDJURET 1

119 500 000 SEK 2018-02-27 D-2018-00094933:1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: RÅDJURET 1, 51:3, 53:4DEL AV 2006-08-23

Laga kraft: 2006-09-27
Genomf. start: 2006-09-28
Genomf. slut: 2016-09-27
Registrerad: 2006-10-26
Senast ajourföring: 2017-09-11

1285-P06/249

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
723198-7
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
441 000 SEK 441 000 SEK 1345 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556767-0756
Eslöv Storgatan 1-5 AB
BOX 256
241 24 ESLÖV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusmark 300722036
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
441 000 SEK 1285016 Trädgårdsanläggning saknas

helt
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1345 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Radhus Självständig/Brukningscentru
m

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
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ÅTGÄRDER
Fastighetsreglering 2009-02-12 1285-1763

URSPRUNG
ESLÖV RÅDJURET 1
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:1000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait 375 ( 402 )
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 
kunskaper för att upptäcka. 

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
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  Bilaga 6 

SERVITUTSAVTAL 
 
Fastighetsägare: Eslöv Storgatan 1-5 AB, org.nr 556767-0756, Box 256,  

241 24 Eslöv  
 ägare till Rådjuret 1 (tjänande fastighet) i Eslövs kommun. 

 
Servitutshavare: Eslövs kommun, org.nr 212000-1173, genom dess  
  kommunstyrelse, 241 80 Eslöv,  
  ägare till Eslöv 53:4 (härskande fastighet) i Eslövs kommun. 
 
Mellan fastighetsägaren och servitutshavaren träffas härmed avtal om servitut enligt 
följande villkor: 
 

1. Fastighetsägaren medger servitutshavaren rätt att på fastigheten Eslöv Rådjuret 1 ta 
väg från Torpstigen i söder till allmän plats i norr för att underhålla allmän platsmark 
norr om kvarteret Rådjuret.  
 

2. Servitutet gäller till förmån för servitutshavarens fastighet Eslöv Eslöv 53:4. 
 

3. Servitutet gäller utan begränsning i tid. 
 

4. Ingen ersättning ska betalas för upplåtelsen.  
 

5. Detta servitutsavtal får skrivas in i fastighetsregistret. 
 
 

 
Eslöv den _______________ Ort och datum ___________________ 
För Eslövs kommun Eslöv Storgatan 1-5 AB 
 
 
____________________________ _______________________________ 
Annika Lagerqvist Bert Andersson 
Mark- och exploateringsingenjör  
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Godkännande av optionavtal avseende 
fastigheten Eslöv, Gurkan 3 och del av Gryby 

12:1

11

KS.2018.0262
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KS.2018.0262 

2019-05-15
Annika Lagerqvist Kommunstyrelsen
+4641362284 
Annika.Lagerqvist@eslov.se 

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

Optionsavtal för Gurkan 3 och del av Gryby 12:1

Ärendebeskrivning
O.Kavli AB har förvärvat fastigheten Gurkan 2 vid Gryby industriområde. I samband 
med förvärvet inkom O.Kavli med en förfrågan om en option att köpa intilliggande 
mark av Eslövs kommun. En option skulle innebära att O.Kavli har en möjlighet att 
planera för en framtida expansion inom området. Kommunledningskontoret fick i 
uppdrag att ta fram ett förslag till optionsavtal avseende marken genom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2018; O.Kavlis eventuella förvärv av 
fastigheten Eslöv, Gurkan
Översiktskarta över Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
Förslag till optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1
Kartbilaga till optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1

Beredning
Kommunledningskontoret har förhandlat med O.Kavli om avtalsinnehåll och villkor 
för ett optionsavtal. Förslaget som har tagits fram innebär att O.Kavli får en rätt att 
fram till den 30 juni 2034 förvärva ett område som omfattar cirka 64 000 
kvadratmeter. Om O.Kavli inte säger upp avtalet för upphörande till den 30 juni 2029 
kommer en optionsavgift utgå. När O.Kavli väljer att utnyttja optionen ska 
köpeskillingen bestämmas till marknadsvärdet av marken som ska förvärvas. Övriga 
villkor för köpet kommer att förhandlas fram när optionen utnyttjas. Optionen 
innebär att kommunen inte kan sälja marken till någon annan under optionstiden.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av Gryby 12:1.
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KS.2018.0262

2 (2)

Beslutet skickas till
O. Kavli AB
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
2018-05-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 KS.2018.0262

O.Kavlis eventuella förvärv av fastigheten Eslöv, Gurkan 

Ärendebeskrivning
O.Kavli AB har i samband med planerat förvärv av fastigheten Gurkan 2 inkommit 
med en förfrågan om att få köpa alternativt få option på framtida köp av intilliggande 
mark.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; O.Kavlis eventuella förvärv av fastigheten Eslöv, Gurkan 3
 Brev från O.Kavli  Angående markytorna i direkt anslutning till Eslöv Gurkan 2, 
ägd av Bring Frigo AB
 Kartbilaga för fastigheten Gurkan 3
 Detaljplan Gurkan 3

Beredning
Sedan en tid tillbaka har tjänstepersoner från Eslövs kommun varit i kontakt med 
representanter från O.Kavli angående bland annat en utbyggnad av företagets 
färdigvarulager på Vasagatan. I samband med detta har det även förts 
förutsättningslösa samtal kring tillgången till industrimark i kommunen men också 
om utvecklingen av området öster om järnvägen i Eslövs tätort, samt den fördjupade 
översiktsplan som håller på att utarbetas för östra Eslöv.

Vid ett av dessa möten uppmärksammades O.Kavli på att Bring Frigos anläggning på 
Södra Vägen 20 var till försäljning, varpå företaget nu avser att förvärva fastigheten 
med tillträde tidigast 31 maj 2019.

Inför detta förvärv vill O.Kavli försäkra sig om att de har möjlighet till en framtida 
expansion. De vill i första hand ha förköpsrätt av Eslövs kommun på intilliggande 
ytor och i andra hand kan även ett direkt förvärv av marken vara aktuell.

Ytan väster om den fastighet O.Kavli har för avsikt att förvärva, Gurkan 2, är 
planlagd för industriverksamhet medan marken öster om fastigheten saknar 
detaljplan och är tänkt som naturmark enligt granskningshandlingen till 
översiktsplanen som är under framtagande.

Enligt O.Kavlis förfrågan innebär ett förvärv med tillhörande möjlighet till förvärv 
av de intilliggande ytorna, på kort sikt, att de ej ämnar uppföra den större skissade 
färdigvarulagret på Vasagatan 1. Detta innebär då också att de inte flyttar all in- och 
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utlastning av sitt färdigvarulager dit, vilket är en fördel både i form av buller, 
trafikrisker och miljö för intilliggande verksamheter och/eller bostäder. Utökningen 
av lagerytan gör att de omgående kan flytta viss lagerläggning från annan ort till 
Eslöv, vilket ökar sysselsättningen inledningsvis med cirka två tjänster.

Vidare menar de att på lång sikt kan tillgång till Bring Frigo fastigheten och de 
intilliggande ytorna skapa en mycket stor flexibilitet. Det skulle kunna göra det 
möjligt att i framtiden planlägga en fullskalig produktionsanläggning på området dit 
både verksamheten på Vasagatan 1 men även andra verksamheter skulle kunna 
flyttas. Givetvis skulle ett sådant scenario skapa ett flertal nya arbetstillfällen på 
orten.

Då det är i kommunens intresse att utveckla Östra Eslöv och samtidigt säkerställa 
arbetstillfälle i tätorten bör förhandlingar inledas med O.Kavli om eventuellt framtida 
markköp.
 
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M), Janet 
Andersson, Annette Linander (C) och Bertil Jönsson (NKE) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på optionsavtal mellan 
Eslövs kommun och O.Kavli för fastigheten Eslöv Gurkan 3.

Beslutet skickas till
O.Kavli
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
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Optionsavtal avseende Gurkan 3 och del av 
Gryby 12:1

Bakgrund
O. Kavli AB har funnits i Eslöv sedan 1874 med en fabrik på Vasagatan 1 
nära järnvägsstationen. Kavli har förvärvat fastigheten Gurkan 2 i Eslövs 
kommun. Avsikten med förvärvet är att flytta sitt färdigvarulager till 
fastigheten. I samband med förvärvet önskade O. Kavli en option på att 
förvärva intilliggande område av Eslövs kommun, se kartbilagan. Förvärvet 
tillsammans med detta optionsavtal innebär att Kavli inte ämnar uppföra 
det planerade färdigvarulagret på Vasagatan 1. Vilket i sin tur innebär att 
in- och utlastning av färdigvaror inte flyttar dit. Detta optionsavtal innebär 
också att det finns en möjlighet för O. Kavli att i framtiden kunna planera 
för en fullskalig produktionsanläggning vid Gurkan 2, dit verksamheten på 
Vasagatan 1 och andra verksamheter skulle kunna flytta. Med anledning av 
ovanstående har Eslövs kommun och O. Kavli tecknat detta optionsavtal.

1. Parter
Eslövs kommun, nedan kallad Kommunen, 212000-1173, 241 80 Eslöv
och
O. Kavli AB, nedan kallat Kavli, 556039-4081, Box 30, 125 21 Älvsjö

2. Option mark
2.1 Kavli får genom detta avtal en rätt att under tiden 2019-07-01 – 2034-

06-30, optionstiden, förvärva mark inom det område som markerats 
med rött på kartbilagan, nedan kallat området, enligt nedanstående 
villkor. Området utgörs av fastigheten Gurkan 3 och del av Gryby 12:1 
och har en total yta om cirka 64 000 m². 

2.2 Inför utnyttjande av optionen ska Kommunen och Kavli diskutera samt 
överenskomma om gränslinjerna, ytor m.m., för att uppnå rationella 
enheter avseende såväl den del av området som ska överlåtas som 
kvarvarande del. Kommunen avser att sälja så stor del av området som 
krävs för byggnationen och den planerade verksamheten inom 
området. 

2.3 Köpeskillingen ska bestämmas till marknadsvärdet genom en 
oberoende värdering med värdetidpunkt då optionen utnyttjas. Kavli 
ska stå för samtliga kostnader förenade med köpet så som 
förrättningskostnader, lagfart, erforderliga undersökningar med mera.
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2.4 Parterna är överens om att denna överenskommelse endast utgör en 
option och en uttalad avsikt att förhandla om villkor för en överlåtelse 
samt senare teckna slutligt köpeavtal. Om en bindande 
överenskommelse om överlåtelse av området inte tecknats innan 
optionstiden löper ut, faller denna option utan rätt till ersättning för 
någondera parten. 

3. Optionsavgift
3.1 Om Kavli inte förvärvat området senast 2029-06-30 så ska Kavli från 

och med 2029-07-01 betala en årlig optionsavgift som uppgår till 
256 000 kronor. Inbetald optionsavgift ska dras av från köpeskillingen 
enligt p. 2.3. nedan om Kavli förvärvar området innan optionstiden 
löpt ut.  

Betalning av optionsavgiften ska ske senast den 30 juni varje år mot av 
Eslövs kommun utsänd faktura. 

4. Uppsägning
4.1 Kavli har möjlighet att säga upp avtalet senast 2028-10-31 för 

upphörande 2029-06-30. Uppsägningen ska ske skriftligen till 
Kommunen. Upphörandet innebär att avtalet till alla delar är förfallet 
utan rätt till ersättning för någondera part.

Sägs inte avtalet upp fortsätter avtalet att gälla tills 2034-06-30 då 
optionstiden löper ut och avtalet upphör att gälla. 

5. Övrigt
5.1 Kavli får inte till någon del överlåta denna option till annan.

5.2 Kavli är medveten om att området är upplåtet genom arrende och att 
uppsägningstiden kan påverka tillträdet av området.

5.3 Kommunen har rätt att ensidigt återta optionen om det är uppenbart 
att Kavli inte avser eller förmår att genomföra byggnation inom 
området på det sätt som avsågs vid tecknandet av denna option. 
Återtagen option ger inte Kavli rätt till ersättning i någon form. Om 
verksamheten i Eslöv skulle upphöra eller om Kavli skulle gå i konkurs 
faller denna option utan rätt till ersättning för någondera parten.

5.4 Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från 
kommunfullmäktige.

5.5 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller 
tolkning ska avgöras vid svensk domstol i enlighet med svensk rätt.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Eslöv den 
För Eslövs kommun:

_________________________ ________________________

Ort:                      Datum:
För O. Kavli AB

___________________________ ________________________
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Optionsavtal
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Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och 
Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av 
offentliga cykelpumpar i Eslöv och i byarna

12

KS.2018.0450
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§ 73 KS.2018.0450

Yttrande över motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid 
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv 
och i byarna 

Ärendebeskrivning 
Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att:
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda olika möjligheter och 
kostnader för att placera ut offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i 
Eslövs stad och i byarna.
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att placera ut offentliga 
cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad och i byarna.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med yttrande senast den 16 april 2019 samt 
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) 

och Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i 
Eslöv och i byarna

 Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) samt Astrid Nilsson (L) Offentliga 
cykelpumpar

 Kommunfullmäktiges beslut § 91 2018 Remittering av motion från Göran Frank 
(L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga 
cykelpumpar i Eslöv och i byarna

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 38, 2019 Yttrande på motion 
från Göran Frank (L) med flera om att utreda införandet av offentliga 
cykelpumpar i Eslöv och i byarna

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att en utökning med fler 
cykelpumpar är ett bra förslag då det ger en god service till våra cyklister till en 
relativt låg investeringskostnad och bäst placering är i välanvända stråk eller vid 
viktiga målpunkter. Förslagsvis vid större allmänna målpunkter som tågstationer, 
busshållplatser samt även bibliotek, idrottsplatser eller skolor.
I Eslövs kommun finns det i nuläget tre cykelpumpar som är uppsatta på allmän 
plats. I Eslövs tätort är en pump placerad vid Stinstorget på den östra sidan om 
stationen och en pump finns placerad i närheten utav busshållplatserna på stationens 
västra sida. Utanför Eslövs tätort finns det en cykelpump i Marieholm vid den södra 
sidan vid stationen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det bör placeras ut en cykelpump 
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vid:
- Stehags station
- Örtofta station
- Löberöd, vid torget
- Stora torg (inkluderas i investeringsprojektet)
- pendlarparkeringen i Gårdstånga (i samband med att det byggs ett cykelgarage)

I valet av vilka byar som det kan vara aktuellt att placera ut cykelpumpar i har Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden utgått ifrån Översiktsplan Eslöv 2035. De byar som i 
översiktsplanen klassas som stora byar samt de byar som har bra kollektiva 
förbindelser bedöms ha en bra potential till att ytterligare uppmuntra hållbart resande 
genom att placera ut cykelpumpar i dessa byar. Den pump som Miljö och 
Samhällsbyggnad väljer är samma typ som redan finns uppsatt både vid stationen i 
Eslöv och i Marieholm. Denna cykelpump är en som man själv aktivt behöver 
pumpa. Försök har tidigare gjorts med en annan typ av pump med tryckluft vilken 
tyvärr vandaliserades så ofta att det inte var hållbart i längden att behålla den. 
Kostnad för inköp och uppsättning uppskattas till 30 000 kronor per pump.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att cykelpumpar sätts upp under 2019 
i enlighet med förslaget ovan inom ramen för deras befintliga årsanslag.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- bifalla motionen
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sätta upp cykelpumpar 
under 2019 i enlighet med förslag inom deras befintliga budgetram.
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 38 MOS.2018.1340

Yttrande på motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid 
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv 
och i byarna 

Ärendebeskrivning 
En motion angående offentliga cykelpumpar har gått på remiss till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för ett yttrande. Motionen kommer från Göran Frank (L), 
John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L). I motionen yrkar de:
”-att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda olika möjligheter 
och kostnader för att placera ut offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i 
Eslövs stad och i byarna”
”-att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att placera ut offentliga 
cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad och i byarna”

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Yttrande på motion  från Göran Frank (L), John Fidler (L) och 

Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv 
och i byarna

 Remiss. Yttrande på motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid 
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv och i 
byarna

 Motion. Yttrande på motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid 
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv och i 
byarna

Beredning
I Eslövs kommun finns det i nuläget tre cykelpumpar som är uppsatta på allmän 
plats. I Eslövs tätort är en pump placerad vid Stinstorget på den östra sidan om 
stationen och en pump finns placerad i närheten utav busshållplatserna på stationens 
västra sida. Utanför Eslövs tätort finns det en cykelpump i Marieholm som är på den 
södra sidan vid stationen. Det finns även planer på att sätta upp en cykelpump vid 
pendlarparkeringen i Gårdstånga i samband med att det byggs ett cykelgarage.
En utökning med fler cykelpumpar ser Miljö och Samhällsbyggnad som ett bra 
förslag då det ger en god service till våra cyklister till en relativt låg 
investeringskostnad. Det är viktigt när man tänker på placeringar att de sätts i 
välanvända stråk eller vid viktiga målpunkter dit många cyklar. Förslagsvis är detta 
vid större allmänna målpunkter som tågstationer, busshållplatser samt även bibliotek, 
idrottsplatser eller skolor.

I valet av vilka byar som det kan vara aktuellt att placera ut cykelpumpar i har Miljö 
och samhällsbyggnadsförvaltningen utgått ifrån Översiktsplan Eslöv 2035. De byar 
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som i översiktsplanen klassas som stora byar samt de byar som har bra kollektiva 
förbindelser bedöms ha en bra potential till att ytterligare uppmuntra hållbart resande 
genom att placera ut cykelpumpar i dessa byar.

På följande platser har Miljö och Samhällsbyggnad bedömt att det bör placeras ut en 
cykelpump utöver vad som tidigare har angetts i texten:
Stehags station
Örtofta station
Löberöd, vid torget
Stora torg (inkluderas i investeringsprojektet)

Utöver detta uppmuntrar vi även placering utav cykelpumpar vid skolor, 
idrottsplatser och eventuellt bibliotek. Detta är i så fall ett uppdrag som behöver ges 
till Serviceförvaltningen då placeringen av dessa pumpar inte hamnar på allmän 
platsmark.

Den pump som Miljö och Samhällsbyggnad väljer är samma typ som redan finns 
uppsatt både vid stationen i Eslöv och i Marieholm. Denna cykelpump är en som 
man själv aktivt behöver pumpa. Försök har tidigare gjorts med en annan typ av 
pump med tryckluft vilken tyvärr vandaliserades så ofta att det inte var hållbart i 
längden att behålla den. Kostnad för inköp och uppsättning uppskattas till 30 000 
kronor.

Beslut
- Motionen från liberalerna (L) bifalles.
- Cykelpumpar sätts upp under 2019 i enlighet med Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag inom ramen för befintliga årsanslag.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Gata Trafik och Park
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Liberalerna Eslöv · http://eslov.liberalerna.se · eslov@liberalerna.se 

Offentliga cykelpumpar 

Motion till kommunfullmäktige 
 

YRKANDE 
 
Liberalerna Eslöv yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 
 
 att ge Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda olika möjligheter och 

kostnader för att placera ut offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad 
och i byarna 

 att ge Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att placera ut offentliga cykelpumpar 
på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad och i byarna 

 

BAKGRUND 
 
Cykeln är ett självklart alternativ i många människors vardag. Allt fler upptäcker hur smidigt det är 
att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt 
som trängseln minskar i trafiken. Bättre villkor för cyklister ger verkligt alternativ till bilen.  
 
Eslövs kommun uppmuntrar till cykling. Utplacering av offentliga cykelpumpar innebär att till en 
rimlig kostnad ge en god service till cyklister. Offentliga cykelpumpar förenklar användandet av 
cykel som transportmedel och motionsredskap. Det är ett bra sätt att uppmuntra till cykling. 
 
Nät av offentliga cykelpumpar finns i ett flertal städer och orter, t.ex. i Malmö och Lund. Det finns 
ett antal olika typer av pumpar tillgängliga och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen bör 
ganska enkelt kunna ta fram olika alternativ och även beräkna kostnaden för dessa alternativ. 
Möjlighet att samarbeta med grannkommuner som redan infört detta finns också. 
 
Liberalerna Eslöv ber att få tacka Bodil Wallhoff för förslaget. 
 
2018-08-23 
För Liberalerna Eslöv 
 
Göran Frank, John Fidler, Astrid Nilsson 
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Sammanträdestider för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt dess utskott 2020
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KS.2019.0209 

2019-05-10
Christina Nilsson Kommunfullmäktige
+4641362574 
Christina.Nilsson3@eslov.se 

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

Förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdestider för 2020. Enligt 
arbetsordning för kommunfullmäktige § 6 ska sammanträdet hållas sista måndagen i 
varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria månader. Om sista 
måndagen i månaden är en helgdag ska sammanträdet enligt arbetsordningen hållas 
följande helgfria tisdag eller på dag som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena.

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder följande 
dagar under 2020: 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 28 
september, 26 oktober, 30 november och 14 december. 

Sammanträdena hålls klockan 18:00 förutom den 30 november då sammanträdet 
börjar kl.16:00. 

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträde för 2020 hålls den 27 januari, 24 

februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 30 
november och 14 december.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
kommunala bolag

Eva Hallberg Kristiina Kosunen Eriksson
kommundirektör tf avdelningschef
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Entledigande av Patrik Jeppsson (M) från 
uppdraget som ledamot i Mellanskånes 

Renhållnings AB
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Entledigande av Håkan Elleström (M) från 
uppdraget som revisor för Räddningstjänsten 

Syd
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Entledigande av Tony Peltola (L) från uppdraget 
som ersättare i barn- och familjenämnden

16

KS.2019.0277
   

400 ( 402 )



Entledigande av Mona Alsalehi Nordfält (MP) 
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 

familjenämnden
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Interpellation från Lars Ahlfors (MP) till Kerstin 
Ekoxe (S) överförmyndarnämndens ordförande 

om arbetsmiljö och belastning för 
överförmyndarnämnden
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