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Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum och tid:  2022-04-05, klockan  17:00 
Plats:  Möller/Sahlin, stadshuset 

Förhinder anmäls till Helena Heintz 

helena.heintz@eslov.se eller 0413-62123 

Ordförande 
Johan Andersson (S) 
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1. Val av justerare   
   
 

 

2. Servicenämndens redovisning till 
kommunstyrelsen avseende aktuella frågor, mål 
och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna 2022 
(KS.2022.0027) 

  

   
 

 

3. Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för 
Eslövs kommun (KS.2021.0489) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs 

kommun 2022-2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 2022, Fritidspolitisk strategi 

2021 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 

2022-2030 
 Barnchecklista för Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-

2030. 
 

4. Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs 
kommun inklusive koncernbolagen (KS.2022.0003) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021 
 Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och 

omsorgsnämndens årsbokslut 2021 
 Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021 
 Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden 
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 Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- 
och familjenämnden 

 Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
 Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden 
 Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021 
 Kultur och Fritid Årsredovisning 2021 
 Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021 
 Servicenämnden Bokslutsrapport 2021 
 Servicenämnden Investeringsredovisning 2021, 
 Servicenämnden Ombudgetering 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 

2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade 

statsbidrag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021 
 Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021 
 Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 

2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel 

 

5. Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB 
årstämma 2022 (KS.2022.0013) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB 

årsstämma 
 Årsredovisning för Eslövs Bostads AB 2021 

 

6. Direktiv till ombud vid Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolags (MERAB) årsstämma 
2022 (KS.2022.0162) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Mellanskånes Renhållnings 

AB (Merabs) årsstämma 
 Kallelse till årsstämma för Mellanskånes Renhållnings AB 
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 Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt 
granskningsrapport Mellanskånes Renhållnings AB 

 

7. Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 
2022 (KS.2022.0111) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 2022 
 Finansiell rapport Kraftringen AB 2021 Revisonsberättelse 

Granskningsrapport 2021 
 Finansiell rapport Kraftringen Energi  AB 2021 AB Revisionsberättelse 

och Granskningsrapport 
 Kraftringen hållbarhetsrapport 2021 
 Kallelse till Kraftringens årsstämma den 26 april 2022 

 

8. Direktiv inför poströstning till Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB årsstämma 2022 
(KS.2022.0160) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv inför poströstning årsstämma 

Kommunassurans Syd Försäkrings 
 Information om årsstämma i Kommunassurans 
 Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års 

bolagsordning samt kommentarer kommunassurans Syd 
 Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - layout kommunassurans 

Syd 
 

9. Finansiell rapport - årsrapport 2021 (KS.2022.0008)   
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiell rapport, årsrapport 2021 
 Finansiell årsrapport 2021 

 

10. Överföring av generellt statsbidrag avseende 
Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa 
god vård och omsorg för äldre (KS.2021.0001) 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Överföring av generellt statsbidrag avseende 

Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg 
för äldre 

 SKR cirkulär 2021-12-21 nr 50 
 

11. Äskande av medel från kultur- och fritidsnämnden 
avseende för verksamheten Unga för unga 2022 
(KS.2022.0166) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Unga för unga 2022 - ansökan om medel 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 2022 Unga för unga 2022 

 

12. Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan 
för Gårdstånga 15:25-28 och Gårdstånga 15:1 i 
Eslövs kommun (KS.2021.0309) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för Gårdstånga 

15:25 med flera 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

13. Antagande av detaljplan för Gårdstånga 15:25-28 
och 15:1 i Eslövs kommun (KS.2019.0197) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, 

15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 
 Plankarta för detaljplan för Gårdstånga 15:25 mfl 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Bullerutredning Gårdstånga 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna 

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med flera 
 PM Skyfallsanalys Gårdstånga - Granskningskopia 
 PM. Geotekniskt utlåtande - Gårdstånga 15:25 mfl 
 Granskningsutlåtande Gårdstånga 15_25 mfl (maskad) 
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14. Yttrande över samråd för projekt Väg 113 
Stabbarp-Bosarp, ny gång och cykelväg, Eslövs 
kommun (KS.2021.0272) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Trafikverkets samråd för ny gång- och cykelväg 

mellan Stabbarp och Bosarp 
 Eslövs kommuns synpunkter i Trafikverkets samråd för ny gång- och 

cykelväg mellan Stabbarp och Bosarp Väg 113. 
 Samrådsredogörelse för projekt väg 113 Stabbarp-Bosarp, ny gång- och 

cykelväg 
 Plan- och miljöbeskrivning, samråd för projekt 113 Stabbarp-Bosarp, ny 

gång- och cykelväg 
 Illustrationsritningar, samråd för projekt 113 Stabbarp-Bosarp, ny gång- 

och cykelväg 
 Typsektioner, samråd för projekt 113 Stabbarp-Bosarp, ny gång- och 

cykelväg 
 Plankartor, samråd för projekt 113 Stabbarp-Bosarp, ny gång- och 

cykelväg 
 

15. Antagande av riktlinje avseende otillåten 
påverkan av förtroendevalda (KS.2021.0549) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Otillåten påverkan mot förtroendevalda, riktlinje 
 Förslag till riktlinje avseende Otillåten påverkan mot förtroendevalda 
 Otillåten påverkan mot förtroendevalda riktlinje förslag_med visade 

ändringar 
 Kommunstyrelsens beslut § 38, 2022 Antagande av riktlinje avseende 

otillåten påverkan av förtroendevalda 
 Förslag till stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten 

påverkan mot förtroendevalda, rutin 
 

16. Antagande av riktlinjer för resor och möten i 
Eslövs kommun (KS.2021.0463) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till riktlinjer för resor och möten (uppdaterat förslag) 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och 

möten 
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 Rutin för distansarbete, antagen 2021-06-24 
 

17. Revidering av riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Eslövs kommun (KS.2020.0197) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 
 Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete, antagen 
 Kommunstyrelsens beslut § 7, 2021 Förslag till riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet 
 

18. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 
april 2022 (KS.2022.0023) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 

2022 
 Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2022 

 

19. Korrigering avseende beslut om utbetalning av 
mandat- och partistöd 2022 (KS.2022.0024) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 Utbetalning av mandat- och 

partistöd 2022 
 

20. Kommundirektören informerar (KS.2022.0030)   
   
 

 

21. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

KS.2018.0022-25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31, 2022 
Överlåtelse av fastigheten Kopiatorn 1, Gustavslund 

KS.2018.0652-37 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32, 2022  
Godkännande av markanvisningsavtal för fastigheten 
Löberöd 1:214 
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KS.2021.0481-17 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Hassle 18:11, 
Eslöv Hassle 18:13, Eslöv Hassle 18:9, Eslöv Hassle 
18:10, Eslöv Hassle 18:14, Eslöv Hassle 18_15 och 
Eslöv Hassle 4:128 

KS.2022.0170-1 Avtal räntejustering 

KS.2022.0171-1 Avtal räntejustering 

KS.2022.0172-1 Avtal räntejustering 

KS.2020.0236-10 Anmälan om avhjälpandeåtgärd inom Städet 5 och 22 

KS.2022.0138-2 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Åkermannen 8 

KS.2022.0138-3 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Banvakten 9 

KS.2022.0138-4 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Banvakten 8 

KS.2022.0138-5 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Åkermannen 25 

KS.2022.0138-6 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Åkermannen 26 

KS.2022.0138-7 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Banvakten 10 

KS.2022.0138-8 Överenskommelse om fastighetsreglering Åkermannen 
14 och Banvakten 7 

KS.2020.0372-9 Ansökan om lantmäteriförrättning, del av Eslöv 54:2 

KS.2022.0134-6 Delegeringsbeslut Fastställande av 
säkerhetsskyddsanalys 2022 

KS.2018.0685-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19, 2022 
Godkännande av överenskommelse om 
fastighetsreglering av del av Hassleröd 2:75 

KS.2021.0533-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20, 2022 
Planbesked för fastigheten Mörten 27 i Eslöv 
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KS.2022.0129-3 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna 
hemvärnet 

KS.2022.0130-3 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet 

KS.2020.0150-42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, 2022 
Beslut om granskning av Detaljplan för Äspingen 1, 
Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 

KS.2022.0131-3 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna 
hemvärnet 

KS.2020.0186-58 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2022 
Beslut om granskning för detaljplan Skatan 10 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

KS.2022.0151-1 Avtal om nyttjanderätt på Harlösa 44:55 

KS.2022.0151-2 Avtal om nyttjanderätt på Hassleröd 2:45 

KS.2022.0148-1 Delegationsbeslut från Miljöavdelningen februari 

KS.2022.0148-1 Delegationsbeslut från Miljöavdelningen februari 

KS.2022.0148-2 Delegationsbeslut januari Miljöavdelningen 

KS.2022.0148-2 Delegationsbeslut januari Miljöavdelningen 

 

22. Anmälningar för kännedom   
   

 

SOT.2022.0027-5 Uppföljningsrapport för mars 2022 

KS.2022.0164-1 Förstudie av näringslivsarbetet 

KS.2022.0010-11 Servicenämndens beslut § 30, 2022 Ekonomisk 
månadsrapport för februari 2022 

KS.2022.0010-12 Servicenämnden; Frisktal per 2022-02-28 

KS.2022.0010-13 Servicenämnden; Investeringsredovisning 2022-02-28 

KS.2022.0010-14 Servicenämnden; Driftsredovisning 2022-02-28 

KS.2022.0003-30 Granskningsrapport för år 2021, Fastighets AB Gäddan 

KS.2022.0164-2 Missiv - Förstudie av näringslivsarbetet 

9 ( 805 )



 Kallelse 
 
 
 

KS.2022.0178-1 Information om kommande borgensteckning för lån åt 
Sydvatten AB 

MOS.2022.0064-2 Förslag till skötselplan för naturreservatet Abullahagen 

MOS.2022.0064-4 Bevarandeplan för Natura 2000-området Abullahagen 
SE0430119, 2017-06-12 

MOS.2022.0064-5 Skötselplan. Naturreservatet Abullahagen, Eslövs 
kommun, 1994-11-08 

MOS.2022.0064-6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 
2022 Remissvar gällande förslag till skötselplan för 
naturreservatet Abullahagen 

KS.2022.0137-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 31, 
2022 Utvärdering av lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

KS.2022.0137-2 Presentation. Utvärdering lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln 220203 

KS.2022.0016-2 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 
2022 

KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin 
kommun - SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga 
till protokoll 17 februari 2022 

KS.2021.0317-4 Vård- och omsorgsnämndens  beslut § ,2022. 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 

KS.2021.0587-4 Kommunfullmäktiges beslut § 21, 2022 Avsägelse från 
Rickard Sallermo (MP) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen i Eslövs kommun samt fyllnadsval 

KS.2022.0152-1 Åtgärdsrapport 2022 Planerad tillsyn 2022 kommunala 
bolag och samverkansorgan Eslövs kommun 

KS.2022.0152-2 Tillsyn 2022 Kommunala bolag Eslöv 

KS.2022.0010-6 Barn- och familjenämndens beslut § 41, 2022 
Ekonomisk månadsrapport februari 2022 för barn- och 
familjenämnden 
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KS.2022.0010-8 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med 
februari 2022 

KS.2022.0010-7 Barn- och familjenämnden Ekonomisk månadsrapport 
februari 2022 

KS.2022.0010-9 Barn- och familjenämndens Prognos placerade barn och 
unga till och med februari 2022 

KS.2022.0010-10 Barn- och familjenämnden Volymer till och med 
februari 2022 

KS.2021.0342-4 Barn- och familjenämndens beslut § 38, 2022 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 

KS.2022.0148-3 Överklagan Bullermätning, Eslöv Delegationsbeslut av 
Hörby kommun 

KS.2022.0148-4 Överklagan Bullermätning, Eslöv. Beslutet är taget av 
KS på delegation 

SOT.2020.0044-31 Servicenämndens beslut § 29, 2022 Uppföljning av 
Projekt effektiv fastighetsförvaltning för mars 2022 

SOT.2020.0044-30 Uppföljningsrapport. Projekt Effektiv 
fastighetsförvaltning, mars 2022 

SOT.2022.0043-5 Servicenämndens beslut § 33, 2022 Planering av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för servicenämnden 
2022 

SOT.2022.0043-4 Planering för systematiskt arbetsmiljöarbete, årshjul 
2022 

SOT.2022.0027-7 Servicenämndens beslut § 37, 2022 Uppföljning av 
planerat fastighetsunderhåll för mars 2022 
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 KS.2021.0489  
 
 
 
2022-03-232-03-22 
Cecilia Wennersten Kommunstyrelsen 
0413-624 29 
Cecilia.wennersten@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 
 

Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs 
kommun 2022-2030 

Ärendebeskrivning 
Fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till att bidra till 
arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag krävs en 
bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.  

Beslutsunderlag 
Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
Förslag till handlingsplan för Fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 
Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en Fritidspolitisk strategi som har gått 
på remiss till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet. Därefter har strategin reviderats efter inkomna yttranden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu efter revidering att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
att gälla från och med den 1 april 2022. 

 
Kommunledningskontoret anser att Fritidspolitisk strategi är väl genomarbetad och 
en kommungemensam Fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna 
och visa på helheten för att stärka hela Eslövs kommun. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att strategin antas.  
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 KS.2021.0489 

 2 (2) 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 

2022-2030 att gälla från och med den 1 juni 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-02-09 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 19    KOF.2021.0104 

Fritidspolitisk strategi 2021  

Ärendebeskrivning  
2020 fick Kultur och Fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett fritidspolitiskt 
program (numera kallad Fritidspolitisk strategi) KOF.2020.0028- Ett första förslag 
till fritidspolitisk strategi skickades under hösten 2021 på remiss från kultur- och 
fritidsnämnden till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet (januari 2022). Yttranden har inkommit och strategin har 
bearbetats utifrån dessa. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Fritidspolitisk strategi 2021 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 v2 
 Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 

v2 
 Servicenämndens beslut § 135, 2021 Yttrande över fritidspolitisk strategi 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 128 2021,Yttrande över 

förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 
 Barn- och familjenämndens beslut §126 BoF Yttrande över fritidspolitisk strategi 

för Eslövs kommun 2022-2030 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 216, 2021 Yttrande över förslag 

till Fritidspolitisk strategi 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 145. Yttrande över fritidspolitisk strategi 
 Kommunala pensionärsrådets beslut § 15 VoO, Yttrande över förslag till 

fritidspolitisk strategi. 
 Handikapporganisationernas synpunkter på förslaget till fritidspolitisk strategi för 

Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020  Fritidspolitiskt program 
 Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Fritidspolitisk strategi 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021,   Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
De synpunkter från yttrandena som arbetats in som ändringar/tillägg i strategin är 
rödmarkerade i dokumenten ”Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
2022-2030 v2” och ”Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs 
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kommun 2022-2030 v2”. Somliga synpunkter har också bedömts kräva en särskild 
förklaring, se nedan. 

 Från både vård- och omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet 
framförs att det är för lite fokus på äldre och deras hälsa. Äldre är dock 1 av 4 
prioriterade målgrupper i strategin, varför inga förändringar gjorts i 
handlingsplanen. Bakgrundsbeskrivningen har dock kompletterats med denna 
information. 

 Handikapporganisationerna/Funktionshinderrådet uttrycker i sitt yttrande att 
det borde framkomma tydligare att personer med funktionsnedsättning 
generellt har en sämre hälsa. Bakgrundsbeskrivningen i strategin har nu 
kompletterats med detta. Målgruppen anses också bortglömd bland 
åtgärderna. Även denna grupp är 1 av 4 prioriterade målgrupper, och i 
helheten och över strategiperioden kommer det att utvärderas och balanseras 
hur insatserna nått de olika målgrupperna. Att det i fallet med personer med 
funktionsvariation handlar om en rättighetsfråga tas in i detta arbete. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar att friluftsfrågor får större 
utrymme i strategin, och en åtgärd har lagts till om ansvar och samarbete 
mellan förvaltningarna Kultur och Fritid och Miljö och Samhällsbyggnad 
kring friluftsfrågorna. Detsamma gäller för utegym. Angående aktiv transport 
arbetar redan Miljö och Samhällsbyggnad med detta inom mobility 
management, och mål kring dessa frågor stryks därför ur den fritidspolitiska 
strategin för att undvika dubbla måldokument. I stället hänvisas till den 
kommande trafikplanen. Vad gäller mål kring grönytor/grönområden 
hänvisas av samma skäl till kommunens grönplan. 
Synpunkten att målen inte är mätbara uttrycks i yttrandet, men dras också 
tillbaka om tanken är att åtgärderna (leveranserna) i den 
kommunövergripande gruppen görs mer specifika. Eftersom detta är tanken 
görs inga förändringar i strategin kring detta. 

I strategin och handlingsplanen används konsekvent begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning”, även om begrepp som ”funktionsvariation” och 
”funktionsförmåga” också är vanligt förekommande idag. ”Personer med 
funktionsnedsättning” används i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och rekommenderas av Socialstyrelsen och Myndigheten för 
delaktighet. 

Yrkanden 
Sverigedemokraterna (SD) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden inte ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för 
Eslövs kommun 2022-2030. 

Beslutsgång 
Ordförande Christine Melinder (M) ställer Sverigedemokraternas (SD) yrkande 
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under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med 
den 1 april 2022. 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Inledning 

Syfte 
Genom denna fritidspolitiska strategi vill Eslövs kommun verka för att 
skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs 
invånare, med särskilt fokus på barn och unga. Genom att stärka fritidens 
roll i samhället och i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun 
bidra till att främja folkhälsa, livskvalité och välbefinnande för Eslövs 
medborgare.  
 
För att få ett verkligt genomslag för folkhälsan, krävs en bred förankring 
och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och 
den idéburna sektorn. De olika politikområdena påverkar varandra i arbetet 
med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Här kan den fritidspolitiska 
strategin fylla en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också underlätta 
prioriteringar och vägval som krävs för att vara en aktiv, attraktiv och 
rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs”1.  
 

Avgränsning 
Syftet med att ta fram en fritidspolitisk strategi istället för en idrottspolitisk 
är att inkludera fler faktorer som påverkar möjligheten till en meningsfull 
fritid. Fritid definieras som den fria tid som man kan disponera och använda 
för att öka livskvalité och välbefinnande.  Strategin präglas av ett starkt 
folkhälsoperspektiv och omfattar de folkhälsoaspekter som berör idrotts- 
och fritidsfrågor. När det gäller föreningar inkluderar fritidsområdet både 
idrotts- och friluftsföreningar, men även pensionärs-, funktionshinder- och 
sociala föreningar samt andra fritidsaktiviteter. Kulturfrågor- och föreningar 
behandlas inte av strategin. Motsvarande program finns för kulturområdet2.   

 
  

                                                 
1 Eslövs kommun, Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022, 

eslovs_kommuins_handlingsprogram-2019-2022_webb.pdf 
2 Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025: https://eslov.se/wp-
content/uploads/kulturpolitiskt-program-for-eslovs-kommun-2017-2025.pdf  
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Fritid i Eslöv och omvärlden 

Fritid, policyer och rättigheter 
Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i ett flertal internationella 
överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. I FN:s allmänna 
förklaring om mänskliga rättigheter (Artikel 24) samt i konventionen för 
barnets rättigheter slås rätten till lek, vila och fritid fast. Rätten att delta i 
fritidsaktiviteter och idrott fastslås även i FN:s konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor (Artikel 13) samt i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Artikel 30).  
 
Fritidsområdet är inte en del av kommunens lagstadgade ansvar i Sverige, 
men flera internationella och nationella policyer visar på vikten av en aktiv 
fritid för en god folkhälsa. Därför utgår vi ifrån det nationella 
folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa och minska de påverkbara hälsoklyftorna, och hur fritid kan bidra till 
det. 

Agenda 2030 
Idrott, rörelse och en aktiv fritid är även viktiga faktorer för hållbar 
utveckling och arbetet med Agenda 2030. I deklarationen för Agenda 2030 
beskrivs hur ”idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom 
att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och 
ungdomars, enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom till 
målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering”.  
 
Agenda 2030 och de globala målen har inarbetats i kommunens mål för 
mandatperioden, och även fokusområdena för den fritidspolitiska strategin 
avser bidra till flera av dem. Inom strategin identifierar vi hur varje område 
bidrar till de globala målen och kommunens övergripande arbete med 
Agenda 2030.   

Varför är en aktiv fritid viktig?  
Fysisk aktivitet och rörelse är en friskfaktor. För barn och unga i åldrarna 6-
17 år tyder flera studier på att fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva 
effekter på hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska 
hälsan, samt skolstress och prestation. Utöver detta finns det även evidens 
på att om man har varit fysiskt inaktiv tidigt i livet behåller man det 
beteendet i vuxenlivet.    
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En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet; lika 
viktigt är det sociala, kulturella och demokratiska värde som ett brett 
fritidsutbud kan tillföra. Detta har en viktig roll i att bygga social 
gemenskap, öka delaktighet och stärka personers sociala kapital. Att skapa 
förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid är därför viktigt för att 
förbättra folkhälsan och livskvalitén bland kommunens invånare. 

Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige 
WHO (2017) identifierar fysisk inaktivitet som den fjärde största riskfaktorn 
för dödlighet och en stor riskfaktor för ohälsa i ett globalt perspektiv 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta orsakar kostnader för både individen 
och samhället.  
 
Förutsättningar för en god hälsa skiljer sig markant mellan olika grupper.3 
Flera studier har visat att socioekonomiska faktorer, kön, ålder och att ha en 
eller flera funktionsnedsättningar har en stor påverkan på barns 
levnadsvanor och möjlighet till fysisk aktivitet4. ”Pep-rapporten 2020” visar 
att bara två av tio barn i Sverige når den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet. Andelen minskar med stigande ålder, och tonårstjejer är den grupp 
som är minst aktiv där bara 1 av 10 uppfyller rekommendationerna. 
Socioekonomiska faktorer och funktionsnedsättning spelar även här en roll. 
Dessa skillnader mellan grupper syns också inom deltagandet i 
föreningslivet5.  
 
Inom samhället ser vi en ökad individualisering där allt fler vill kunna välja 
hur och när de tränar och engagerar sig utifrån egna önskemål. Synen på 
idrott och motion har också förändrats; att tävla och prestera har blivit 
mindre viktigt och faktorer som att ha roligt, flexibilitet och hälsa har blivit 
allt viktigare. Brist på tid och ork hos unga talar för behov av tillgängliga 
och flexibla möjligheter att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter6. 
Organisationer inom sport- och fritidsområdet står för nästan 15% av 

                                                 
3 SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa; Folkhälsomyndigheten (2020), Folkhälsans 
utveckling – årsrapport 2020  
4 Generation Pep (2020), Pep-rapporten 2020; SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa 
5 Centrum för idrottsforskning (2017) Resurser, representation och riktig idrott; Centrum 
för idrottsforskning (2018) Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets 
intresse? 
6 Ungdomsbarometer & Riksidrottsförbundet (2016), Ungas tränings- och motionsvanor; 
MUCF (2020) Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder; Centrum 
för Idrottsforskning, Idrottsstatistik: https://idrottsstatistik.se/, 
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Skånes idéburna sektor7 och har en viktig roll i att aktivera barn och unga.  
För att få fler att vilja och kunna delta i fritidsaktiviteter behöver vi sänka 
trösklarna och utveckla verksamheter där man kan delta på olika sätt utan 
krav på resultat. För att möta dessa behov så genomgår svensk idrottsrörelse 
en stor omställning för att ”arbeta för livslång idrott i förening för alla, 
oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar”8.  
 
Vi står även inför stora utmaningar till följd av coronapandemin där flera 
studier nu tyder på att den har lett till en minskning av fysisk aktivitet och 
deltagande i fritidsaktiviteter9. Rapporten ”Ett år med corona” från 
Riksidrottsförbundet visar att pandemin har haft omfattande negativa 
konsekvenser på idrottsföreningar med minskat idrottande och träning, färre 
ledare och funktionärer samt minskat engagemang från föräldrar. Detta har 
lett till en oro för att många inte kommer tillbaka till idrotten och 
föreningslivet, särskilt bland unga. Därför är det särskilt viktigt att stödja 
föreningar i att återuppta sin verksamhet och få barn och unga att hitta 
tillbaka.  
 
Parallellt med en utveckling av föreningslivet måste vi skapa plats för de 
som inte tar del av föreningsidrotten och skapa förutsättningar för aktiva 
livsmiljöer och rörelse i vardagen. Att skapa attraktiva, tillgängliga och 
inkluderande ytor för olika sorts rörelse, lek och aktivitet blir allt viktigare i 
utformningen av den fysiska miljön för att alla barn ska få en aktiv start i 
livet, utveckla rörelseförståelse och en vilja att vara aktiva hela livet10. 
Eslövs befolkning prognosticeras öka med ca 5000 personer fram till 2030. 
Gruppen 0-19 år förväntas öka med 14% (1400 personer). För att fånga upp 
olika behov måste vi, kommun och föreningsliv tillsammans, skapa 
förutsättningar för personer att vara aktiva båda i och utanför föreningar, 
och göra Eslöv till en rörelserik kommun. 
 

Eslöv: Insamlingsarbete och dialog 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, 

                                                 
7 Nätverket  - Idéburen Sektor Skåne (2015),  IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE - 
Kartläggning 2015 
8  Riksidrottsförbundet (2018), Strategisk plan för idrottsrörelsen 
9 Riksidrottsförbundet (2021), Ett år med corona – maj 2021 
10 Trivector och White (2020), Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer, SOU; 
Riksidrottsförbund och Movium (2019), Rörelserik stadsutveckling 
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enkätundersökning bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt 
dialog med kommunens förvaltningar. Nedan beskrivs de olika processerna 
och resultaten från arbetet.  

Analys av demografiska statistikområden 
Som en del av insamlingsarbetet har vi använt oss av Geodata från SCB:s 
Demografiska statistikområden11 (DeSO) för att identifiera vilka områden 
som har behov av särskilda insatser utifrån andelen barn och unga, kön och 
socioekonomisk bakgrund. Statistiken kommer att användas i 
implementeringen av åtgärderna.  

Enkätundersökning  
Sammanlagt svarade 332 högstadieelever i årskurs 7-9 på en enkät om sina 
fritidsvanor. De sammanfattande resultaten är:  
 
 Föreningslivet engagerar många och ungefär hälften av de svarande 
tränar i en förening.  

 En tredjedel av de svarande har inte någon fritidsaktivitet alls.  
 En stor andel har slutat med någon fritidsaktivitet under det senaste 
året. De största anledningar till detta var att det tog för mycket tid, 
man behövde fokusera på skolan och/eller man orkade inte. 

 Svaren analyserades även utifrån kön och socioekonomisk bakgrund 
(baserad på DeSO data). Från svaren kan vi se att det finns 
könsskillnader och geografiska skillnader mellan ungdomarna. Detta 
liknar resultaten i andra studier där tjejer och personer som bor i 
områden med lägre socioekonomisk status deltar i mindre 
utsträckning än övriga.   

 E-sport är ett av unga killars största fritidsintresse.  
 Det finns en önskan om olika typer av anläggningar och platser för 
rörelse och möten, till exempel mötesplatser för ungdomar, 
skatepark, idrottsplaner i olika former samt längre öppettider för de 
platser som finns. 

 

Dialog med föreningar 
För att undersöka hur vi, kommun och idéburen sektor, gemensamt kan ta 
oss an de utmaningar nutiden och framtiden ger oss, och utveckla området 
fritid och föreningsliv, har vi haft dialog med 17 föreningar kring fem 

                                                 
11 SCB, DeSO demografiska statistikområden: https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-
statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/  
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områden: föreningsliv och stöd; inkludering och delaktighet; anläggningar, 
lokaler och tillgänglighet; samverkan och evenemang. Därefter har vi bjudit 
in till en referensgrupp för att ta fram gemensamma prioriteringar. Alla 
föreningar har bjudits in och följande har deltagit: EAI Bordtennis, Eslövs 
IK, Eslövs HF, Marieholms byaförening, Trollenäs IF/Parasport, 
Frisbeesport Eslöv, Dansa åh Le och Stehags intresse- och 
försköningsförening.  
 
Föreningarna upplever flera utmaningar kopplade till engagemang och 
medlemsvärvning samt inkludering och delaktighet men de områden som 
ansågs vara viktigast att jobba vidare med var behov av lokaler och 
anläggningar, och samverkan med kommunen där bättre kommunikation 
och återkoppling till föreningar önskas.  
 
Dialog med kommunens förvaltningar 
För att ta fram en nulägesbild och gemensamma prioriteringar genomfördes 
en rad olika workshops med ledningsgrupper och de berörda förvaltningarna 
inom kommunen. Fem områden ansågs viktigast att jobba vidare med:   
 
 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Rörelse och aktivitet i den fysiska planeringen 
 Tillväxt och Eslövs attraktivitet 
 Natur och friluftsliv 
 Samverkan – förvaltningsövergripande och med föreningsliv 

 
Efter workshopparna har vi haft två referensgruppsträffar för att ta fram 
åtgärder kopplade till fokusområdena som beskrivs nedan.  
 

Nästa steg 
Kunskapsinsamlingen och dialogarbetet har gjort det tydligt vilka områden 
som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. Därför 
kommer åtgärderna i denna strategi att utgå ifrån följande områden: 
 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Varierande former för idrott, motion och fritid 
 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 
 Samverkan  

 
Dessa olika fokusområden har en stark inbördes påverkan på varandra och 
samspelet mellan dem är viktigt för strategin i sin helhet och arbetet med att 
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skapa en aktiv, attraktiv och rörelserik kommun. Genom dialogsamtal har vi 
tagit fram mål och ansvarsområde för varje fokusområde. En separat 
handlingsplan, som antas politiskt tillsammans med strategin, bifogas med 
åtgärder och ansvarsfördelning för varje mål. 
 
Strategin ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att vissa grupper är underrepresenterade 
inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader inriktar strategin sig 
särskilt på följande prioriterade grupper: 
 Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med 
utomeuropeisk bakgrund) och socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända12 
 Personer med funktionsnedsättningar 
 Äldre 

 
  

                                                 
12 Nyanländ: person som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. 
Det gäller också anhöriga till personer med sådan status.  
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Fokusområden 

Jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet  
Goda förutsättningar för en aktiv fritid och ett socialt deltagande är en viktig 
del av arbetet för en god folkhälsa i Eslöv. Utgångspunkten för arbetet med 
den fritidspolitiska strategin är att idrott och fritidsaktiviteter ska vara 
tillgängliga för alla på lika villkor. Samtidigt ökar klyftorna mellan 
människor i samhället, vilket inte minst reflekteras i idrotts- och fritidslivet 
där vissa grupper har sämre förutsättningar att delta. Därför behövs ett aktivt 
arbete med att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för rörelse och 
aktivitet.    
 
Flera studier visar på att andelen barn och unga som deltar i idrotts- och 
fritidsaktiviteter minskar med stigande ålder. Detta gäller särskilt tjejer, som 
ofta upplever att de har mindre tid, behöver fokusera mer på skolan och är 
mindre bekväma i idrottsmiljön. Vi ser även att det finns stora skillnader 
mellan olika grupper, där socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända, äldre 
samt personer med funktionsnedsättningar generellt är mindre aktiva. 
Orsaker till detta kan vara mindre tid, ekonomiska hinder, brist på nätverk 
eller kunskap om hur man deltar eller att aktiviteterna inte upplevs som 
tillgängliga.  Det är därför viktigt för Eslövs kommun att arbeta för att 
minska dessa hinder, och skapa goda förutsättningar för deltagande i 
fritidslivet, med särskild hänsyn till strategins prioriterade grupper.  
 
 
Mål Ansvarig nämnd 
Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla 
fritidsaktiviteter för: 
 Barn och unga, med särskilt fokus på unga 
tjejer och socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända barn och vuxna 
 Äldre 
 Personer med funktionsnedsättningar 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- 
och familjenämnden, 
gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
vård- och 
omsorgsnämnden 

Verka för en bra geografisk spridning av 
fritidsaktiviteter i hela kommunen  

Kultur- och  
fritidsnämnden 
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Varierande former för idrott, motion och fritid 
Föreningslivet är det forum där de flesta barn och unga är aktiva på sin 
fritid. Utöver själva idrotten och motionen tillför föreningslivet viktiga 
sociala, demokratiska och kulturella värden som bidrar till ungas utveckling 
och deltagande i samhället. Samtidigt ser vi en trend där allt fler väljer att 
träna och aktivera sig utanför föreningslivet, och intresset för spontanidrott 
och egenorganiserad idrott växer. Utifrån dessa behov, behöver vi, 
tillsammans med föreningslivet, skapa utrymme för personer att delta i 
fritidsaktiviteter på olika sätt.  
 
Organiserad idrott och föreningsliv 
I Eslöv har vi ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar många, och som 
spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet. Elitidrotten och den organiserade 
idrotten bidrar till att skapa ett större intresse för idrotten samt att inspirera 
och engagera nya generationer. Samtidigt växer intresset för breddidrott, 
och behovet av verksamheter utan tävling och krav på resultat ökar. Detta är 
viktigt för att kunna behålla fler inom föreningslivet och idrotten, så länge 
som möjligt vilket framförallt gäller för strategins prioriterade grupper (se 
s.10). Även Riksidrottsförbundet påpekar behovet av att utveckla och 
förändra föreningsverksamhet i takt med samhällsutvecklingen, och att hitta 
nya strukturer och former för att göra det enklare för fler att delta.   
 
Eslövs kommun och föreningslivet behöver därför också hitta sätt att sänka 
trösklarna in till föreningsliv och skapa möjligheter för fler att vara med på 
olika sätt. (Exempel på detta skulle kunna vara prova-på-tillfällen, frivillig 
anmälan, motionsgrupper för olika åldrar.)  
 
Möjligheter till egenorganiserad idrott och spontanidrott 
Allt fler vill kunna välja när man vill aktivera sig samt var och med vem. 
Att skapa möjligheter för spontanidrott kan vara ett sätt att få fler i rörelse, 
skapa större social samvaro och nå grupper som inte är aktiva inom den 
traditionella föreningsidrotten. Spontanidrottsplatser fungerar ofta också 
som öppna mötesplatser där olika invånare kan träffas oavsett etnicitet, 
socioekonomi, ålder, fysiska förutsättningar eller kön. 
 
Det är därför viktigt att utveckla vårt arbete med att skapa förutsättningar 
för spontanaktiviteter. Särskilt fokus bör läggas på tjejer och deras 
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spontanidrottande eftersom tidigare forskning visar att spontanidrottsmiljöer 
oftast domineras av pojkar/killar13. 
 
Mål Ansvaring 

nämnd 
Stötta utvecklingen av breda och varierande former för idrott 
och fritidsaktiviteter 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stötta idrottsföreningars utveckling i linje med RF-SISU 
Skånes "Strategi 2025" 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med 
föreningar 
 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin 
verksamhet 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Verka för att stötta elitidrott i Eslöv 
 

Kommunstyrelsen 

Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn 
och unga i kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 
 
   

                                                 
13 Croner M (2017), Tjejers villkor på spontanidrottsplatser, SLU; Blomdahl. U, mfl. 
(2012), Spontanidrott för vilka, Unglivsstil; Fahlén, J (2007) Näridrottsplatser och 
spontanidrott, RF och Umeå universitet 
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Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
Den fysiska miljön har en direkt påverkan på folkhälsa, levnadsvanor och 
förutsättningar för rörelse och en aktiv fritid. Eslövs kommuns arbete med 
att skapa fysiska förutsättningar för en aktiv fritid innefattar allt från 
planering och tillgång till idrotts- och anläggningsytor, grön- och 
rekreationsområden och mötesplatser till utformning av utemiljö, 
bostadsområden och skolgårdar. Planering av dessa ytor påverkar även olika 
målgruppers möjlighet till och motivation för olika sorters rörelse och 
aktivitet. Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser för människor att 
mötas, utvecklas och motionera utifrån egna förutsättningar och önskemål. 
För att göra detta måste flera olika perspektiv beaktas. 
 
En förutsättning för ett aktivt och rikt fritids- och föreningsliv är att det 
finns attraktiva och tillräckligt många anläggningar och ytor för rörelse och 
aktivitet. Med en växande befolkning vill Eslövs kommun att våra 
anläggningar och idrottsytor ska finnas till för alla och strävar efter att få 
fler i rörelse och aktiviteter. Därför måste det både finnas plats för 
egenorganiserad idrott och spontanidrott samtidigt som det finns utrymme 
för föreningsidrott och dess behov. Här ska särskild hänsyn även tas till 
strategins prioriterade grupper och föreningar. 
 
I Eslövs översiktsplan 2035 uttrycks det att ”det behövs en helhetssyn för 
hur vi uppmuntrar till rörelse och spontan aktivitet i den fysiska 
planeringen”. Att bättra integrera rörelse och aktivitet i planering av 
bostads- och grönområden, utemiljöer och skolgårdar, samt samutnyttjande 
av dessa, är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig. Även 
tillgång till utegym och lekplatser kan vara en inledande väg till ökade 
fysiska aktiviteter. Detta perspektiv reflekteras i flera olika planer inom 
kommunen. Denna strategi syftar till att undersöka hur vi kan samarbeta 
inom kommunen och med föreningslivet kring detta, och skapa en 
helhetsbild av hur vi skapar fysiska förutsättningar för en aktiv fritid i 
kommunen. Som en del av detta arbete har vi använt oss av verktyget 
Rörelsefaktor som synliggör faktorer i den byggda miljön som påverkar fyra 
typer av rörelse (organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse 
och aktiva transporter) och samspelet emellan dem. Åtgärder inom detta 
fokusområde har tagits fram med hjälp av verktyget. Aktiv transport är en 
viktig del för att skapa vardaglig rörelse i den fysiska miljön men detta 
behandlas i kommunens kommande trafikstrategi och har därför uteslutits 
här. Även tillgång till grön- och naturområden är en viktig friskfaktor för 
folkhälsa, men detta behandlas i kommunens kommande grönplan så det 
undantas här.  
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Mål Ansvarig nämnd 
Verka för att mark och ytor för idrott, motion och 
rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den 
fysiska planeringen 
 

Kommunstyrelsen, kultur- 
och  
fritidsnämnden 

Stärka kompetensen om och Utveckla metoder för att 
integrera rörelse och aktivitet i utformning av den 
fysiska miljön 
 

Miljö- och 
samhällsbyggnad, Barn- 
och familjenämnden, 
kultur- och  
fritidsnämnden 

Uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  

Arbeta för att öka nyttjandegraden och 
samutnyttjandet av lokaler och anläggningar 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden, Barn- och 
familjenämnden 

Involvera invånare och föreningar i utvecklingen av 
platser 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Kommunstyrelsen  
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Samverkan  
Tillsammans har kommunen och föreningslivet stor potential att få fler 
aktiva på sin fritid. Inom kommunen jobbar vi redan på många olika sätt 
med att skapa förutsättningar för rörelse och en meningsfull fritid. Men vi 
behöver ta fram strukturer för samordning av arbetet inom fritidsområdet för 
att använda resurserna på ett effektivt sätt och nå ut till fler. 
 
Samarbetet med den idéburna sektorn är en viktig komponent för att stärka 
och utveckla fritidsområdet. Den idéburna sektorn bidrar med fantastiskt 
engagemang, kunskap och verksamheter som kompletterar kommunens 
arbete med fritidsfrågor, och bidrar till både tillväxt och attraktivitet. För att 
stärka detta samarbete behöver vi se över våra strukturer/rutiner för 
samarbete och kommunikation med föreningslivet, och förankra detta i den 
kommunala organisationen. Detta arbete har redan påbörjats inom 
Överenskommelsen14 och kommer att utvecklas under de kommande åren.  
 
Mål Ansvarig nämnd 
Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller 
folkhälsa inom idrotts- och fritidsområdet 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv 
 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, 
bostadsbolag och andra kommunala verksamheter 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

                                                 
14 Överenskommelse idéburen sektor, Eslöv: https://eslov.se/kommun-politik/hallbar-
utveckling/social-hallbarhet-folkhalsa/overenskommelse-ideburen-sektor/  
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Uppföljning och utvärdering 
 
Arbetet med den fritidspolitiska strategin kommer kontinuerligt att följas 
upp och rapporteras. Utifrån handlingsplanen formulerar en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som införlivas i 
varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering. 
Särskild hänsyn ska tas till barn och ungas delaktighet i åtgärderna och 
rapporteras separat för varje åtgärd. Varje nämnd följer upp de åtgärder som 
de har ansvar för inom sina ordinarie uppföljning. Kultur och Fritid ansvarar 
för att koordinera strategins övergripande uppföljning och rapportera till 
kommunstyrelsen, övriga nämnder, föreningslivet och andra aktörer.   
 
Strategin revideras vid behov men minst en gång inom den givna 
tidsperioden 2022-2030. Om den kommunala organisationen ändras under 
strategitiden flyttas ansvaret för strategins mål i enlighet med den nya 
organisationen. Handlingsplanen revideras vid behov.  
 

33 ( 805 )



 

 
 

Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av 

kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Fritidsstrateg, Kultur och Fritid. 1(16) 

FÖRSLAG TILL 
HANDLINGSPLAN FÖR 
FRITIDSPOLITISK STRATEGI 
ESLÖVS KOMMUN  
2022-2030 
 

34 ( 805 )



 

 
 

Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Fritidsstrateg, Kultur och 
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Utgångspunkter 
I mars 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en kommungemensamt fritidspolitiskt 
strategi som syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt 
fokus på barn och unga. I samband med framtagande av strategin har denna handlingsplan arbetats fram. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av handlingsplanen under hela strategiperioden.  
 
Inom strategin har vi tagit fram fyra fokusområden:  
 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Varierande former för idrott, motion och fritid 
 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 
 Samverkan  

 
Åtgärderna inom handlingsplanen utgår ifrån dessa fyra områden och har tagits fram i dialog med berörda. Varje åtgärd har 
en ansvarig nämnd som följer upp genomförandet av åtgärderna. Detta är en handlingsplan som sträcker sig över hela 
strategiperioden, och årliga prioriteringar för strategin kommer att införlivas i ordinarie verksamhetsplanering i varje 
förvaltning. Processen för uppföljning av åtgärderna beskrivs i strategin.   
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Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Skapa bättre 
förutsättningar 
för meningsfulla 
fritidsaktiviteter 
för barn och 
unga, med 
särskilt fokus på 
unga tjejer och 
socioekonomiskt 
svaga grupper 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv  Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler  

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 
möjligt  

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
Kommunlednings-
kontoret 

Utveckla tillgängligheten till fritids- och 
föreningsverksamhet genom uppsökande arbete 
i socioekonomiskt svaga områden och riktade 
aktiviteter mot prioriterade grupper 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 
Barn- och 
familjenämnden 

Föreningsliv, 
Skolidrottsförbundet 
Skåne 

Ta fram en samarbetsform mellan skola, 
fritidsverksamheter och föreningsliv för att öka 
tillgänglighet till fritidsaktiviteter (genom t.ex. 
skolidrottsföreningar, rastaktiviteter eller 
samarbete med fritids) 
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Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunlednings-
kontoret, 
Föreningsliv 

Fokusera arbetet där det finns störst behov 
utifrån aktuell kunskap (t.ex. ”Örat mot 
marken”1)  
 

Skapa bättre 
förutsättningar 
för nyanlända 
barn och vuxna 
att ha en 
meningsfull 
fritid 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom våra 
bidragsregler  

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

NAD 2, SFI, 
Gasverket 

Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 
möjligt 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

SFI, BOSS, 
Gasverket, 
Kommunlednings-
kontoret, 
Föreningsliv 

Utveckla en metod för lotsning till 
fritidsaktiviteter, och öka nyanländas delaktighet 
i utformningen av insatser 

                                                 
1 Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun arbetar långsiktigt tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag för att 
skapa ett tryggare Eslöv. Mer info: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/  
2 Partnerskap Skåne, TIA och NAD: https://partnerskapskane.se/nad/  
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Kultur- och  
fritidsnämnden 

Barn och 
Utbildning, NAD 

Förbättra kunskap och information om 
fritidsaktiviteter och föreningsliv till nyanlända 
(t.ex. genom samarbete med SFI och 
NAD) 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

Kommunlednings-
kontoret 

Utveckla en modell för arbetsformer inom 
fritidssektorn för nyanlända (t.ex. genom 
extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser) 
 

Skapa bättre 
förutsättningar 
för äldre att ha 
en meningsfull 
fritid 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
vård- och 
omsorgsnämnden 

RF-SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler 
 
Genom samarbete med Vård och Omsorg och 
föreningsliv utveckla utbudet av 
fritidsaktiviteter för äldre 
 
Öka målgruppens delaktighet i utformning och 
genomförande av strategin  
 
Starta generationsöverskridande aktiviteter  
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Skapa bättre 
förutsättningar 
för meningsfulla 
fritidsaktiviteter 
bland personer 
med funktions-
nedsättningar 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler 
 
Genom samarbete med  
föreningsliv utveckla utbudet av 
fritidsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättningar 
 
Öka målgruppens delaktighet i utformning och 
genomförande av strategin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

Habilitering, RF-
SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Utveckla samarbetet med Vård och Omsorg 
samt habiliteringen (Höör och Hörby) för att 
förbättra tillgängligheten till aktiviteter 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Utveckla en integrerad ungdomsverksamhet 
tillsammans med LSS  
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Verka för en bra 
geografisk 
spridning av 
fritidsaktiviteter 
i hela 
kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

RF-SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Utveckla möjligheter till varierande 
fritidsaktiviteter för barn och unga på 
landsbygden (genom t.ex. den mobila 
fritidsgården)  
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Åtgärder - Varierande former för idrott, motion och fritid 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030 
Stötta 
utvecklingen av 
breda och 
varierande former 
för idrott och 
fritidsaktiviteter 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Gasverket, 
Fritidsbanken 

Arrangera öppna idrotts- och fritidsmöjligheter 
för barn och unga inom Kultur och Fritids 
verksamheter med särskilt fokus på prioriterade 
grupper  
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 Utforska former för att inkludera e-sport i 
utbudet för ungdomar 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Tillsammans med föreningslivet hitta en modell 
för att kunna ha öppna och flexibla 
träningsformer utan krav på regelbunden träning 
eller prestation (genom t.ex. prova-på-
verksamhet, öppna aktiviteter, gratis 
lovverksamhet)    

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Erbjuda tider i idrottsanläggningar för 
verksamhet som syftar till övrig organiserad 
idrott/motion samt spontanidrott med särskilt 
fokus på tjejer 
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Arbeta för 
utvecklingen av 
idrottsföreningar i 
linje med RF-
SISU Skånes 
"Strategi 2025" 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 
föreningsliv kring strategin tillsammans med 
RF-SISU Skåne  
 
 
 
 
 

 

Utveckla arbetet 
med 
värdegrundsfrågor 
tillsammans med 
föreningar 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 
föreningar som inte är anslutna till RF-SISU 
Skåne kring värdegrundsfrågor 

 

Uppmuntra 
föreningar att ta 
hänsyn till 
miljöaspekter i 
sin verksamhet 

Kultur- och  
Fritidsnämnden, 
Servicenämnden 

Föreningsliv, 
Fritidsbanken, 

Att ta hänsyn till miljöaspekter i förvaltning av 
kommunens idrott- och fritidsanläggningar och 
utrustning 
 
Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till 
miljöaspekter i sin verksamhet 

 

Verka för att 
stötta elitidrott i 
Eslöv 

Kommunstyrelsen  Kultur och Fritid, 
Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Använda sponsring och evenemangsstrategin 
som verktyg för att stötta elitlag 
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Stärka 
erbjudandet av 
öppna och trygga 
mötesplatser för 
barn och unga i 
kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
bostadsbolag  

Utreda möjligheter att utveckla mötesplatser i 
olika områden tillsammans med föreningar och 
bostadsbolag  
 
 

 

Åtgärder - Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Verka för att 
mark och ytor 
för idrott, 
motion och 
rekreation 
avsätts i 
tillräcklig 
utsträckning i 
den fysiska 
planeringen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, Miljö- 
och Samhällsbyggnad, 
Serviceförvaltningen, 
Barn och Utbildning, 
Föreningsliv 

Kultur och Fritid samordnar en arbetsgrupp 
för att ta fram en samlad strategi med en 
nuläges- och behovsanalys utifrån 
rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: 
organiserad idrott, självorganiserad idrott, 
vardagsrörelse och aktiv transport 

 

Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen,  

Utifrån den samlade strategin inkludera 
olika typer av rörelse i planeringen av den 
långsiktiga markanvändningen (exempelvis 
genom markanspråk i översiktsplanen) och 
säkerställa den mark som behövs med 
särskilt fokus på ytor för organiserad och 
spontanidrott. 
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Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, Miljö- 
och Samhällsbyggnad 

Främja varierande funktioner i detaljplaner 
för att uppmuntra olika målgrupper till 
rörelse och att skapa möte, med särskilt 
fokus på strategins prioriterade grupper 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, 
Service 

Ta fram en lokal- och anläggningsstrategi 
inför lokalförsörjningsplanering 
tillsammans med lokalstrateg 
 
Delar att inkludera i strategin:   
 Prioriteringar för lokalfördelning  
 Fördelning av halltider  
 Korttidsuthyrning  
 Inkludering av ett jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektiv i 
planeringen 

 Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar 

 Hänsyn till miljöaspekter  
 Basutredningar tas i beaktande  
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Utveckla 
metoder för att 
integrera rörelse 
och aktivitet i 
utformning av 
den fysiska 
miljön 

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden  

Kultur och Fritid, 
Kommunlednings-
kontoret, 
Serviceförvaltningen 

Använda rörelsefaktorn för att stärka 
inkludering av rörelse och aktivitet i 
utformning av offentliga rum  

   

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden, Kultur- 
och 
fritidsnämnden 

 Stärka samarbetet mellan Miljö och 
Samhällsbyggnad och Kultur och Fritid 
kring friluftsfrågor, spontanidrott och 
rörelse i det offentliga rummet 
  

Barn- och 
familjenämnden  

Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen 

Utveckla skol- och förskolemiljöer så att de 
blir attraktiva för fler, mer tillgängliga och 
trygga samt öka samutnyttjande 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 Stärka Kultur och Fritids kompetens inom 
idrottens och fritidens möjligheter i den 
fysiska planeringen och miljön 

Uppmuntra till 
vardagsrörelse 
och aktiv 
transport 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Miljö och 
Samhällsbyggnad, Vård 
och Omsorg, Barn och 
Utbildning 

Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar  
 
Skapa säkrare och tryggare gång- och 
cykelvägar för vardagsrörelse  

 

45 ( 805 )



  13(16) 

  
Utveckla möjligheter till rörelse, möten och 
aktivitet i grönområden  

Arbeta för att 
öka 
nyttjandegraden 
och 
samutnyttjandet 
av lokaler och 
anläggningar 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
Serviceförvaltningen, 
Barn och Utbildning, 
Kommunledningskontoret 

Utifrån lokal- och anläggningsstrategin se 
över nyttjande tillsammans med 
kommunens övergripande lokalgrupp och 
kommande lokalförsörjningsplaner 
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Uppmuntra/facilitera bättre samutnyttjande 
föreningar emellan 
 

Barn- och 
familjenämnden 

Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen 

Se över hur vi kan öka tillgängligheten till 
skolgårdar för allmänheten. 

Involvera 
föreningar i 
utvecklingen av 
platser 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar Utveckla en metod för jämlik dialog med 
brukare, med fokus på att nå de som inte är 
så aktiva idag 
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 Kommunstyrelsen Alla förvaltningar  Utveckla dialogformer med föreningar 
kring planarbete 
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Åtgärder – Samverkan 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Samordna olika 
kompetenser och 
aktörer när det 
gäller folkhälsa 
inom idrotts- 
och 
fritidsområdet 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
föreningsliv 

Hitta samverkansformer för folkhälsofrågor 
kopplat till idrott, rörelse och fritid 
 
Koppla samman olika processer/strategier inom 
kommunen som berör idrott, rörelse och fritid 

 

Stärka 
kommunens 
samarbete med 
föreningslivet i 
Eslöv 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
föreningsliv, 
Överenskommelsen 
 

Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring 
hur vi arbetar med föreningsinitiativ  

 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
Överenskommelsen 

Förbättra kommunikationsvägarna inom 
kommunen och återkopplingen till föreningslivet 
samt transparensen.  
 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar, 
idéburen sektor 

Genom Överenskommelsen förbättra kunskapen 
om kommunens verksamheter/arbetssätt bland 
föreningar och vice versa 
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Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden,  

Föreningsliv Verka för att synliggöra föreningars verksamhet 
och öka kommunens attraktivitet, (genom t.ex. 
marknadsföring och evenemang) 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

RF-SISU Skåne Informera föreningsliv om olika 
finansieringsmöjligheter och stöd 

Stärka 
samarbetet 
mellan 
Fritidsbanken, 
föreningar, 
bostadsbolag 
och andra 
kommunala 
verksamheter  

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Barn och 
Utbildning, Vård 
och Omsorg, 
föreningsliv, 
bostadsbolag 
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Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 
Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut. 
Enligt Konventionen om barnets rättigheter är alla under 18 år att betrakta som barn. 
I beslutsunderlag ska det tydligt framgå  
om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. 
 
Ärende: Fritidspolitiskt program 2021   Diarienr: KOF.2021.0104 
 
KOMMER BESLUTET ATT BERÖRA BARN OCH UNGDOMAR, NU ELLER I FRAMTIDEN? 
 Ja                                                          Nej 

Vid Ja, gå vidare 

 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i konventionen för barnets rättigheter där rätten till lek, vila och 
fritid slås fast i artikel 31. Målen för programmet syftar till att förbättra folkhälsa och välmående i Eslöv genom 
att skapa möjligheter för en meningsfull och aktiv fritid för fler. Inom detta är barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp och deras bästa ska sättas i främsta rummet. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Bakgrundsanalysen har tagit hänsyn till barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid och hur vi kan förbättra 
dem vilket ligger till grund för målen inom programmet. En enkätundersökning bland högstadieelever har även 
genomförts för att få in deras perspektiv. Barn och unga kommer även att bjudas in till dialog under 
genomförande av flera av programmets åtgärder.  

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktasmed tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Programmet ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att 
vissa grupper är underrepresenterade inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader och beakta barns rätt till 
likvärdiga villkor inriktar programmet sig särskilt på följande prioriterade grupper:  

 Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med utomeuropeisk bakgrund) och 
socioekonomiskt svaga grupper,  

 Nyanlända barn och unga  
 Barn och unga med funktionsnedsättningar. 

 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 
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 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

En enkätundersökning bland högstadieelever i årskurs 7-9 har genomförts där 332 högstadieelever har svarat.  
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Årsredovisning 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2021 inklusive 
kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings 
AB och Fastighets AB Gäddan.  

Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning 2021, bilaga. 
Revisionsberättelse för år 2021 från kommunrevisionen. 

Beredning 
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning 
genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet 
på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men 
bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning.  
 
Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 mnkr men innehåller då 
intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 mnkr. I samband 
med bokslutet har SKR bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens 
skatteintäkter för 2020 och 2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög 
varför skatteintäkterna räknas upp med totalt 1308 kr per invånare. Skatteintäkterna 
blir 56 mnkr och de generella statsbidragen 23 mnkr bättre än planerat i budgeten för 
2021.  
 
Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens 
sjuklönekostnader med 11,6 mnkr. Antalet elever blev färre än tilldelningen av 
skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka ca 11 mnkr vid 
delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har fortsatt öka i värde med 
14,3 mnkr under året. Nämnderna avslutar året med ett överskott med ca 30 mnkr 
vilket är en förbättring jämfört med prognosen för årets slut i samband med 
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delårsrapporten som visade på minus 13,7 mnkr före tilläggsanslag för merkostnader 
för pandemin. Alla nämnder går med överskott. Investeringstakten har varit lägre än 
planerat vilket bidrar till överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för 
tillkommande hyror d v s inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för 
nedskrivningar och sanering av mark med ca 24 mnkr.  
 
SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga 
resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre 
konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till 
resultatutjämningsreserven med 31 mnkr av årets resultat av på 74,7 mnkr. Pandemin 
fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för den ekonomiska 
utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av konflikten i Ukraina. 
Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt förstärkning av medlen i 
reserven från nuvarande nivå på 105 mnkr till 135 mnkr d v s 30 mnkr. Regeringen 
planerar att under våren lägga en proposition om god kommunal hushållning vilket 
omfattar regelverket för kommunernas och regionernas reserver.  
 
Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 mnkr avseende 
utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 mnkr för Stehagskolans ombyggnad. 
Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 mnkr för uppbyggnad av 
inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter renovering samt 
inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 tkr. Nämndernas begäran 
föreslås beviljas.  
 
Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat 
med 170,3 mnkr. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
 
godkänna årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för kommunkoncernen 
 
godkänna överföring av 30 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv 
 
godkänna överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för 
Fridasroskolan med 0,3 mnkr och Stehagskolans ombyggnad 0,5 mnkr, barn- och 
familjenämnden 1 mnkr för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 tkr för 
inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad 
Marieskolan 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
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Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Hallberg Ekonomichef 
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KOMMUNENS ORGANISATION 2021

 

Barn- och familje-
nämnden

Gymnasie- och vuxen- 
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Servicenämnden

Vård- och omsorgs-
nämnden

Barn och 
Utbildning

Kultur och 
Fritid

Miljö och 
Samhällsbyggnad

Service-
förvaltningen

Vård och
Omsorg

Eslövs Bostads AB
100 %

Kommunfullmäktige Revision

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Överförmyndar-
nämnden

Kommunlednings-
kontoret

Mellanskånes 
Renhållnings AB

52,5 %

Fastighets AB 
Gäddan 

100 %
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Majoritet:
 Socialdemokraterna 15
 Moderaterna 9
 Liberalerna 2

Opposition:
 Sverigedemokraterna 13
 Centerpartiet 6
 Vänsterpartiet 3
 Miljöpartiet 2
 Kristdemokraterna 1

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
fr.o.m. 2018-10-22

Kommunstyrelsens ledamöter
Mandatperiod 2018-11-23–2022-10-14

Namn Parti Uppdrag

Johan Andersson S ordförande

Catharina Malmborg M 1:e vice ordförande

Madeleine Atlas C 2:e vice ordförande

Sven-Olof Wallin L ledamot

Janet Andersson S ledamot

Tony Hansson S ledamot

Mikael Wehtje M ledamot

Marianne Svensson S ledamot

Fredrik Ottesen SD ledamot

Ted Bondesson SD ledamot

Marlen Ottesen SD ledamot

Lars Holmström V ledamot

Rickard Sallermo MP ledamot

Styrelseledamöter i Eslövs Bostads AB

Mikael Wehtje Ordförande

Henrik Månsson Vice ordförande

Agneta Nilsson

Laila Fast Petrovic

Ingrid Lennervald

Anders Molin

Fredrik Ottesen

Styrelseledamöter Fastighets AB Gäddan

Tony Hansson Ordförande

Catharina Malmborg

Marianne Svensson

Anders Molin

Bo Broman

Mellanskånes Renhållnings AB

Tony Hansson Ordförande

Lena Wöhlecke 

Rickard Sallermo 

Fredrik Ottesen 

Eva Bengtsson 

Mattias Larsson

Ingemar Jeppsson
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ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
MEDBORGARBUDGET TILL 
LANDSBYGDSUTVECKLING
För första gången provar Eslövs kommun så 
kallad medborgarbudget och ger medborgare 
inflytande över vilka projekt som ska förverkligas 
på landsbygden. Över tusen bybor i Harlösa, 
Kungshult, Löberöd och Östra Strö röstade under 
året fram de projekt som ska genomföras genom 
landsbygdsmiljonen – en hundrastplats, två utegym 
och bidrag till att utveckla en naturskön plats. 

STORA TORG MED OMVÄG KLART
I september invigdes Stora torg och konstverket 
Omväg, vilket har donerats av Sparbanken Skånes 
ägare Sparbanksstiftelsen Finn. På grund av 
pandemin blev det en mindre invigning av torget 
som tagit ett och ett halvt år att färdigställa. Projektet 
innefattade en total ombyggnad av Stora torg och 
gatorna runt omkring. Mycket av arbetet har skett 
under markytan och syns inte. Till exempel har gamla 
uttjänta ledningar bytts ut.

NEJ TILL NY STAMBANA
En enig kommunstyrelsen säger nej till 
Trafikverkets förslag till dragning av den planerade 
höghastighetsjärnvägen genom Eslövs kommun. 
Kommunstyrelsen avvisar därmed alla Trafikverkets 
förslag för utbyggnad av södra stambanan mellan 
Lund och Hässleholm.
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ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
BÄSTA MATGLÄDJESKOLA  
I SVERIGE
Calles bistro på Carl Engström-skolan är den 
skolrestaurang som sprider mest matglädje i 
hela landet. Efter att ha granskats av stjärnkockar 
vann Calles Bistro det åtråvärda förstapriset i Arlas 
mattävling Guldkon 2021.

GAMMALT OCH NYTT MÖTTES NÄR 
EKENÄSSKOLAN ÖPPNADE IGEN
Efter ett och ett halvt år är de 370 högstadieeleverna 
tillbaka till Ekenässkolan som har fått en rejäl 
upprustning och en helt ny del. Svart, fyrkantig med 
sedumtak smälter den ändå väl ihop med den drygt 
100-åriga byggnaden. Inför renoveringen gjordes 
omfattande sortering och utrensning. I källaren 
hittades till exempel flera stora gamla skåp som nu har 
fått ett nytt liv.

KOMMUNEN KÖPER GYASKOGEN
Genom köpet av Gyaskogen i Stehag säkras det 
55 hektar stora naturområdet för rekreation och 
fritidsaktiviteter. I området, som består av både löv- 
och barrskog, finns ett belyst elljusspår och olika 
promenadstigar. Läget invid Stehags samhälle med 
järnvägsstation och busshållplatser gör skogen 
tillgänglig för många.

FÖRSÄLJNING AV EIFAB
Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, såldes till AB 
Lomma Tegelfabrik för 47 miljoner kronor. Köpet 
omfattade 16 000 kvadratmeter industri- och 
verksamhetslokaler i Eslöv. 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Eslövs kommun utvecklas och fler flyttar hit. Vid årsskiftet 
uppgick befolkningen till 34 593 invånare. Det visar på att 
kommunen är attraktiv och att många investeringar görs i 
kommunen, i näringslivet och genom fastighetsägare. 

Kommunen fortsätter att expandera, både i staden och i flera 
av våra byar framöver. Arbetet med detaljplaner är viktigt då 
det behövs villatomter, bostadsrätter och hyresrätter. Under 
året har arbetet med fördjupad översiktsplanering för Östra 
Eslöv fortsatt för att möjliggöra en hållbar utbyggnad av en 
ny stadsdel där boende och verksamheter möts. I flera av våra 
tätorter pågår detaljplanering för nybyggnation. 

Stora torg invigdes efter en omfattade modernisering, en 
ny aktivitetsplats togs i bruk på Rönneberga, grillplatsen i 
 Trollsjön fick en ny plats och i Stehag iordningställdes en ny 
lekplats.

Landsbygdspengarna började användas och en ny mötesplats 
i Östra Strö byggdes. Beslut om att köpa Gyaskogen togs för 
att tillgodose möjlighet till rekreation och naturupplevelser. 

Trafikverket planerar en ny stambana och har gjort en åtgärds-
valsstudie om tilltänkta korridorer. En enig kommunstyrelse 
avstyrkte alla förslagen. 

När kommunen växer behövs fler skolor och förskolor. Under 
året har Ekenässkolan genomgått en större renovering, en ny 
förskola i norra Eslöv har påbörjats och Marieskolan i Marie-
holm har byggs till. Arbetet med att renovera äldre verksam-
hetslokaler och bygga nya kommer att fortsätta kommande år. 

Under året såldes Eslövs Industrifastigheter AB, Eifab.

Carl Engström-skolan ökar i attraktivitet och fler väljer Eslöv 
som studieort för gymnasiestudier. På grundskolan fortsätter 
arbetet med att långsiktigt höja kunskapsnivån. 

Vid skolstart attackerades en skola av en elev. Det akuta kris-
ledningsarbetet fungerade, men händelsen kommer att påver-
ka verksamheterna även framöver. 

Planeringen för ett nytt demensboende har påbörjats. Det görs 
också ett arbete med att tillföra resurser i enlighet med hälso- 
och sjukvårdsavtalet. 

Fokus på näringslivet fortsätter. Ett handlingsprogram har 
tagits fram för att förbättra företagsklimatet och ett arbete har 
inletts tillsammans med branschen inom flera områden. 

Under året har ett stort arbete lagts ner på många håll i kom-
munen för att minska smittspridningen av covid-19, vilket 
också påverkat verksamheterna på olika sätt. Läget har varit 
ansträngt i flera verksamheter, till exempel inom förskolan och 
äldreomsorgen. 

Medarbetarenkäten 2021visade på en marginal skillnad mot 
förgående undersökning. Hälsotalen ökade marginellt. 

Under 2021 genomfördes en medborgarundersökning av SCB 
som kommer att användas som underlag för att förbättra för 
medborgaren. Digitala trygghetsvandringar infördes för att 
fler ska kunna delta. 

Bokslutet visar på ett fortsatt positivt resultat och kommunen 
klarar de finansiella målen, vilket är av stor vikt för att kom-
munen ska kunna utvecklas framöver.

Johan Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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Övriga intäkter 6,51 %
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Övergripande ekonomisk utveckling 
Pandemin fortsatte under 2021 att påverka hela världen och 
den globala ekonomin. BNP-nivån återhämtades dock i många 
länder. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer, främst 
i USA. Med ökad vaccinationsgrad i världen bedöms pande-
min utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Risken 
finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt efter-
som pandemin återkommit i nya vågor. 

Trots negativa effekter av höga energipriser och högre räntor 
bedöms den globala ekonomiska utvecklingen framöver bli 
stark och återhämtningen fortgår. I Sverige ökar BNP enligt 
SKR:s bedömning med 4,6 procent 2021 och 3,3 procent 2022, 
samtidigt som arbetslösheten börjar långsamt falla tillbaka. 
Framöver normaliseras arbetsmarknaden, efter en kraftig ök-
ning av antalet arbetade timmar 2022 och en bedömd fortsatt 
ökning under 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökat 
kraftigt 2021 och även ökar 2022. Inflationen bedöms falla 
tillbaka under 2022, efter att ha drivits upp under året av höga 
energipriser. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli stark. 

Kommunen gör ett oplanerat stort överskott under året trots 
pandemin beroende på omständigheter som inte var kända i 
samband med upprättandet av kommunens budget. I kommu-
nens budget för 2021 planerades ett överskott med 10 mnkr 
av en intäkt med 2 101 mnkr, vilket var lägre än målet med ett 
överskott på en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. 
I samband med delårsrapporten uppvisade kommunen ett 
resultat med ca 220 mnkr. Resultatet är normalt högre vid 
denna tidpunkt än vid årets slut beroende på att personalens 
intjäning och uttag av semester. 

Under våren förändrade staten kommunens planerade intäk-
ter kraftigt genom att kompensera via statsbidrag för beräknat 
fall i skatteintäkter och merkostnader på grund av pandemin. 
Fallet i skatteintäkter uteblev av två skäl. I SKR:s prognoser 
från årets början missbedömdes upprätthållandet av skattein-
täkter från arbetslöshetsersättning och sjuklöneersättningar 
samt att konjunkturen senare under året bedömdes återhämta 
sig snabbt. Det senare skälet gör att skatteintäkterna för 2020 
och 2021 som slutregleras preliminärt i detta bokslut räknas 
upp med 1 308 kr per invånare i kommunen. Den sammanlag-
da effekten blir en ökning av skatteintäkterna med 56 mnkr 
i förhållande till budget. De generella statsbidragen gav kom-
munen samtidigt ca 23 mnkr i ökade intäkter. 

Staten införde under året även statsbidrag som ska redovisas 
som generella statsbidrag, bland annat den så kallade skol-
miljarden och bidrag för att säkerställa en god vård av och 
omsorg om de äldre. Riksdagen beslutade i januari 2021 att 
statsbidraget för merkostnader som en följd av covid-19 för-
längdes till och med december månad 2020 och ytterligare en 
miljard kronor tillfördes de tidigare beslutade 20 miljarderna. 
Ersättningen för december 2020 uppfyllde inte intäktskrite-
rierna för år 2020 utan intäktsredovisas 2022. Regeringen 
aviserade i början av december 2021 att man avsåg att, i likhet 
med tidigare under pandemin, ersätta arbetsgivare för sjuklö-
nekostnader under perioden 1 december 2021–31 mars 2022. 
Beslut väntas i en extra ändringsbudget i början av 2022 och 
gäller enligt förslaget retroaktivt från den 1 december 2021.

Staten ersatte kommunen under första halvåret även för sjuk-
lönekostnader med ca 11,6 mnkr vilket fördes ut till verksam-
heterna. Prognosen för helåret visade en klar förbättring av 

OMVÄRLD
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kommunens möjligheter till ett stort överskott. Befolknings-
utvecklingen har ökat relativt kraftigt under året med över 
400 personer med anledning av relativt många färdigställda 
bostäder. Ökningen av antalet barn blev dock lägre än tidigare 
prognos, vilken låg till grund för resursfördelningen i budge-
ten, varför återföring av skolpeng skedde med ca 11 mnkr i 
samband med delårsrapporten. Berörda nämnder visar trots 
detta överskott vid årets slut. 

Kommunen genomförde förändringar i koncernen och sålde 
industribolaget Eifab, med god vinst. Intäkter från försäljning-
en gav netto 37,6 mnkr och utdelning skedde före försäljningen 
med 15 mnkr, vilket ytterligare förstärker kommunens över-
skott. Avyttring planerades av Fastighets AB Gäddan under 
hösten men delvis olösta ekonomiska krav i samband med 
renoveringen av Karlsrobadet gjorde att bolaget inte kunde 
avyttras. Kommunen övertog som planerat bolagets enda fast-
ighet med bad och bowling under hösten för 130 mnkr och 
motsvarande skuld. Även kommunens förvaltning av pensions-
kapital hade en god tillväxt under året, vilket ska läggas in i 
kommunens resultat.

Nämnderna bedömde i samband med delårsrapporten ha ett 
samlat resultat med -13,7 mnkr för helåret jämfört med bud-
get (före tilläggsanslag). Nämndernas ekonomiska utveckling 
har varit betydligt bättre under slutet av året än prognosen 
och visar ca 30 mnkr i överskott. Det är en förbättring med 
43,7 mnkr, varav 13,6 mnkr utgörs av tilläggsanslag till vård- 
och omsorgsnämnden för pandemirelaterade kostnader och 3 
mnkr för ökade kostnader för försörjningsstöd. 

En samlad bedömning av kommunens övergripande finan-
siella måluppfyllelse och för nämndernas verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun uppnår god 
ekonomisk hushållning även för 2021.

Avslutningsvis kan konstateras att kommun- och regionsek-
torn kommer att göra ett högt ekonomiskt resultat. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin Tabell 1

Procentuell förändring om inte annat anges

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BNP* -3,1 4,6 3,3 1,6 1,4 1,8

Konsumentpris, KPI 0,5 2,1 2,2 1,9 2,3 2,4

Timlön, kommun/landsting 2,1 3,0 2,4 1,9 2,3 2,4

Skatteunderlagsprognos**) 2,1 4,6 3,5 3,7 3,4 3,7

*Kalenderkorrigerad utveckling. 
**)SKR:s prognos för skatteunderlag i december 2021

Befolkningsutveckling
Befolkningstillväxten i landet har även den påverkats av pan-
demin med stängda gränser. Befolkningen i åldersgruppen 
ökade i alla åldersklasser utom i åldern 0–5 år. I kommu-
nen uppgick befolkningen till 34 593 personer vid årets slut. 
Intäkterna för 2021 styrs av befolkningen den 1 november, 
vilken uppgick till 34 536 personer. I kommunens planering 
i samband med budget 2021 antogs befolkningen uppgå till  
34 593 personer.
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Åldersfördelning 2021

Ålder Utfall 2021 Prognos 2021
Andel %  

Eslöv utfall

ålder 0–5 2 478 2 502 7,2 %

ålder 6–15 4 570 4 570 13,2 %

ålder 16–18 1 298 1 294 3,8 %

ålder 19–64 19 690 19 591 57,0 %

ålder 65–79 4 728 4 726 13,7 %

ålder 80– 1 772 1 727 5,1 %

Summa 34 536 34 410 100,0 %
Anm. utfall 2021 avser 1 november och prognos avser kalenderår 2021

Arbetsmarknadsutveckling
Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Es-
lövs kommun 8,4 procent. Motsvarande siffra förra året var 
10,2 procent. Arbetslösheten i Skåne län var 9,3 procent och 
2020 för samma grupp 11,1 procent. I riket var siffrorna lägre 
med 7,2 procent samt 2020 8,8 procent.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida och 
talen avser inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 

INTERNATIONELLA SKEENDEN
Pandemin har träffat större delen av Europa relativt hårt. 
EU har därför tagit upp lån för att stimulera den ekonomiska 
återhämtningen i sina medlemsländer. 

Global återhämtning av konjunkturen.

Hög inflation i bland annat USA och höga energipriser i norra 
Europa under hösten och vintern. 

Handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter.

Konflikt mellan Ukraina och Ryssland som påverkat bland 
annat börsutvecklingen efter nyår. 
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Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhets-
syn på kommunens verksamhet och ekonomi. En väsentlig 
del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i annan form än 
nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kom-
munens verksamhet redovisas under detta avsnitt information 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomiska ställ-
ning.

Kommunkoncernen Eslöv består, förutom av kommunen 
 Eslöv, bostadsbolaget Eslövs Bostads AB, Fastighets AB 
 Gäddan samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent). 

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är
• Räddningstjänst Syd
• VA SYD.

Eslövs kommun äger dessutom del i
• Kraftringen AB
• Sydvatten AB 
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB
• Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening
• Inera AB
• Sydarkivera.

Då kommunens ägarandel understiger 20 procent ingår dessa 
bolag inte i den sammanställda redovisningen. Kapitalandelen 
finns i not 15.

Under året har kommunens borgensåtaganden inom koncer-
nen uppgått till 1 242,9 mnkr, vilket är en minskning med 75,3 
mnkr. Förändringen beror på att borgensåtagandet mot Fastig-
hets AB Gäddan försvunnit och lånen har övergått till Eslövs 
kommun, vilket gör 130 mnkr. Vidare har borgensåtagandet 
för Eslövs Bostads AB ökat med 50 mnkr, liksom ökning till 
Sydvatten med 4,6 mnkr. 

Kommunala koncernen
2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 623,0 649,6 613,4 638,2 634,5

Verksamhetens kostnader -2 551,5 -2 459,9 -2 404,8 -2 361,1 -2 261,8

Årets resultat 170,3 118,5 64,9 47,7 85,8

Soliditet 45,6 % 43,8 % 47,6 % 48,9 % 49,5 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 33,2 % 30,5 % 31,9 % 31,6 % 30,8 %

Investeringar (netto) 436,8 415,1 306,1 279,9 240,6

Självfinansieringsgrad 64,0 % 61,0 % 62,0 % 62,3 % 84,1 %

Långfristig skuld 1 888,9 1 775,5 1 413,4 1 234,8 1 202,0

Antal anställda 2 646 2 603 2 612 2 702 2 665

Kommunen
2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd 34 536 34 088 33 789 33 503 33 118

Kommunal skattesats 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54

Verksamhetens intäkter 402,9 412,4 409,8 437,7 425,7

Verksamhetens kostnader -2 433,7 -2 342,7 -2 292,1 -2 243,8 -2 139,3

Årets resultat 161,5 74,7 44,8 37,7 71,3

Soliditet 59,5 % 60,9 % 66,5 % 69,2 % 71,7 %

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 40,5 % 39,4 % 41,2 % 41,1 % 40,5 %

Investeringar (netto) 335,7 167,6 179,40 222,30 144,60

Självfinansieringsgrad 71,4 % 89,8 % 66,9 % 47,7 % 94,8 %

Långfristig låneskuld 733,9 540,5 377,6 248,9 213,9

Antal årsarbetare 2 575 2 535 2 570 2 633 2 601

Kommunkoncernens ekonomiska ställning
Årets resultat
Kommunkoncernens resultat för 2021 uppgick till 170,3 mnkr. 
Detta är en förbättring jämfört med 2020, då resultatet upp-
gick till 118,5 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror 
främst på att både Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB 
visade på stora överskott. Fastighets AB Gäddan redovisade 
ett underskott på 2,5 mnkr.

Låneskuld 
Kommunkoncernens låneskuld uppgick 2021-12-31 till 1 888,9 
mnkr. För att kunna möta invånarnas behov av bostäder och 
ökad service kommer investeringarna att öka kraftigt de 
närmsta åren. Med detta följer också att en allt större låneskuld 
kommer att byggas upp. Vidareutlåningen från kommunen till 
VA SYD:s investeringar bygger på skulden ytterligare. Ökade 
räntor kan få negativa konsekvenser för framtida handlings-
utrymme. En god planering och uppföljning av lånebehovet 
kommer att bli allt viktigare. Skuldsättningsgraden uttryckt i 
procent uppgår till 100, vilket innebär att skulderna täcks av 
det egna kapitalet.

Under året har Eslövs Industrifastigheter (Eifab) sålts och 
dotterbolaget Fastighets AB Gäddan som ägde Karlsrobadet 
övergick i kommunens ägo. Karlsrobadet har under året total-
renoverats. Den swap som fanns i bolaget har lösts och därefter 
har kommunen förvärvat fastigheten med badet. Fastighets AB 
Gäddan kommer under 2022 att avvecklas, då det inte längre 
finns någon verksamhet.
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Privata utförare (mnkr)
Under 2021 har privata aktörer drivit kommunal verksamhet för  
totalt 186,9 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden
Externa placeringar LSS 6,9

Externa placeringar socialpsykiatri 9,3

Personlig assistans 20,1

Socialtjänst över 18 år 14,8

Externa placeringar äldreomsorgen 3,4

Barn- och familjenämnden
Förskola och pedagogisk omsorg 31,5

Fritidshem 3,7

Förskoleklass 1,3

Grundskoleklass 15,1

Grundsärskola 0,05

Placeringar och familjehem socialtjänst 9,3

Ensamkommande flyktingbarn 1,1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasiet 41,2

Vuxenutbildningen 4,4

– varav YH 2,5

Arbetsmarknadsenheten 0,2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Driftsentreprenad 15,2

Skötsel finpark 2,2

Driftsunderhåll belysning 2,5

Vinterväghållning 2,2

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen
Årets överskott 170,3 mnkr Uppfylld

Soliditet >30 % (2021-12-31) 45,6 % Uppfylld

Likviditet ska täcka löpande kostnader Uppfylld

 Uppfylld

POLITISKA BESLUT, VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN OCH ANDRA  
FAKTORER SOM LEDER TILL BEHOVSFÖRÄNDRINGAR AVSEENDE KOMMUNAL SERVICE 

Den ojämförbart största händelsen under året är 
den fortsatta pandemin
Pandemin har medfört fortsatt stora effekter för omsorgen 
med frånvaro, behov av överanställningar, kohortboende och 
inköp och lageruppbyggnad av skyddsutrustning. Skolan ställ-
de om till fjärrundervisning. Kommunens intäkter har påver-
kats genom minskade skatteintäkter men framförallt av höga 
kompenserande statsbidrag. Biblioteken, Medborgarhuset och 
kultur- och föreningslivet har påverkats i mycket hög grad. 

Process kring utökad samverkan inom avlopps-
rening
VA SYD har lanserat ett omfattande förslag med ökat regio-
nalt samarbete inom avloppsrening, vilket väntas tas upp till 

beslut under våren 2022. Projektets omfattning innebär att 
fler kommuner kan komma att bli medlemmar, styrningen 
av kommunalförbundet har setts över och en kraftigt ökad 
skuldsättning och taxor kommer att påverka hushåll och den 
samlade investeringsnivån i kommunerna.

Försäljning av Eifab är genomförd
Kommunens industribolag är sålt. Kommunen bedriver där-
med inte längre uthyrning av lokaler till näringslivet. 

Kommunen har förvärvat Karlsrobadet och 
bowlingen 
Under hösten köpte kommunen fastigheten Hästen 15 från 
sitt bolag Fastighets AB Gäddan. Lokalerna ingår numera i 
servicenämndens förvaltningsuppdrag. 
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ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Medborgarbudget till landsbygdsutveckling
För första gången provar Eslövs kommun så kallad medborgar-
budget och ger medborgare inflytande över vilka projekt som 
ska förverkligas på landsbygden. Över tusen bybor i Harlösa, 
Kungshult, Löberöd och Östra Strö röstade under året fram 
de projekt som ska genomföras genom landsbygdsmiljonen 
– en hundrastplats, två utegym och bidrag till att utveckla en 
naturskön plats. 

Nej till ny stambana
En enig kommunstyrelse säger nej till Trafikverkets förslag 
till dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen genom 
Eslövs kommun. Kommunstyrelsen avvisar därmed alla Tra-
fikverkets förslag för utbyggnad av södra stambanan mellan 
Lund och Hässleholm.

Stora torg med Omväg klart
I september invigdes Stora torg och konstverket Omväg, vilket 
har donerats av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen 
Finn. På grund av pandemin blev det en mindre invigning av 
torget som tagit ett och ett halvt år att färdigställa. Projektet 
innefattade en total ombyggnad av Stora torg och gatorna runt 
omkring. Mycket av arbetet har skett under markytan och syns 
inte. Till exempel har gamla uttjänta ledningar bytts ut.

Bästa matglädjeskola i Sverige
Calles bistro på Carl Engström-skolan är den skolrestaurang 
som sprider mest matglädje i hela landet. Efter att ha gran-
skats av stjärnkockar vann Calles Bistro det åtråvärda första-
priset i Arlas mattävling Guldkon 2021.

Gammalt och nytt möttes när Ekenässkolan  
öppnade igen
Efter ett och ett halvt år är de 370 högstadieeleverna tillbaka 
till Ekenässkolan som har fått en rejäl upprustning och en helt 
ny del. Svart, fyrkantig med sedumtak smälter den ändå väl 
ihop med den drygt 100-åriga byggnaden. Inför renoveringen 
gjordes omfattande sortering och utrensning. I källaren hit-
tades till exempel flera stora gamla skåp som nu har fått ett 
nytt liv.

Kommunen köper Gyaskogen
Genom köpet av Gyaskogen i Stehag säkras det 55 hektar stora 
naturområdet för rekreation och fritidsaktiviteter. I området, 
som består av både löv- och barrskog, finns ett belyst elljusspår 
och olika promenadstigar. Läget invid Stehags samhälle med 
järnvägsstation och busshållplatser gör skogen tillgänglig för 
många.

Försäljning av Eifab 
Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, såldes till AB Lomma 
Tegelfabrik för 47 miljoner kronor.  Köpet omfattade 16 000 
kvadratmeter industri- och verksamhetslokaler i Eslöv. 

MÅLUPPFYLLELSE
Vision och mål
Det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveck-
ling antogs av fullmäktige under 2019. Visionen inför år 2025 
Skånes bästa kommun att bo och verka i från förra mandatperioden 
gäller fortfarande liksom tidigare målstruktur. Fullmäktige 
fastställde nämndernas förslag till effektmål i november sam-
ma år. Uppföljning av kommunens måluppfyllelse med mätba-
ra indikatorer sker därmed för tredje gången i samband med 
årsredovisningen 2021. 

Perspektiv inom vilka utveckling och förbättring av verk-
samheten ska ske

• Medborgare och andra intressenter
• Tillväxt och hållbar utveckling
• Verksamhet och medarbetare

Mål för Eslövs kommun 
Målstruktur:

Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen 
ska arbeta.
Effektmål – talar om vad som ska uppnås inom respektive 
nämnds verksamhet 
Leveransmål – vad som ska göras, aktiviteter, i förvaltning-
arna för att utveckla/förbättra verksamheten.

Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strate-
gier som ska genomföras och som nämnder konkretiserat i mät-
bara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag. 

Utveckling och förbättring av verksamheten  
– samlad bild av aktuell måluppfyllelse med  
beaktande av indikatorvärden 
Uppföljning sker i förhållande till kommunens inriktningsmål 
vilken grundas på nämndernas bedömning av aktuell måluppfyl-
lelse. Till stöd för bedömningen finns indikatorer vilka används 
i uppföljningen nedan då dessa är beslutade av fullmäktige och 
ibland visar ett absolut resultat i förhållande till effektmålet, till 
exempel meritvärden i skolan.
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AKTUELL MÅLUPPFYLLELSE

Perspektiv Medborgare och andra intressenter

 Vissa effektmål som hör till inriktningsmålet en inklude-
rande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet är 

uppfyllda, men de flesta bedöms som delvis uppfyllda. Insatser 
som pågår för att uppnå inriktningsmålet innefattar bland 
annat medborgardialoger på landsbygden, tryggheten i för-
skola och skola, att minska utanförskapet i skolan, tryggheten 
i boendemiljö och i samhället generellt samt stöd till personer 
i behov av ställföreträdare.

Vårdnadshavarnas uppfattning om barnens trygghet i för-
skolan är fortsatt hög, liksom elevernas uppfattning avseende 
trygghet i grundskolan. Aktuell mätning av elevers upplevda 
trygghet respektive studiero inom gymnasieskolan påvisar för-
bättringar sedan mandatperiodens början. Trots tidvis fjärr-
undervisning svarar 93 procent av eleverna att de är trygga 
och 83 procent att de upplever studiero.

Närvaro i grundskolan och behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram är viktiga faktorer för att motverka utanför-
skap. Andelen elever som har en närvaro i grundskolan över  
90 procent har minskat under året från ca 67 till 59 procent 
och behörigheten till yrkesprogram från ca 85 till 80 procent. 

Effektmålet att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamheten 
med ökad närvaro i kommunen är uppfyllt. Trots pandemins 
negativa påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter 
inom föreningslivet och träffar på exempelvis Medborgar huset, 
har nya metoder lett till att tillgängligheten ökat.  Jämfört med 
tidigare år har fler dialogtillfällen med föreningar och med-
borgare genomförts och verksamhet inom kulturskolan har 
bedrivits på fler platser i kommunen. 

Rättssäkerhet och effektiv myndighetsutövning inom kom-
munens miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet är fortsatt 
på hög nivå med god måluppfyllelse. Handläggningstider för 
bygglov har dock ökat, medan motsvarande tider för andra 
tillstånd har minskat. 

Andelen medborgare som upplever det tryggt att vara ensam 
ute sen kväll har fallit tillbaka från 56 procent 2018 till 48 
procent. 

Arbetet med att ta fram en Eslövsmodell för medborgardialog 
på landsbygden fortskrider, liksom arbetet med att förebygga 
ensamhet och öka tryggheten för hemmaboende äldre.

 För att uppnå inriktningsmålet bilden av Eslöv ska stärkas 
och vi ska vara en kommun att känna stolthet över genomförs 

insatser bland annat för att öka tillgängligheten genom för-
bättrat bemötande och ökade möjligheter att hantera ärenden 
på kommunens webbplatser. Inriktningsmålet är fortsatt inte 
helt uppfyllt.

Sammantaget visar mätningar avseende svarstid på e-post och 
inlägg på sociala medier fortsatt goda resultat liksom mätning-
ar av följare och så kallade likes på sociala medier.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet fort-
sätter resultatet att försämras även under 2021. På en 6-gradig 
skala har Eslövs kommun sjunkit från 3,42 år 2019 till 3,34 
år 2021. Samtidigt visar förtagsklimatmätningen Insikt en 
förbättring av indexvärdet från 66 till 76.

 Insatser har genomförts för att förbättra de infarter till 
huvudorten och byarna som kommunen ensam ansva-

rar för. God tillgång till rekreationsområden i samband med 
att nya bostadsområden byggs säkerställs. Detta är exempel 
på åtgärder som ska bidra till att inriktningsmålet attraktiva 
och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs 
och utvecklas uppfylls. Målet som helhet är ännu inte uppnått. 
En positiv indikation på trenden för måluppfyllelsen är att 
fler flyttar till Eslöv från övriga skånska kommuner än tvärt-
om. Nettoinflyttning till Eslöv från övriga skånska kommuner 
har visat en positiv förbättring under mandatperioden, vilket 
fortsätter under 2021 med en ökning från 38 till 99 invånare. 

Den upplevda tryggheten i kommunen har ökat under man-
datperioden enligt polisens trygghetsmätning. Dock har en 
mindre försämring skett under 2021. Rikssnittet på trygghets-
indexet är 2,0. Höjning av indexet indikerar minskad upplevd 
trygghet. Eslövs kommun hade trygghetsindex 2,41 år 2019. 
Det är nu 2,16.

 Inriktningsmålet tillgång till varierande bostäder i hela kom-
munen är inte helt uppnått. En del i arbetet med att upp-

fylla målet är att skapa nya boendeformer för äldre. I januari 
2021 öppnades Eslövs första trygghetsboende. Flera trygghets-
boenden utvecklas inom befintliga boenden genom förändring 
av äldreboendena Ölycke och Vårlöken. Fler sociala andra-
handskontrakt har kunnat omvandlas till förstahandskontrakt. 

För att få en bra variation på bostadsmarknaden mellan hyres-, 
bostads- och äganderätter ska andelen mellan dessa upplå-
telseformer ändras i nyproduktionen. En indikation på att 
målet uppfylls är om andelen nyproduktion av hyresrätter 
minskar medan andelen nyproduktion av bostadsrätter ökar 
och äganderätter ökar. Produktion av hyresrätter fortsätter 
att dominera.

Sammantaget kan konstateras att det pågår ett fortsatt utveck-
lings- och förbättringsarbete för att uppnå målen inom per-
spektivet Medborgare och andra intressenter. Insatserna kommer 
dock sannolikt inte att vara tillräckliga för att målen helt ska 
uppnås inom mandatperioden.
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Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling

 Inriktningsmålet Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar 
ansvar för miljö och klimat är inte uppfyllt. Nämnderna 

arbetar med att färdigställa sina ansvarsområden i kommu-
nens handlingsplan för miljömålsarbete. Det pågår även ett 
förnyelsearbete av handlingsplanen, där ökad hänsyn tas till 
berörda Agenda 2030-mål. 

 För att uppnå inriktningsmålet välutbyggd infrastruktur 
med goda kommunikationer ska andelen hållbara transpor-

ter och antal resande med kollektivtrafik öka, liksom andel 
hushåll med tillgång till bredband. Inriktningsmålet är inte 
uppnått men förbättringar har skett. 

Pandemin försvårar bedömningen av hållbara transporter. 
 Resandet med kollektivtrafik har minskat kraftigt under man-
datperioden. Det beror troligen på en kombination av att an-
talet resor minskat totalt sett och att fler väljer bilen. Föränd-
ringar i busstrafiken påverkar sannolikt även antalet resenärer 
i staden. Antalet cyklister har dock ökat med 30 procent och 
målsättningen för mandatperioden har redan överträffats.

Hushållens tillgång till bredband har ökat under mandatperi-
oden från cirka 81 procent till 85 procent. Målsättningen är att 
95 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband.

 Inriktningsmålet insatser som leder till arbete eller studier är 
inte uppnått. Pandemin fortsätter att påverka elevers 

studiesituation och arbetsmarknaden. Det är svårt att avgöra 
vilken effekt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens insat-
ser för att uppnå inriktningsmålet har.

Andelen gymnasieelever som övergår till arbete efter avslutade 
yrkesutbildningar har förbättrats till 65 procent det senaste 
året. Projektet Ung Kompetens aktiverar i slutet av året 80 ung-
domar, vilket överstiger målet och kapaciteten för projektet. 
Tidigare under mandatperioden minskade andelen från 74 
till 57 procent. 

Inom den grundläggande och gymnasiala utbildningen för 
vuxna har andelen elever som fullföljt utbildningen upprätt-
hållits med mellan 80 och 90 procent av eleverna som både 
fullgör utbildningen och får godkända resultat. Motsvarande 
resultat för yrkesvuxenutbildningen har förbättrats och upp-
går till 90 procent av eleverna.

 Utveckling mot måluppfyllelse av inriktningsmålet att-
raktiva skolor med stärkta studieresultat visar en viss försäm-

rad utveckling jämfört med tidigare under mandatperioden. 
Barn- och familjenämnden arbetar med att barn och elever ska 
nå nationella mål inom förskole- och grundskoleverksamheter-
na, att arbetssätt utvecklas för att ge likvärdiga förutsättningar 
till lärande och att förtroendet för verksamheterna ska vara 
högt hos elever och vårdnadshavare. 

Andelen elever som kan läsa när de lämnar årskurs ett 
minskade från ett högt resultat på 92 till 87 procent. Det 
genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 mins-
kar från 227 till 218 poäng. Färre elever i årskurs 3–9 upp-
lever att de trivs i skolan, en minskning från 91 procent till  
80 procent. Positivt är att nästan alla föräldrar upplever att 
barnen i förskolan lär sig nytt, en ökning från ca 90 till 97 
procent. 

Andelen förskolelärare har minskat med några procentenheter 
till 60 procent.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet kan kon-
stateras att antalet elever som söker sig till kommunens gym-
nasieskola som förstahandsval har ökat och därmed uppnås 
målet för perioden. 

Efter en större minskning tidigare under mandatperioden har 
andelen gymnasieelever som tagit examen inom tre år ökat. 
Andelen som tagit examen inom fyra år har däremot minskat 
något. Ett ökat fokus läggs nu på att öka elevernas förutsätt-
ningar att få gymnasieexamen inom fyra år

Servicenämndens ansvarar för att utbildningsverksamheterna 
har en avbrottsfri IT-miljö och attraktiva måltider. Den av-
brottsfria IT-miljön ligger på en fortsatt hög nivå och har nu 
nått periodens mål på 99 procent.

 Inriktningsmålet en kommun som både attraherar nyföre-
tagande och stärker befintligt näringsliv uppnås inte helt. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfyller sitt mål 
med ett stort antal samarbetspartners inom näringsliv, hög-
skolor och universitet i syfte att samverka kring utformandet 
av nämndens utbildningar och uppnå matchning mellan kom-
munens utbildningar och näringslivets behov.

Verksamheten med näringslivsfrukostar och näringslivsdagar, 
advisory board, företagsbesök, välkomstbrev till nya företag 
med mera påverkas av pandemin. Det samlade omdömet av 
företagsklimatet är marginellt förändrat till 3,34, riktvärdet är 
4,02. Företagsklimatet enligt Insikt är förbättrat från 66 till 76 
i index. Riktvärdet är 84. Antalet arbetsställen har ökat något 
under året och uppnår nu riktvärdet. Även antal nyregistrera-
de företag i förhållande till befolkningen har förbättrats.

Målutvecklingen inom perspektivet Tillväxt och hållbar utveck-
ling har generellt påverkats av pandemin. För att undvika lång-
siktiga negativa konsekvenser är det viktigt att fokusera på att 
kommunens utbildningsverksamhet och andra insatser leder 
till fortsatta studier eller till arbete.
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Perspektiv Verksamhet och medarbetare

 Uppföljning av inriktningsmålet en kommun som genom 
nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik påvisar 

utveckling inom bland annat digitalisering. Överförmyndar-
nämnden utvecklar möjligheten för ställföreträdare att lämna 
in årsredovisningar digitalt, vilket infördes under året och sker 
idag till tio procent. Vård- och omsorgsnämnden utvecklar 
användning av välfärdsteknologi enligt plan. Inom både barn- 
och familjenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningens 
verksamheter pågår samverkan med högskolor och universitet 
för att utveckla arbetssätten i skolan.

Antalet kommunala tjänster som erbjuds via e-tjänster har 
ökat kraftigt under året, från 63 till 162 stycken. Riktvärdet är 
200 för mandatperioden. 

 Samtliga nämnder bidrar till måluppfyllelsen av inrikt-
ningsmålet attraktiv arbetsgivare. Fokus är på rekrytering, 

kompetensutveckling, hälsa och arbetsmiljö. Svaren i årets 
medarbetarenkät visar att medarbetarna anser att arbetsplat-
sen arbetar utifrån värderingen om nyskapande. På skalan 1 
till 5 blev årets genomsnittliga bedömning 4,11. Riktvärdet för 
år 2022 är 4,0. 

Nyanställda har i högre grad än tidigare efterfrågad kompe-
tens avseende utbildning och erfarenhet. Andelen är nu över 
riktvärdet på 90 procent.

Andelen anställda som kan rekommendera sin arbetsplats är 
fortsatt hög även om den minskat något. Medarbetarengage-
manget har minskat och ligger nu strax under riktvärdet för 
indikatorn. Hälsotalet har ökat marginellt till knappt 92 pro-
cent. Det är en bit kvar till riktvärdet på 95 procent.

 Uppföljning av inriktningsmålet mötet med kommunen ska 
skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt visar att målet 

inte är uppfyllt.

Mätningar av hur väl kommunens Kontaktcenter fungerar 
visar höga resultat. 90 procent av samtalen besvaras inom två 
minuter. 

Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med förbätt-
ra systematiken i förbättringsarbetet. Egenkontroller genom-
förs av brukarnas genomförandeplaner med stöd av digitalt 
verktyg för att säkerställa kvaliteten på vård och omsorg. Fler 
egenkontroller är förberedda att genomföras på liknande sätt. 

Barn- och utbildningsnämnden verkar för att barn, elever 
och vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och del-
aktighet. Nio av tio vårdnadshavare med barn inom förskolan 
upplever att de kan vara delaktiga och påverka sina barns 
utbildningsmiljö. En majoritet, ca 70 procent, av eleverna i 
årskurserna 3 till 9 upplever att de kan vara delaktiga och 
kunna påverka sin skola.

Utredningstiden inom socialtjänst för barn och ungdom har 
försämrats under året från att ha varit strax under riktvärdet 
på 90 dagar till 110 dagar. Orsakerna är en kombination av 
flera faktorer såsom stort inflöde av ärenden och ökad sjuk-
frånvaro hos personalen.

Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens nack-
del är få inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvars-
område.

Andel företagare som är nöjda med kommunens handlägg-
ning enligt Insikt har ökat från 66 till 76 procent.

 Inriktningsmålet värdeorden engagemang, nyskapande och 
allas lika värde ska genomsyra verksamheten är fortsatt upp-

fyllt. Medarbetarenkäten visar att medarbetarnas bedömning 
ligger på över 4 på en femgradig skala både avseende att kom-
munens chefer är förebilder för värderingarna och att arbets-
platserna arbetar utifrån dem. Riktvärdet är 4.

Sammanvägd visar uppföljningen av inriktningsmålen inom 
perspektivet Verksamhet och medarbetare att utveckling pågår och 
har kommit olika långt inom kommunens olika verksamheter.
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KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT 

Drift
Budgeten för 2021 planerades utifrån ett överskott med en 
halv procent av skatteintäkter och generella statsbidragsintäk-
ter. I samband med upprättandet av delårsrapporten per den 
31 augusti visade prognosen att planerat resultat klart skulle 
förbättras och uppgå till 79,1 mnkr vid årets slut. Resultatet 
per den sista augusti var ca 220 mnkr efter rättad uppgift av-
seende semesterlöneskulden. När året nu summeras visar det 
sig att kommunens överskott ytterligare förbättrats och uppgår 
till 161,5 mnkr. Skälen till det goda överskottet är: 

1. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag upp-
går till 2 180,6 mnkr mot budgeterade 2 101 mnkr. Det är 
en väsentlig ökning som förklaras av att skatteintäkterna 
till kommunen ökat med 56 mnkr jämfört med planerat 
i budget, samtidigt som de generella statsbidragen räknas 
upp med 23 mnkr. SKR:s senare prognoser under året har 
visat en snabb och hög ekonomisk återhämtning. Reger-
ingens satsningar på skolmiljarden och äldre räknas som 
generella statsbidrag. Slutavräkningarna för 2020 och 2021 
blev betydligt högre än regeringens tidigare prognoser. 

2. Kommunen har fått statsbidrag för sjuklönekostnader un-
der det första halvåret med ca 11,6 mnkr.

3. Värdetillväxten på placerade pensionsmedel har ökat ytter-
ligare med 14,3 mnkr.

4. Investeringstakten är lägre än planerat, 335,7 mnkr mot 
planerat 535,2 mnkr (inklusive pågående investeringar över 
årsskiftet och Karlsrobadet).

5. Nämnderna har förbättrat sina resultat under slutet av året 
från minus 13,7 mnkr i delårsrapporten före tilläggsan-
slag till ett överskott med ca 30 mnkr (en förbättring med 
43,7 mnkr). En nämnd har beviljats tilläggsbudget för mer-
kostnader för pandemin och försörjningsstöd och samtliga 
nämnder har fått intäkterna från den statliga ersättningen 
för sjuklönekostnader. 

6. Försäljningsintäkter från Eifab och utdelning före försälj-
ningen med netto 37,6 mnkr respektive 15 mnkr.

7. Återföring av driftsmedel med ca 11 mnkr från barn- och fa-
miljenämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden med anledning av färre elever.

8. Överskott i finansförvaltningen med ca 121 mnkr inklusive 
finansnetto och skatteintäkter och generella skatteintäkter.

God ekonomisk hushållning, balanskrav och upp-

Kommunens ekonomiska planering ska enligt lag upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget ska enligt 
kommunens finansiella mål ett överskott planeras som minst 
motsvarar en procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen. 

I budget 2021 planerades för ett ekonomiskt överskott med 10 
mnkr motsvarande ca 0,5 procent av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. Kommunens resultat blev betydlig högre än 
uppsatt mål. Årets resultat redovisar ett verksamhetsmässigt 
överskott med 71,6 mnkr. 

God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöver-
skott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och 
åtaganden mot invånare och anställda. Kommunens möjlighe-
ter att finansiera investeringar utan att ta upp lån ökar.

Totalramen för resursförbrukningen uppgår till 2 180,6 mnkr 
och nettokostnaderna blev 2 109,0 mnkr, vilket ger en för-
brukning av 96,7 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidragsintäkter. Kommunen når mer än två procents överskott 
beroende på beskrivna oplanerade intäkter i förhållande till 
budget och kostnadsutvecklingen för nämnderna.

Investeringsnivån sett över fem år 2021–2025 indikerar en 
nivå på cirka 1,3 mdkr, medan kommunens resultat och av-
skrivningar ger ett utrymme med cirka 664 mnkr för samma 
period. Sett till året som gick genomfördes investeringar för 
335,7 mnkr, medan årets resultat och avskrivningar uppgick 
till 239,7 mnkr. Överföringar sker för pågående investeringar 
till 2022.

Finansiellt mål, årets resultat (mnkr)

År

Finansiellt 
mål i  

budget 

Resultat 
för verk-

samhet*)
Netto-

kostnader Procent
Verkligt 
 resultat Procent

2019 19,5 34,1 1 952,3 1,7 % 44,8 2,3 %

2020 20,3 72,7 2 009,2 3,6 % 74,7 3,7 %

2021 21,0 107,7 2 109,0 5,1 % 161,5 7,7 %

*) Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförestörande poster
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God ekonomisk hushållning och de finansiella målen fastställ-
des i samband med budget 2019 för mandatperioden. Begrep-
pet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Ur ett finansiellt perspektiv 
ska varje generation själv bära sina kostnader.

Varje generation bär själv kostnaderna för  
den service den konsumerar. Ingen kommande 
generation skall behöva betala för det som tidigare 
generation förbrukat.

Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser 
skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella 
målen anger att ekonomin är en restriktion för 
verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen ska 
spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt 
mot kommuninvånarna.

De övergripande finansiella målen om resursutrymme för 
verksamhet och årets resultat är uppfyllda. Det indikativa 
målet kring investeringsvolym ger en signal om hög investe-
ringsvolym. 

Kommunen kommer att ha tre övergripande finansiella mål 
under mandatperioden:

• Resursutrymme för verksamhet
Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbi-
drag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla 
och innebär en totalram för resursutrymmet med 2 180,6 
mnkr netto.

• Årets resultat
Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och de 
generella statsbidragsintäkterna, 161,5 mnkr.

• Självfinansieringsgrad av investeringar införs från 
2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under pe-
rioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 
2019–2023. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 
procent under ett enskilt år.

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

en översyn av god ekonomisk hushållning i kommunerna och regionerna. En proposition väntas under våren. 

Mål Ur perspektivet god ekonomisk hushållning Måluppfyllelse
Resursutrymme för verk-
samhet inklusive planerat 
överskott

Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en 
totalram för resursförbrukningen med 2 180,6 mnkr netto före planerat överskott. Nettokostnaderna för 
verksamheten inför årets slut är 2 109 mnkr.

Uppfyllt

Årets resultat Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och statsbidragsintäkterna, 161,5 mnkr. Verksamhets-
mässigt resultat blev 71,6 mnkr.

Uppfyllt

Självfinansieringsgrad Målet är 40 procent i snitt under perioden 2021–2025. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 
procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym blev 335,7 mnkr.

Uppfyllt

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör målupp-
fyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. En samlad bedömning av kommunens övergri-
pande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksam-
hetsmål för god ekonomisk hushållning blir att kommunen 
uppnått god ekonomisk hushållning. Förutsättningarna för 
ökad måluppfyllelse genom förbättringsarbete har påverkats 
negativt av pandemin. 

• Kommunens överskott är klart bättre än målet och översti-
ger den vanligt förekommande nivån med två procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Antalet elever som är behöriga till gymnasiet efter avslutad 
grundskola har minskat, troligen med anledning av pande-
mins effekter för undervisningen.

• Antalet elever som klarat sina gymnasiestudier inom fyra 
år har inte ökat under pandemin. Däremot ses en viss för-
bättring avseende elever som klarat sina gymnasiestudier 
inom tre år. 

• Antal personer som deltagit i kultur- och fritidsaktiviteter 
har minskat sedan pandemin startade och verksamheten är 
fortsatt i vänteläge.

• Antalet personer med försörjningsstöd och behov av ekono-
miskt bistånd med övergång till studier och arbete har på-
verkats av pandemin. Dock sågs en ökad efterfrågan på ar-
betskraft inför sommaren, vilket påverkade verksamheten. 

• Fastighetsunderhållet motsvarar satt målnivå med behov 
under 150 kr per kvm.

• Underhållet av gator ska motsvara det årliga behovet. Inom 
gata och trafik kan inga större tidsförskjutningar skönjas 
som beror på pandemin. Pandemin har inneburit mindre 
trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat an-
läggningsarbetet i trafikprojekten. Större beläggningsarbe-
ten, förutom de objektspecificerade investeringarna, har 
utförts på Säterivägen/Sallerups byaväg, Gasverksgatan, 
Hundramannavägen, Trehäradsvägen, Staffansvägen, Stall-
gatan och Odengatan. 
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• Vård- och omsorgsnämnden har inom given ekonomisk 
ram tillgodosett det ökade behovet av vård och omsorg. 
Tilläggsbudget beviljades men avsåg kompensation för pan-
demirelaterade merkostnader. 

• Minskat behov av och årligen sänkta kostnader för försörj-
ningsstöd har inte uppnåtts med anledning av pandemin.

• Överförmyndarnämnden har i viss mån ökat antalet ären-
den per handläggare med stöd av digitaliserade processer. 
Utvecklingsarbetet fortsätter.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det fi-
nansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets 
resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksam-
hetsmål nåtts. Till bedömningen om god ekonomisk hushåll-
ning hör måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning.

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 
2021 med 107,7 mnkr, se not 11. Avgår från balanskravet ore-
aliserad vinst med 14,3 mnkr, försäkringsersättning på 1,9 
mnkr samt reavinst vid försäljning av Eifab 37,6 mnkr. Efter 
avsättning till resultatutjämningsreserven blir balanskravsre-
sultatet 77,7 mnkr.

Balanskravsresultat (mnkr) 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 161,5

Reducering av samtliga realisationsvinster -53,8

varav orealiserade vinster -14,3

varav reavinst försäljning -37,6

varav försäkringsersättning -1,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -30,0

Balanskravsresultat 77,7

Resultatutjämningsreserven, RUR, omfattar 105 mnkr. Reser-
ven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunktur-
cykel, det vill säga i sämre ekonomiska tider. Kommunen har 
ett särskilt regelverk som fullmäktige antagit för när insättning 
och uttag kan ske. Medel från reserven har ännu inte använts, 
föreslås avsättning för 2021 med 30 mnkr. Principerna för 
RUR bygger på en reservering grundad på erhållna skattein-
täkter och generella statsbidrag. Eftersom året 2021 inneburit 
stor ekonomisk kompensation från staten via extra generella 
statsbidrag och intäktsutvecklingen framöver blir relativt sett 
sämre, föreslås att kommunen ytterligare fyller på den eko-
nomiska reserven. Ett nytt regelverk väntas från 1 januari 
2023 med eventuella övergångsregler och nya förutsättningar 
för utjämning av intäkter över konjunkturcykler. Kommunen 
har inget direkt behov av att lägga hela överskottet till det 
egna kapitalet. Även med beaktande av pensionsskulden har 
kommunen en relativt stor förmögenhet. Årets resultat är över 
två procent även efter förslaget till avsättning till reserven 
och med beaktande av intäkterna från försäljningen av Eifab 
som ska läggas till det egna kapitalet. Överskott till följd av 
intäkter från försäljning av tillgångar eller liknande kan inte 
reserveras. Kommunen har ett stort investeringsbehov, varför 
kommunens stora överskott med förslaget används till att både 
skapa ökade förutsättningar att självfinansiera investeringar i 
enlighet kommunens ekonomiska övergripande mål och ge 
möjlighet att upprätthålla verksamheten. 

Resultatutjämningsreserv, RUR, (mnkr)

År 2019 2020 2021

Ingående värde 74 74 105

Reservering till RUR 0 31 30

Disponering av RUR 0 0 0

Utgående värde 74 105 135

EKONOMISK ANALYS 
Analysmetod
Analysen bygger på fyra aspekter:
• Resultat och kapacitet
• Risk och kontroll

Resultat och kapacitet visar på vilken balans kommunen haft 
mellan sina intäkter och kostnader under året och över tid 
samt den kapacitet kommunen har för att möta finansiella 
svårigheter på kort och lång sikt. Årets resultat analyseras, hur 
det uppstått samt hur tendenser och obalanser påverkar kapa-
citeten. Även investeringsutvecklingen omfattas av analysen. 

Risk och kontroll visar vilka risker som kan påverka kom-
munens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommu-
nen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras 
låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett teck-
en på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. 
Här analyseras bland annat nämndernas budgetavvikelser.

Analys av 2021
Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat 
ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunens 
egen målsättning är att resultatet ska vara minst en procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsav-
gift. Årets resultat blev 161,5 mnkr inklusive reavinster.

Avvikelsen mot budget 2021 blev 151,5 mnkr bättre då budget 
2021 planerades för mindre än en procents överskott av skat-
teintäkter och generella statsbidrag med 10,0 mnkr. 

Årets överskott 2021 var ca 82 mnkr bättre än i delårsrappor-
ten inklusive finansförvaltningen. 

Sammanställning bokslut 2020, prognos delårsrapport 2021  
samt bokslut 2021 (mnkr)

Bokslut 
2020

Prognos 
Delårs-

rapport 
2021

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
2021 

Nämnder totalt -1 917,7 -2 060,4 -2 039,2 -2 052,8 13,6

Finansförvalt-
ningen -91,5 -78,2 -69,8 -53,8 -16,0

Verksamhetens 
nettokostnad -2 009,2 -2 138,6 -2 109,0 -2 106,6 -2,4

Skatteintäkter och 
generella stats-
bidrag, finans-

förvaltningen
2 060,0 2 151,1 2 164,0 2 101,0 63,0

Generella stats-
bidrag, nämnder* 16,6 0,0 16,6

Finansnetto 23,9 66,6 89,9 15,6 74,3

Årets resultat 74,7 79,1 161,5 10,0 151,5

*)Nämnderna redovisar ca 16,6 mnkr som generella statsbidrag
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Finansförvaltningen
Finansförvaltningens bokslut för 2021 är ett överskott med ca 
121 mnkr i förhållande till budgeten. Extra statsbidrag och 
intäkter från försäljning av Eifab och extra utdelning är en del 
av förklaringen till det relativt stora överskottet. 

Finansförvaltningens poster består av många olika delposter. 
Se tabell nedan som förklarar överskotten.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har gett ett överskott 
med totalt 63 mnkr för finansförvaltningen. Skatteintäkterna 
har gett ett överskott med 56 mnkr. Generella statsbidragen 
för finansförvaltningen har gett 7 mnkr. 

Nämnderna har enligt RKR:s anvisningar redovisat delar av 
sina statsbidrag som generella statsbidrag med ca 16,6 mnkr. 
Nämndernas generella statsbidrag avser skolmiljarden samt 
statsbidrag för god vård och omsorg avseende äldre. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan kostnader och 
intäkter, har gett ett överskott med cirka 74 mnkr på finans-
förvaltningen. Överskottet beror framförallt på försäljningen 
av Eifab, högre utdelning från Kraftringen och orealiserade 
kapitalvinst för kapitalplaceringar avseende pensioner. Ränte-
kostnaderna är också lägre på grund av att kommunen har 
haft god likviditet.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen

Avvikelse budget bokslut 2021 (mnkr) Summa

Personalrelaterade poster inklusive pensioner 5,4

Volymer, reserver -8,2

Nedskrivningar, saneringar etc. -24,1

Exploatering, nedskrivningar diverse projekt 2,8

Tillkommande hyror 12,0

Kraftringen allmän kommunal platsmark 1,1

Förlikning förskola 1,9

Skatteintäkter 56,3

Generella statsbidrag 6,6

Försäljning Eifab 37,6

Utdelning Eifab 15,0

Utdelning Kraftringen, Kommunassurans, Kommunin-
vest 3,1

Värdeförändring kapitalplacering 14,3

Övriga finansiella intäkter 0,6

Finansiella kostnader 3,8

Intern ränta finans 0,0

Övriga poster -6,9

Summa: 121,3

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget 
med flerårsplan för åren 2022–2025.

 Bokslut 2019 och 2020
 Bokslut 2021
 Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025

2019 2020 2021 2023 20242022
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2025

44,8

74,7

161,5

22,4 23,0 24,0 25,0

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal 
faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, med-
an andra ligger utanför kommunens kontroll. Exempel på de 
senare kan nämnas förändrad lagstiftning, utfall i skatte- och 
utjämningssystem samt befolkningsutveckling. Nedan framgår 
hur kommunens ekonomi påverkas av förändringar i ett antal 
faktorer.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäker-
het för skatteintäkter samt generella statsbidrag samt budget-
följsamhet i verksamheterna.
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INTÄKTER
Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och fastighetsavgifter, vilka finansierar den löpan-
de verksamheten. Dessa intäkter motsvarar ca 81 procent av 
kommunens totala intäkter, vilket är något lägre än 2020. I de 
finansiella intäkterna redovisas ca 52,6 mnkr för orealisera-
de vinster samt reavinst vid försäljning. Reducerar man bort 
dessa intäkter är det ungefär samma nivå som 2020, det vill 
säga 83 procent. 

Skatteintäkterna blev ca 56 mnkr högre än antagen budget. 
Generella statsbidrag höjdes under året med anledning av pan-
demin och överskottet blev ca 23 mnkr, varav 16,6 mnkr avser 
statsbidrag till nämnderna som ska redovisas som generella 
statsbidrag. Kommunens antagande om befolkningsökning 
påverkar prognoserna för intäkterna. Till stöd för planeringen 
finns kommunens befolkningsprognos samt kontinuerlig upp-
följning av in- och utflyttning av befolkningen som hämtas från 
folkbokföringen samt jämförelse med SKR:s skatteprognos 
för riket. 2021 budgeterades skatteintäkterna utifrån 34 050 
invånare den 1 november 2020. 

Utfallet blev den 1 november 2021 34 536 invånare, vilket blev 
486 personer fler än antagandet i budget 2021. Varje invånare 
ger i genomsnitt 63 140 kr i intäkt. Slutavräkningen av skatte-
intäkterna för 2020 blev 5,6 mnkr bättre än planerat i budget 
2021. Avräkningen för 2020 regleras likvidmässigt i januari 
2022. Prognosen för 2021 skatteutfall blev 51 mnkr bättre än 
planerat som regleras likvidmässigt året därpå.

Skatteintäkterna tillsammans med de generella statsbidragen 
ökade totalt 2021 med 120,6 mnkr eller 5,9 procent i förhål-
lande till 2020. 

Resultateffekt om följande inträffar: Mnkr

1 kr förändring av kommunalskatten 77,0

1 procents löneförändring 16,0

1 procents prisförändring 8,0

1 procents avgifts-/taxeförändring 1,0

10 miljoner förändrad upplåning 0,1

10 heltidstjänster 5,2

100 kommuninvånare 6,0

1 procent förändring av generellt statsbidrag 7,0

Intäkter (mnkr)

År
Bokslut 

2019
Bokslut 

2020

Procentuell 
ökning 

2019/2020
Bokslut 

2021

Procentuell 
ökning 

2020/2021
Budget 

2021
Avvikelse i 
mnkr 2021

Skatteintäkter 1 425,1 1 422,3 3,0 % 1 512,3 6,3 % 1 456,0 56,3

Generella statsbidrag 542,3 637,7 7,7 % 668,3 4,8 % 645,0 23,3

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag totalt 1 967,4 2 060,0 4,7 % 2 180,6 5,9 % 2 101,0 79,6

Sökta bidrag – riktade statsbidrag
Nämnderna söker en rad bidrag som också används för att fi-
nansiera den service och de tjänster som kommunen produce-
rar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisade med ca 

148 mnkr 2021 exklusive momsersättning, återbetalda bidrag, 
sjuklön och ersättning för personlig assistans. Motsvarande 
belopp för 2020 var 151 mnkr. 

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021  – Vård- och omsorgsnämnden
(Migrationsverkets löpande ersättningar ej inkluderat)

Bidragsgivare
Sökt bidrag, 
Belopp (tkr)

Erhållit 
statsbidrag, 
Belopp (tkr)

Redovisat 
2021

Åter-
betalning

Rest.  
belopp Tidsperiod

Tids-
begränsad, 

sluttid

Socialstyrelsen: Habiliteringsersättning 1 728 1 728 1 445 283 0 2021 2021

Socialstyrelsen: Utvecklingsmedel för 
arbete mot våld i nära relation 302 302 144 158 0 2021 2021

Socialstyrelsen: Motverka  
ensamhet bland äldre och ökad kvalitet 

inom demens
1 847 1 847 902 945 0 2021 2021

Skånes Kommuner: God och nära vård 4 201 4 201 2 871 0 1 330 2021 Ingen åter-
betalning

Socialstyrelsen: Äldreomsorgslyftet 10 308 10 308 3 972 6 336 0 2021 2021

Socialstyrelsen:  
God vård och omsorg av äldre 12 139 12 139 12 139 0 0 2021 2021

Kammarkollegiet: Välfärdsteknik 493 493 493 0 0 2021 2021

Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner 
och kommuner till följd av covid-19 11 771 11 771 11 771 0 0 2021 2021

Länsstyrelsen:  
Statsbidrag personligt ombud 405 405 405 0 0 2021 2021

Socialstyrelsen: Hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg (återhämtningsbonus) 600 600 531 69 0 2021 2021

Socialstyrelsen: Specialistkompetens 
undersköterska äldreomsorg 185 185 0 0 185 2021 2022
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Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Barn- och familjenämnden

Bidragsgivare

Sökt bidrag,  
Belopp (tkr) och 

tidsperiod

Erhållit  
stats bidrag,  

Belopp (tkr) och 
tidsperiod

Ev. tids begränsad, 
sluttid Ev. återbetalning

Kulturrådet: Skapande skola Läsår 2020 – 2021: 1 040         

Läsår 2021 – 2022: 1 060

Läsår 2020 – 2021: 700                  

Läsår 2021 – 2022: 583

Läsår 2020 – 2021:  
Juni 2021    

Läsår 2021 – 2022:  
Juni 2022

Läsår 2020 – 2021: 85

Skolverket: Bättre språkutveckling förskolan 1 095 1 095 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Elevhälsa 726 675 2021-12-31 Återredovisning  
görs under 2022,  

men återbet. prognos 
av hela bidraget 

Skolverket: Högskolestudier i specialpedagogik 1 014 1 014 2021-12-31 -

Skolverket: Karriärtjänster 3 768 3 768 Pågående -

Skolverket: Kvalitetssäkrande insatser i förskolan 1 738 1 738 2021-12-31 -

Skolverke: Likvärdig skola 23 263 23 263 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Lovskola 454 454 2021-12-31 -

Skolverket: Lärarassistenter 1 487 1 487 2021-06-30 -

Skolverket: Lärarlönelyftet 7 349 7 349 Pågående -

Skolverket: Läslyftet 215 215 2021-06-30 -

Skolverket: Läxhjälp 3 380 3 380 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Maxtaxa 7 295 7 295 2021-12-31 -

Skolverket: Omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds

368 368 2021-12-31 -

Skolverket: Mindre barngrupper i förskolan Läsår 2020 – 2021:  
16 052

HT 2021: 8 255

Läsår 2020 – 2021:  
6 053

HT 2021: 3 982

Läsår 2020 – 2021:  
Juni 2021

HT 2021:  
December 2021

Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Praktiknära forskning Läsår 2021 – 2022: 110 Läsår 2021 – 2022: 110 Juni 2022 Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Specialpedagogik för lärande Läsår 2020 – 2021: 272           

Läsår 2021 – 2022: 550

Läsår 2020 – 2021: 272           

Läsår 2021 – 2022: 550

Läsår 2020 – 2021:  
Juni 2021

Läsår 2021 – 2022:  
Juni 2022

Återredovisning görs 
under 2022

Skolverket: Strärka nyanländas lärande* Projektperiod:  
2020 – 2022: 5 179

Utbetalat 2021: 2 199

Projektperiod:  
2020 – 2022: 5 179

Utbetalat 2021: 2 199

2022-12-31 -

SKR: Överenskommelse om insatser  
inom området psykisk ohälsa

488 488 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

Socialstyrelsen: Stimulansmedel för  
utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och 

säker hälso- och sjukvård och socialtjänst

985 985 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

Socialstyrelsen: Subventioner  
av familjehemsplaceringar

1 065 1 065 2021-12-31 Återredovisning görs 
under 2022

* Statsbidraget delas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och familjenämnden erhåller riktade statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Dessa statsbidrag betalas ut som en dygnsschablon utan 
ansökan.
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Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Gymnasie- och utbildningsnämnden

Bidragsgivare

Sökt bidrag,  
Belopp (tkr) och 

tidsperiod

Erhållit  
stats bidrag,  

Belopp (tkr) och 
tidsperiod

Ev. tids begränsad, 
sluttid Ev. återbetalning

Skolverket: Karriärtjänster 830 830 Pågående -

Skolverket: Lärarlöneliyftet 1 255 1 255 Pågående -

Skolverket:Strärka nyanländas lärande* Projektperiod:  
2020 – 2022: 5 179 

Utbetalat 2021: 2 199

Projektperiod:  
2020 – 2022: 5 179 

Utbetalat 2021: 2 199

2022-12-31 -

Skolverket: Gymnasial lärlingsutbildning 2 772 2 040 Pågående Återredovisas 2022

Skolverket: Yrkesförarutbildningen för vuxna** 1 151 1 151 2021-12-31 Återredovisas 2022, 
men delar av stats-

bidraget prognostise-
ras att betalas tillbaka

Skolverket: Yrkes-SFI** 375 375 2021-12-31 Återredovisas 2022, 
men delar av stats-

bidraget prognostise-
ras att betalas tillbaka

Skolverket: Yrkesvux** 7 578 7 578 2021-12-31 Återredovisas 2022, 
men delar av stats-

bidraget prognostise-
ras att betalas tillbaka

ESF: Ung kompetens i Eslöv 1 073 1 073 2022-06-30  
(kommer ev. förlängas)

Slutredovisas 2022

YH-myndigheten: Socialpsykiatri 2 842 2 842 Pågående -

YH-myndigheten: Ekonomi 4 005 4 005 Pågående -

YH-myndigheten: Driftingenjör VVS 553 553 Pågående -

YH-myndigheten: Kort-YH driftingenjör 95 95 Pågående -

YH-myndigheten: Produktionstekniker 368 368 Pågående -

YH-myndigheten: 3D-printingspecialist 1 996 1 996 Pågående -

* Statsbidraget delas med barn- och familjenämnden 
** Ansökan görs i samverkan med tolv andra kommuner

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsgivare

Sökt bidrag,  
Belopp (tkr) och 

tidsperiod

Erhållit  
stats bidrag,  

Belopp (tkr) och 
tidsperiod

Ev. tids begränsad, 
sluttid Ev. återbetalning

Kulturrådet: Stärkta bibliotek proj 34004 1 430  
2021-06  –  2022-08

700  
2021-06 – 2022-08

Ej aktuellt

Kulturrådet: Stärkta bibliotek 2 proj 34005 1 580  
2020-06 – 2022-03

600  
2021-06 – 2022-03

Ej aktuellt

Kulturrådet: Inköp av litteratur proj 34006 130  
2021-01 – 2021-12

130 
 2021-01 – 2021-12

Ej aktuellt

Region Skåne: Folkpaket bibliotek proj 34007 120  
2019-07 – 2020-09

120  
2019-07 – 2021-03

Ej aktuellt

Region Skåne: Experimentspår proj 34011 35  
2021-04 – 2021-12

35  
2021-04 – 2021-12

Ej aktuellt

Region Skåne:  
Inkluderande demokratiprocesser proj 34013

22  
2021-06 – 2021-12

22  
2021-06 – 2021-12

Ej aktuellt

Svenska Filminstitutet:  
Metodutveckling filmarbete proj 34018

100  
2020-01 – 2022-05

100  
2020-01 – 2022-05

Ej aktuellt

Kulturrådet: Kulturskolan proj 34027 434  
2021-05 – 2022-10

434  
2021-05 – 2022-10

Ej aktuellt

Kulturrådet: Kulturskolan 18 – 19 proj 34028 1 260  
2020-08 – 2022-08

415  
2020-08 – 2022-08

Ej aktuellt

Socialstyrelsen: Avgiftsfria lovaktiviteter  
proj 39320

792  
2021-06 – 2021-12

792  
2021-06 – 2021-12

Ej aktuellt
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av 
skatte- och statsbidragsintäkterna som finansierar den löpande 
verksamheten i driften. I kommunerna rekommenderas gene-
rellt en nivå av ett överskottsmål på 2,0 procent, innebärande 
att 98 procent av skatteintäkterna finansierar den löpande 
verksamheten. 

De 2,0 procent av skatteintäkterna används till att täcka upp 
övergripande kostnader för verksamheten, till exempel äldre 
intjänade pensionskostnader, räntekostnader, till investeringar 
eller oförutsedda kostnader som inte har kunnat förutses i den 
antagna budgeten.

I Eslövs kommun har överskottsmålet kunnat begränsas till 
minst en procent, eftersom avsättning har skett sedan år 2000 
för att dämpa den kommande kraftiga ökningen i pensions-
kostnader, den så kallade puckeln.

Diagrammet nedan visar nettokostnadernas andel av skatte-
intäkter och statsbidrag samt antagen budget med flerårsplan 
för åren 2021–2025.

 Bokslut 2019 och 2020
 Bokslut 2021
 Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025

101,0

100,0

99,0

98,0

97,0

96,0
År

Procent

2019 2020 2021 2023 20252024

99,2

97,5

96,7

99,9 99,8

2022

99,7 99,6

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella stats-
bidragsintäkter blev cirka 96,7 procent för 2021, motsvarande 
2020 var 97,5 procent. 

Nettokostnaderna ökade mellan 2020 och 2021 med 5,0 pro-
cent. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 5,9 
procent jämfört med 2020. Nettokostnadsökningen har en läg-
re ökning än intäkterna från skatter och generella statsbidrag. 

De externa intäkterna minskade mellan 2020 och 2021 med 
2,3 procent, vilket framförallt beror på minskade bidrag. Kost-
nadssidan har ökat med 3,9 procent, huvudsakligen på grund 
av stigande löne- och pensionskostnader.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag (mnkr)

2019 2020
Procent/

ökning 2021
Procent/

ökning

Skatteintäkter 
inklusive generella 

statsbidrag
1 967,4 2 060,0 4,7 % 2 180,6 5,9 %

Justerad nettokostnad (mnkr)

2019 2020
Procent/

ökning 2021
Procent/

ökning

Verksamhetens 
nettokostnad -1 952,3 -2 009,2 2,9 % -2 109,0 5,0 %

Jämförelse-
störande post -10,7 -2,0 -52,6

Justerad  
nettokostnad -1 963,0 -2 011,2 2,5 % -2 161,6 7,5 %

Skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare 
Den årliga ökningen av intäkterna till kommunen ska an-
vändas för att täcka upp löpande verksamhet och överskott. 
Intäkterna ska räcka till service och tjänster till fler invånare, 
varför det är viktigt att följa upp hur intäkterna förändrats 
per invånare.

Nettokostnadsutvecklingen per invånare blev för året som gick 
61 869 kr. Jämför med år 2020 ökade nettokostnader per in-
vånare med 2 406 kr, vilket är en ökning med 4,0 procent. 
Nettokostnaden ger en övergripande analys av ekonomin, 
men måste analyseras med andra faktorer, som befolkningens 
struktur till exempel ålderssammansättning, den geografiska 
strukturen, sociala strukturen etc. samt brytas ner och analy-
seras per verksamhetsområde. 

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag per in-
vånare blev för året som gick cirka 63 970 kr. Jämfört med år 
2020 ökade intäkterna per invånare med 3 003 kr, vilket är en 
ökning med 4,9 procent. 

Nettokostnader per invånare samt 
skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare

Kronor per invånare

2019 2020
Procent/

ökning 2021
Procent/

ökning

Nettokostnader 
per invånare 58 272 59 463 2,0 61 869 4,0 %

Intäkter per 
invånare 56 942 60 967 3,8 63 970 4,9 %

Finansiellt netto
Finansnettot uppgick till ett positivt överskott med 89,9 mnkr. 
Avvikelsen mot budget är 74,3 mnkr.

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt, efter-
som det tillför medel till den löpande verksamheten och bidrar 
till kommunens överskott. 

Finansnetto (mnkr)

Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Summa 29,7 23,9 15,6 89,9 74,3
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Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats av egna medel. De faktorer som påverkar 
soliditeten är årets resultat samt förändringen av tillgångar 
och skulder. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre 
skuldsättning. Vid utgången av 2021 var kommunens soliditet 
59 procent, vilket är lägre än motsvarande period 2020 med 61 
procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelse för pensioner 
är siffran 40 procent.

Skuldsättningsgraden belyser hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med främmande kapital. Denna beräknas som 
kvoten mellan skulder och eget kapital. Uttryckt i procent 
var skuldsättningen 68,2 procent vid 2021 års utgång. Mot-
svarande siffra 2020 var 64,1procent. I dessa siffror ingår den 
vidareutlåning som sker varje år till VA SYD. 

Eslövs kommun har under 2021 ökat låneskulden med 193,4 
mnkr. Totalt uppgår låneskulden till 733,9 mnkr. Av dessa är 
417,9 mnkr vidareutlånade till VA SYD. Låneskulden till den 
kommunala verksamheten är låg, men kommer att öka i takt 
med behovet av ökade investeringar.

Skuldsättning

Långivare
Utestående 
skuld, mnkr

Kapital-
bindning år

Snittränta  
%

Bokslut 2019 Kommuninvest 372,3 2,48 0,72

Bokslut 2020 Kommuninvest 540,5 2,38 0,43

Bokslut 2021 Kommuninvest 733,90 1,82 0,44

Soliditet och skuldsättning

År/Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Eget kapital 1 426,3 1 464,1 1 529,6 1 604,3 1 765,8

Avsättningar 15,6 24,7 29,0 47,4 46,1

Långfristiga skulder 213,9 248,9 377,6 531,9 718,0

Kortfristiga skulder 332,9 376,0 360,7 448,8 439,7

Summa enligt redovisningen 1 988,7 2 113,7 2 296,9 2 632,4 2 969,6

Soliditet 1 enligt redovisning 72 % 69 % 67 % 61 % 59 %

Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)

Ansvarsförbindelse pensioner 620,8 595,7 582,7 569,7 564,1

Justerat eget kapital 805,5 868,4 946,9 1034,6 1 201,7

Soliditet 2 inkl. pensionsförpliktelser 41 % 41 % 41 % 39 % 40 %

Redovisat resultat i resultaträkningen 71,3 37,7 44,8 74,7 161,5

Förändring i ansvarsförbindelser pensioner 16,1 25,1 13,0 16,0 5,6

Justerat resultat 87,4 62,8 57,8 90,7 167,1
*) Om kommunen, mot gällande lag, redovisat ansvarsförbindelsen som skuld hade kommunens resultat och eget kapital förändrats
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Likviditet
Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen 
i kassa/bank och likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar 
i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet, och anges i 
procent. Ju lägre tal desto större risk för att likviditetsbrist ska 
uppstå. Behållningen uppgick vid årsskiftet till 83,1 mnkr.

Kassalikviditet

År 2019 2020 2021

Inklusive semesterlöneskuld 65,9 % 77,7 % 93,8 %

Exklusive semesterlöneskuld 83,4 % 96,7 % 110,3 %

Kommunens kortfristiga skulder för 2021 uppgår till 439,7 
mnkr. Semesterlöneskulden utgör 93,6 mnkr. Kommunens 
likviditet bedöms som god i nuläget.

Kreditlimiten uppgår till 150 mnkr för koncernen. 

Kommunalskatt
År 2021 var kommunalskatten 20,54 kr i Eslövs kommun. Ge-
nomsnitt för kommunerna i Skåne var 20,66 kr och rikssnittet 
låg på 20,71 kr.

Borgen
Borgensåtaganden uppgår till totalt till 1 242,8 mnkr vid års-
skiftet 2021–2022, en minskning med 75,4 mnkr jämfört med 
2020–2021. Minskningen beror på att kommunen inte läng-
re har något borgensåtagande mot Fastighets AB Gäddan, 
en minskning med 130 mnkr, samtidigt som åtagandet mot 
 Eslövs Bostads AB och Sydvatten ökat med 54,6 mnkr. Se 
tabell nedan och se vidare under kommunkoncern.

Borgensåtaganden

År/Mnkr 2019 2020 2021

Kommunala bolag 1 035,0 1 235,0 1 155,0

Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag 905,0 1 105,0 1 155,0

Eslövs Industrifastigheter AB 0,0

Kopparhästen Fastigheter AB 0,0

Fastighets AB Gäddan 130,0 130,0 0,0

Mellanskånes Renhållnings AB 0,0

Sydvatten AB 73,6 77,2 81,9

Egna hem 0,1 0,1 0,1

Föreningar och organisationer 6,0 5,9 5,8

Eslövs Ridhus AB 4,4 4,3 4,2

Hästhagens Ryttarförening 1,6 1,6 1,6

Summa: 1 114,7 1 318,2 1 242,8

Pensionsförpliktelse
Kommunen har ett ansvarsåtagande avseende pensioner 
som uppgår till ca 564,1 mnkr inklusive löneskatt, vilket är 
en minskning av skulden med ca 5,6 mnkr sedan året innan. 
Skulden kommer att minska ytterligare eftersom ingen ny 
skuld tillkommer utan pensionerna finansieras löpande. 

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen, vilket innebär att pensionskostnaderna från och med 
1998 kostnadsförs vid intjänandet.

Under året har livslängdsåtagandet höjts och skulden ökar 
därmed. Eftersom kommunen har en försäkringslösning ökas 
endast de framtida inbetalningarna. 

Avsättningar/ansvarsförbindelse
Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för de förtro-
endevaldas pensioner enligt OPF-KL. 

Pensionsskulden för förtroendevalda var 2021 ca 2,7 mnkr 
inklusive löneskatt. Motsvarande belopp var 2020 ca 2,4 mnkr. 

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garantipensio-
ner och särskilda ålderspensioner med ca 25,2 mnkr inklusive 
löneskatt. Året innan uppgick dessa till ca 25 mnkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusi-
ve löneskatt 2021–2024 framgår av nedanstående tabell. Skul-
den minskar i takt med att pensionsrättigheterna intjänade 
fram till 1998 fasas ut med tiden till att 2024 uppgå till ca 496 
mnkr. 

Ansvarsförbindelse

År/Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024

Ansvarsförbindelsens  
årliga skuldförändring

-13 -17 -17 -18 -17

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2021 blev 
ca 34,4 mnkr. 2020 var beloppet 35,8 mnkr. 

Från överskottsfonden skedde inget uttag under året.

Kommunens samlade kostnader för pensioner 
Kostnaderna ökar snabbt. Pensionskostnaden uppgick under 
året till 133,7 mnkr inklusive löneskatt. 2020 uppgick kostna-
den till 123,4 mnkr 

Medel avsatta för framtida pension
Kommunen hanterar de framtida pensionsutbetalningarna 
på två sätt. En ansvarsförbindelse gentemot de anställda finns 
uppbyggd. Kostnaderna för intjänade pensioner inom an-
svarsförbindelsen tas löpande och belastar därmed den årliga 
driften. Eftersom både nyintjänade och de tidigare intjäna-
de pensionerna inom ansvarsförbindelsen belastar driften, 
får dagens skattebetalare svara för både intjänade pensioner 
inom ansvarsförbindelsen och de pensioner som intjänas för 
den nuvarande verksamheten. För att minska denna dubbla 
belastning på ekonomin har kommunen i samband med det 
goda överskottet satt av medel. Dessa placerats på kapital-
marknaden för att vid senare tillfälle användas för att svara 
för en del av de framtida pensionsutbetalningarna inom an-
svarsförbindelsen. 

En matchningsanalys för de uttagen från avsättningen är 
framtagen. Denna sträcker sig fram till 2029. Förvaltare av 
pensionsmedel har varit Öhman, Danske Bank och Swedbank. 

Total behållning baserat var den 31 december ca 116,6 mnkr, 
varav 101,5 mnkr utgjorde marknadsvärde på kapitalplace-
ringar och resterande del 15,1 mnkr utgjorde oplacerade 
medel. Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 
till ca 83,0 mkr. 
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Uttag till löpande pensionskostnader har under året inte skett. 
Den sista december var fördelningen mellan aktier och rän-
teplaceringar enligt normalportfölj 60 procent respektive cir-
ka 40 procent. Riskexponeringen för kapitalförvaltning har 
övergripande följts under året. Placering i globala aktier har 
ökat, vilket beror på att Robur gjorde om en befintlig svensk 
aktiefond till en global fond. 40-procentsnivån har därmed 
överskridits med 4 procent. Värdet påverkas även av kronkur-
sens utveckling i förhållande till dollarn. Värdet på innehavet 
har inte minskat efter årsskiftet trots börsnedgångarna. Kro-
nan har fallit mot dollarn. Andelen svenska aktier är – som 
en följd av omläggningen – lägre än tidigare. Roburs åtgärd 
föranleder översyn av placeringarna och eventuellt behov av 
omplacering av medel. Riskspridningen kan samtidigt bred-
das. Det andra sättet som kommunen hanterar intjänade pen-
sioner på är att löpande betala in en premie till KPA. KPA 
har i slutet av året aviserat kraftigt höjda avgifter på grund av 
längre livslängdsantagande. Dock dämpas kostnadsökningen 
av stigande prisbasbelopp. 

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

År/Mnkr 2019 2020 2021

Återlånade medel

Avsättning för pensioner -29,0 -29,4 -28,1

Ansvarsförbindelser -582,7 -569,7 -564,1

Pensionsmedel, marknadsvärde 77,6 86,6 101,5

(exklusive ej placerade medel)

Summa återlånade medel -534,1 -512,5 -490,7

Pensionsmedel

Marknadsvärde 77,6 86,6 101,5

Avgår bokfört värde -46,1 -56,4 -57,0

Övervärde *) 31,5 30,2 44,5

Avgår övervärde föregående år -20,7 -31,5 -30,2

Förändring övervärde 10,8 -1,3 14,3

Reavinster, reaförluster, utdelning 0,0 0,0 0,0

Summa avkastning 10,8 -1,3 14,3
*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde

PERSONALEKONOMISKA SIFFROR
Eslövs kommun växte i antal anställda under 2021. I december 
2021 var 2 653 medarbetare tillsvidareanställda i Eslövs kom-
mun vilket är 69 personer fler än 2020. Antalet årsarbeten som 
genomfördes av tillsvidareanställda 2021 var 2 068, vilket inne-
bär en ökning med 75 jämfört med 2020. Fortfarande kvarstår 
stora utmaningar för kommunens kompetensförsörjning, där 
det är svårt att hitta medarbetare inom många yrkesgrupper 
i välfärden, exempelvis sjuksköterskor, pedagogisk personal, 
tekniker och ingenjörer med flera. 

Löneöversynen 2021 försenades något, då löneöversynen för 
2020 var klar först i februari 2021 på grund av att avtalsrörel-
sen drog ut på tiden. Kommunens medarbetare fick ny lön 
för 2021 utbetald i juni, men retroaktivt från och med 1 april. 

Inför årets löneöversyn var det endast Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund som gick in i en avtalsrörelse, vilken 
avslutades i april med ett nytt kollektivavtal, HÖK 21. Avtalet 
är fortsatt sifferlöst och förändringar i avtalet medförde att alla 
lärarförbundens medlemmar anställda mellan 1 april och 30 
juni fick utbetalt ett engångsbelopp om 2 000 kr proportioner-
ligt utifrån sysselsättningsgrad.

Återigen har antalet medarbetare i kommunen som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed kvalificerar sig för hö-
gre avsättningar till tjänstepension ökat; från 279 medarbetare 
år 2020 till 303 medarbetare i slutat av 2021. Detta medför en 
högre kostnadsökning för pensionsavsättningar än kostnads-
ökningen för löner. 

Covid-pandemin har haft en fortsatt stor påverkan på kommu-
nens hälsotal och arbetsmiljöarbete, då pandemin har varit 
en konstant faktor som medfört stora utmaningar för både 
bemanning och arbetsmiljö. Kommunens hälsotal har för-
bättrats något under 2021 jämfört med 2020. Efter oktober 
är hälsotalet för kommunen som helhet 91,9 procent, jämfört 
med 91,1 procent för 2020. Nivån är fortfarande högre än inn-
an pandemin och så länge rekommendationer om att stanna 
hemma även vid små symtom kvarstår, kommer sannolikt 
korttidsfrånvaron att vara fortsatt hög. Det är med andra ord 
en bit kvar till målet på 95 procent och de största utmaning-
arna kvarstår framförallt inom kontaktyrkena i vård- och om-
sorgsnämnden. 
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Sjukfrånvaro*

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total sjukfrånvarotid, procent 8,1 7,6 7,4 7,3 9,0 8,2

Tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar)*) 5 257 131 5 267 281 5 325 183 5 241 432 5 236 896 5 303 300

Tiden med långtidssjukfrånvaro, procent 55,1 51,0 48,8 49,7 43,1 44,6

Sjukfrånvarotid för kvinnor, procent 8,8 8,3 8,0 8,0 9,7 8,8

Sjukfrånvarotid för män, procent 5,0 4,6 5,0 4,9 6,3 6,2

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

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år, procent 8,3 7,7 7,1 7,5 8,9 8,4

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, procent 8,5 7,9 7,9 7,8 9,4 8,7

*) Siffrorna i tabellen är justerade jämfört med tidigare år

INTERN KONTROLL 
Syftet med kommunens reglemente för intern kontroll är att 
starta processer som på ett strukturerat sätt leder till förbätt-
ringar i kommunens interna kontrollsystem. Enligt kommu-
nens regler för intern kontroll fastställer nämnder och styrel-
ser årligen planer för uppföljning av intern kontroll. Plan för 
innevarande år samt rapport om utförda kontroller föregående 
år rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande an-
svar för intern kontroll. Under 2021 har revidering skett av 
kommunens interna kontroll. 

För att följa upp att inriktningen på kontrollerna inte blir för 
snäv, delas kontrollerna från och med 2008 in under rubriker 
för målområden för intern kontroll:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten
3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer 
4. Kommunstyrelsen har även en fjärde målkategori, med-

borgarfokus.

På så sätt skapas en bild av om nämnderna behöver inrikta 
riskinventeringen mot något av de andra målområdena för 
intern kontroll, i syfte att få en bred och balanserad intern-
kontrollstruktur.

Nedan följer en sammanfattning av nämndernas interna kon-
troll under 2021:

Kommunstyrelsen: Vid uppföljningen av årets internkon-
trollplan kan konstateras att rutinerna, i stort sett, fungerar 
enligt rutinbeskrivning. Det har upptäckts ett mätproblem 
vad gäller kontrollmomentet kring uppföljning av att dele-
geringsbeslut anmäls. Eftersom det inte finns någon uppgift 
kring hur många beslut det borde vara, går det inte heller att 
mäta hur många som saknas. Juridiska avdelningen kommer 
att göra ett arbete för att öka kunskapen kring skyldigheten 
att anmäla delegeringsbeslut. Kvalitetsgranskning/översyn av 
LAS-processen i samband med övergång till digitalt system 
visar att projektet med att digitalisera hanteringen av LAS har 
stannat av, vilket innefattar bland annat införande av särskild 
LAS-modul i eCompanion, eftersom det inte finns någon tyd-
lig rutin eller ett tydligt system för registrering av anspråk på 
företrädesrätt. Hanteringen och framtagande av företrädeslis-
tor är tillfredsställande. 

Granskning att skyddsronder genomförs i syfte att säkerställa 
att verksamheten efterlever ställda krav. Cirka 70 procent av 
arbetsplatserna har utfört skyddsrond. Stickprov har utförts på 
cirka 15 procent av de utförda skyddsronderna för att granska 
kvalitet. I de granskade skyddsronderna har ungefär hälften 

brister i utförande, främst gällande avsaknad av riskvärde-
ring och/eller åtgärder. Behov finns av att utveckla rutinen 
ytterligare. 

Kontroll har skett för att kvalitetssäkra uttaget av arvoden 
för förtroendevalda. Kontroll av förlorad arbetsinkomst har 
genomförts av ledamöter i kommunstyrelsen. Stickprovskon-
troll har skett för dem som har fått ersättning utbetald. Utifrån 
detta har även underlag granskats. Vid kontroll finns det fall 
där angiven ersättning inte överensstämmer med annan ar-
betsgivares uppgifter. Många underlag om löneavdrag är inte 
aktuella, äldre än tre år. Slutligen har efterlevnad av kommu-
nens riktlinjer för exploateringsavtal kontrollerats och rutinen 
har visat sig fungera. 

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört den årliga gransk-
ningen av bidragen till sju föreningar. Inga brister framkom. 
Vid kontroll av rutiner i samband med personalbyte, inköp 
och betalning av fakturor framgår endast mindre brister. Be-
rörd personal är informerad. Stickprov av dokumenthantering 
blev uppskjuten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en omarbet-
ning av nämndens interna kontrollpunkter för att öka fokus 
på de mest vitala punkterna för verksamheten. Parallellt med 
detta arbete har det gjorts en övergripande revision av den 
interna kontrollen. Kontrollpunkter är uppföljning av belys-
ning, uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet kopplat 
till plan- och bygglagen, upprättade projektkalkyler i över-
ensstämmelse med anbud, handlingsplan kopplad till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, att verksamhetsplanen som 
beslutas av nämnden också genomförs, att diarieföringen och 
dokumentationen av ärenden görs på ett sätt så att gallring och 
arkivhållning kan ske i enlighet med informationshanterings-
plan och arkivreglemente samt förankring av handlingsplan 
för barnrättsarbetet. 

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvar har kontroll skett 
av följsamhet gentemot budget. Införd åtgärdsrutin är funge-
rande och arbete enligt åtgärdsrutin har skett under år 2021. 
Kontroll har även skett att regelbunden budgetuppföljning 
genomförs och håller en tillräckligt god kvalitet för att ge en 
rättvisande bild av resultat och underlag till prognos. Logg-
kontroller/åtkomstkontroll har skett i mycket begränsad om-
fattning och visade inget anmärkningsvärt. 

Efterlevnad av riktlinje och rutin för avvikelsehantering, lex 
Sarah, klagomål och synpunkter med månatliga uppföljningar 
avseende SoL/LSS-avvikelser bedöms vara god men fortsatta 
uppföljningar och stödinsatser behövs vid behov. Detta kom-
mer att ske i form av egenkontroll under 2022. 
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Under 2021 har arbete med att ta fram rutiner för felaktiga 
utbetalningar av försörjningsstöd påbörjats. Detta arbete ska 
vara klart tidigt 2022 och därefter behöver det fattas beslut om 
rutinerna antas och verkställs. 

Slutligen har en genomgång av systemkarta utifrån NIS-direk-
tiv genomförts. NIS-direktivet är till för att säkerställa en hög 
informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala 
tjänster. Kontroller sker i enlighet med och vid de tidpunkter 
som regleras i riktlinjer och interna rutiner.

Servicenämnden har under året följt upp organisations-
beskrivning, processer och rutiner för postöppning, diarie-
föring, arkivering, ekonomisk kontroll och uppföljning, kom-
petensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt skydd 
avseende fastigheterna. Inga brister har identifierats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gran-
skat studielängd på respektive kurs per studieväg för eleverna 
inom SFI. Nämnden har tagit det av resultaten för 2021. Upp-
följning av projekt som avslutas eller pågår inom arbetsmark-

nadsenheten under de senaste två åren. Nämnden beslutade 
att den har tagit emot redovisningen och lade den till hand-
lingarna. Omfattning av arbetsförlagt lärande (APL) på yrkes-
program på kommunens gymnasieskola. Nämnden beslutade 
att den har tagit emot redovisningen och hade inget att erinra 
om sakinnehållet.

Barn- och familjenämnden har granskat rutiner för hem-
flytt inom socialtjänsten. Vidare har skolskjuts och använd-
ning av disciplinära åtgärder inom grundskolan följts upp. 
Nämnden har lagt rapporterna till handlingarna. 

Överförmyndarnämnden har granskat att nya ställföre-
trädare kontrolleras i polisens belastningsregister och i krono-
fogdens register samt i aktuella kommuners sociala register. 
Årets uppföljning koncentreras i huvudsak på kontrollerna i 
de aktuella kommunernas sociala register. Uppföljning av att 
djupgranskningsrutin fungerar och följs och av uppföljning av 
att granskningsprocess fungerar och följs. Alla tre punkterna 
utförs enligt plan.

MILJÖREDOVISNING 2021
Här följer en kort sammanfattning av en del av allt det goda 
miljöarbete som utförts inom kommunorganisationen under 
2021.

Ekokommunen Eslöv
Arbetet med hållbara upphandlingar har utvecklats vidare. Nu 
finns och används ett verktyg som bidrar till att identifiera de 
upphandlingar där miljökrav ger bäst miljönytta. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått användning av det nya 
verktyget Hållbara arrangemang i bland annat ungdomsverksam-
heten och vid invigningen av Stora torg. Biblioteket har utveck-
lat Kreativitetet, där den som vill kan låna verktyg, symaskiner 
och 3D-skrivare. På biblioteket har också anordnats kreativa 
workshoppar kring skapande och återbruksdesign. 

Årets miljöpris delades mellan två naturentusiaster – Sven 
Bauer som upplåtit mark för åtgärder som gynnar vilda pol-
linerare och som ordnat livsrum för bland annat backsvalor, 
och Britta Levin som odlar blommor i samklang med naturen 
och därmed skapar trivsel för såväl människor som mikroor-
ganismer och humlor. 

Under året arrangerade Carl Engströmgymnasiet tillsammans 
med Eslövs Stadskärneförening en hållbarhetsvecka i okto-
ber. Där deltog elever med bland annat skräpplockning. De 
ordnade också ett event på Stora torg med utställning om 
de 17 globala hållbarhetsmålen och med sina egna hållbara 
företagsidéer. 

Måltidsverksamheten arbetar idogt med att minska matens 
ekologiska fotavtryck genom att räkna på matens klimatpåver-
kan och anpassa mot allt mindre sammantagna utsläpp. Hela 
75 procent av skolmåltiderna kunde klimatmärkas (max 0,5 kg 
koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel) under höstterminen. 

Arbetet med att få Vombsjösänkan utnämnt till biosfärom-
råde av UNESCO fortsätter. Under sommaren hölls den för-
sta Biosfärfestivalen med många olika hållbara arrangemang 
inom hela området, som ryms inom Eslövs, Lunds och Sjöbo 
kommuner.

Energi och klimat
Eslövs kommun fortsätter sin resa mot en fossilbränslefri or-
ganisation. Under året deltog kommunorganisationen i pro-
jekten Fossilbränslefria kommuner och Cleancon som bidrar till 
ytterligare steg framåt. 

I de höga elprisernas spår har kommunens energirådgivare 
haft mycket att göra. Medel har sökts och beviljats för utökad 
energirådgivning. Fokus kommer att ligga på att kombinera 
traditionell energirådgivning med råd om klimatanpassning. 

Naturvård
Projektet Eslövs ansvarsarter har fortsatt. Projektet går ut på att 
inventera, skapa livsrum och plantera ut kommunens ansvars-
arter – växterna humlesuga, ängsskära och kärrnäva. Även 
projektet Blommor och bin i Eslöv rullar på. Där tas blommande 
ytor fram för att gynna vilda pollinatörer som är så viktiga i 
ekosystemet. 

I Kävlingeåns, Saxån/Braåns och Ringsjöns vattenråd sam-
arbetar Eslövs kommun med andra kommuner och organi-
sationer för bättre ekologisk och kemisk status i kommunens 
vattenförekomster. I Rönne å-projektet, som bland annat ska 
skapa fria vandringsvägar för fisk upp längs Rönne å, är Eslövs 
kommun också med som en av många aktörer. 
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DRIFTSREDOVISNING FÖR NÄMNDERNA 
Kommunerna ska bedriva sin verksamhet efter tilldelad bud-
get och budgeten ska följas upp löpande under året. Verk-
samheten ska bedrivas effektivt, samtidigt ska den tillgodo-
se medborgarnas olika behov och förväntningar inom givna 
budgetramar. 

Nettokostnaderna har ökat med ca 5,0 procent i förhållande 
till 2020 inklusive finansförvaltningen. Kostnadssidan har ökat 
med 3,7 procent, vilket är volymökningar samt olika kost-
nadsökningar som löner, lokalkostnader och övriga kostnader. 
Intäktssidan har minskat i förhållande till 2020 med ca 2,3 
procent. 

Samtliga nämnder redovisar överskott vid årets slut. Nämnder-
na redovisar totalt ett överskott med ca 30 mnkr. I delårsrap-
porten prognostiserade nämnderna totalt ett underskott med 
13,7 mnkr. Tre nämnder prognostiserade underskott i delåret; 
vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
servicenämnden.

I bokslut 2021 redovisar barn- och familjenämnden det största 
överskottet med 15,9 mnkr och näst största kommunstyrelsen 
med 6,7 mnkr.

Kommunstyrelsen har ett stort överskott med 6,7 mnkr i för-
hållande till sin ram. Den huvudsakliga förklaringen till över-
skottet är personalkostnader och att vissa projekt inte kunnat 
genomföras under pandemin. 

Barn- och familjenämnden redovisar ett överskott med 15,9 
mnkr som beror på många orsaker. En förklaring är givetvis 
pandemin som har gett minskade kostnader, ökade sjuklöne-
ersättningar från Socialstyrelsen på intäktssidan samt ökade 
statsbidrag och interkommunala ersättningar. Socialtjänsten 
har som inriktning att placera mer inom öppenvården än på 
institutioner, vilket gör att kostnaderna minskar kraftigt för 
verksamheten. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett över-
skott med 4,3 mnkr. Överskottet beror främst på interkom-
munala ersättningar på kostnadssidan som blivit lägre samt 

att de interkommunala intäkterna blivit högre än budgeten. 
Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott, medan arbets-
marknadsenheten redovisar ett underskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett mindre överskott 
med 0,2 mnkr. Nämnden har kunnat redovisa ett mindre över-
skott på grund av erhållna extra bidrag från kommunen för att 
täcka upp minskade intäkter under pandemin. Nämnden har 
även haft lägre kostnader under pandemin.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett mindre 
överskott med 0,2 mnkr. Bygglovs- och tillsynsavgifter har ett 
positivt överskott liksom övriga taxor och avgifter. Däremot 
blev bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning dyrare.

Revisionen redovisar +/-0 i resultat. Revisionen har genomfört 
sina uppdrag inom sin ram. 

Servicenämnden redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. Fast-
ighetsförvaltningen redovisar det största underskottet, medan 
måltidsverksamheten redovisar överskott delvis på grund av 
pandemin.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 0,7 
mnkr. Nämnden har erhållit tilläggsanslag i delårsbokslutet 
med 13,6 mnkr för covidrelaterade merkostnader samt 3 mnkr 
för underskott inom ekonomiskt bistånd. Nämnden har i hög 
grad påverkats av pandemin både inom äldreomsorgen och 
inom LSS-verksamheten. Inom socialtjänsten har det blivit 
dyrare LVM-placeringar över 18 år. Ekonomiskt bistånd har 
ökade kostnader skett per hushåll och antalet hushåll med 
försörjningsstöd har också ökat.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 1,5 
mnkr. Den största anledningen till överskottet är att antalet 
ensamkommande barn har minskat kraftigt till ett fåtal kvar 
i verksamheten. Höjningen av arvodena som genomfördes 
under 2021 har inte slagit igenom fullt ut. 

Läs mer under respektive nämnds redovisning.

Driftredovisning netto (mnkr)

Nämnd/styrelse Bokslut 2020
Prognos 

Delårsrapport 2021 Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen -110,2 -94,6 -86,4 -70,4 -16,0

Nämnder:
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret -79,7 -95,7 -90,0 -96,7 6,7

Barn- och familjenämnden -796,5 -845,2 -827,2 -843,1 15,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -224,5 -242,9 -233,5 -237,8 4,3

Kultur- och fritidsnämnden -100,9 -102,0 -100,9 -101,1 0,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -67,7 -75,1 -77,0 -77,2 0,2

Revisionen -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 0,0
Servicenämnden -8,2 -9,2 -5,5 -6,2 0,7

Vård- och omsorgsnämnden -631,9 -681,3 -680,5 -681,2 0,7
Överförmyndarnämnden -7,1 -7,7 -6,7 -8,2 1,5

Delsumma nämnder: -1 917,7 -2 060,4 -2 022,6 -2 052,8 30,2
Verksamhetens nettokostnad*) -2 027,9 -2 155,0 -2 109,0 -2 123,2 14,2

Barn- och familjenämnden,  
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
och vård- och omsorgsnämnden redovisar 

intäkter som generellt statsbidrag*)
-16,6 0,0 -16,6

Intern ränta 18,7 16,4 16,6 16,6 0,0
Verksamhetens nettokostnad -2 009,2 -2 138,6 -2 109,0 -2 106,6 -2,4

*) Barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar vissa statsbidrag som generella statsbidrag, vilket inte 
räknas som verksamhetens nettokostnader 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och 
avskrivningar) och med lån. 2021 tog kommunen upp lån för 
80 mnkr samt tog över lån med 130 mnkr avseende Fastighets 
AB Gäddan. Målet för självfinansieringsgraden under åren 
2021–2025 är i snitt 40 procent. 2021 var självfinansierings-
graden 71,4 procent.

Under åren 2022–2023 kommer större investeringar att  göras. 
Då kommer kommunen att behöva ta upp nya lån, eftersom 
självfinansieringsgraden enligt planerad budget går under  
40 procent dessa år.

Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden, vilket är 
årets resultat plus avskrivningar delat med investeringar i ma-
teriella anläggningstillgångar i procent. Investeringen från 
åren 2022–2025 är från antagen budget 2022.

 Bokslut 2019 och 2020
 Bokslut 2021
 Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025
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Investeringsredovisning, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse
Budget 

2021
Bokslut 

2021
Avvikelse 

2021
Överföring 

2021

Kommunstyrelsen  
– Kommunlednings-

kontoret
-27,7 -20,9 6,8 0,0

Barn- och  
familjenämnden

-12,3 -5,3 7,0 -1,7

Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden

-1,5 -1,2 0,3 0,0

Kultur- och  
fritidsnämnden

-0,1 0,0 0,1 0,0

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

-66,7 -39,2 27,5 -12,0

Servicenämnden -423,4 -269,1 154,3 -104,3

Vård- och  
omsorgsnämnden

-3,5 0,0 3,5 0,0

Summa 
 nämnder/styrelse

-535,2 -335,7 199,5 -118,0

Kommunens investeringsbudget för året uppgick till 535,2 
mnkr varav utfallet blev 335,7 mnkr.

Budget 2021 var 372,7 mnkr samt tillkommande överföringar 
från 2020 på 23,7 mnkr. Dessutom har ett tilläggsanslag på 
138,8 mnkr beviljats för 2021. Övertagandet av Fastighets AB 
Gäddan är en investering på 130 mnkr. Tilläggsanslag har be-
viljats för inköp av specialfordon med 6,0 mnkr, Remmarlövs 
belysning 0,8 mnkr samt tillfälliga lokaler på väster i Eslövs 
tätort med 2 mnkr. 
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Investeringsbudgeten har använts till cirka 63 procent, vilket 
innebär att projekten inte har genomförts i tid.

Enligt ekonomiska styrprinciper får kvarvarande medel för 
påbörjade investeringar föras över till nästa år. Nämnderna 
begär att få över 118 mnkr till 2022. Servicenämnden begär att 
få en ombudgetering med 300 tkr avseende Fridasro skolans 
utredningsmedel samt 500 tkr för Stehagskolans ombyggnad. 
Barn- och familjenämnden begär att få över 1 mnkr för upp-
byggnad av inventarier i skola och förskola. Nämndernas be-
gäran föreslås beviljas. 

Kommunstyrelsen har en budget på 27,7 mnkr, varav 15 mnkr 
är en tilläggsbudget vid slutet av året avseende övertagande av 
mark från Fastighets AB Gäddan. Utfallet blev 20,9 mnkr, då 
många projekt inte kunnat startas under pandemin och därför 
flyttas framåt. Inköp av Gyaskogen har gjorts under året. Inga 
överföringar har begärts att tas över till 2022. 

Barn- och familjenämnden har en budget på 12,3 mnkr och 
utfall 5,3 mnkr. Budgeten består endast av inventarier. Vissa 
projekt är försenade. Nämnden begär en ombudgetering av  
1,0 mnkr avseende skola och förskola samt överföring av 
medel med 0,7 mnkr för två projekt.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en budget på 
1,5 mnkr och utfall 1,2 mnkr. Nämnden begär ingen över-
föring till 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr 
avsett för konst. Medlen har inte nyttjats under året.

Vård- och omsorgsnämnden har en budget på 3,5 mnkr och 
utfall +/- 0 tkr. Nämnden har inte velat investera under året för 
att slippa att bära framtida kapitalkostnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 66,7 
mnkr varav utfallet blev 39,2 mnkr. Nämnden begär en över-
föring av investeringsmedel med 12 mnkr. I nämndens redo-
visning finns fem projekt som slutredovisas, medan övriga 
projekt som inte är årsanslag pågår. Stora torg är inte slutre-
dovisat och det finns belysningsprojekt som förs över till 2022. 
Årsanslagen har i stort sett nyttjats med en budget på 22,6 
mnkr och utfall 21,3 mnkr.

Servicenämnden har genomfört investeringar för 269,1 mnkr 
med en budget för 2021 på 423,4 mnkr, varav 130 mnkr är 
tilläggsbudget för övertagande vid slutet av året med 115 mnkr 
från dotterbolaget Fastighets AB Gäddan med Karlsrobadet. 
Flertalet av projekten inom förskola är försenade och kommer 
att färdigställas under 2022. Av årsanslagen har endast 12,3 
mnkr nyttjats av totalt 36,9 mnkr.

Se mer under respektive nämnds redovisning.

Färdigställda investeringar/slutredovisningar
Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har följande 
projekt slutredovisats; offentlig toalett på Stora torg, Ringsjö-
vägen–Östergatan Etapp 4, gång- och cykelväg Flyinge– Södra 
Sandby samt Örtoftapromenaden. Flertalet årsanslag har slut-
redovisats. 

Från servicenämnden har ett fåtal årsanslag slutredovisats.  
I övrigt har inga andra projekt slutredovisats. 

Diagrammet nedan visar nettoinvesteringar 2019–2021 och 
antagen budget för åren 2022–2025.
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Sammanställningen visar nettoinvesteringarna för 2021 upp-
delade på slutförda investeringar samt pågående investeringar 
som inte avslutats under 2021.

FRAMTIDEN
Efter en lång tid med covid-19-pandemin som hållit samhället 
och kommunens verksamhet i sitt grepp släpptes restriktioner-
na den 9 februari 2022. Blir det en återgång till det normala? 
Eller blir kanske det nya normala att verksamheten och arbets-
platserna förändrats? Tyvärr kommer den fortsatta pandemin 
och den stegvisa återgången att påverka kommunens verksam-
het ytterligare en tid, men förändringar syns redan i vardagen 
och kommer kanske att leva kvar och utveckla verksamheten. 

Kommunen och hela Sverige närmar sig ett allmänt val hösten 
2022 och en ny mandatperiod med kanske en ny vision och ett 
nytt politiskt handlingsprogram med mål för utvecklingen av 
kommunen och verksamheten. 

Blir framtiden osäkrare än före pandemin? Svaret blir nog ett 
ja. Säkerhetsläget i vår omvärld, samarbetet inom EU, interna-
tionella handelsrelationer, nytt parlamentariskt läge nationellt, 
en osäkrare ekonomisk utveckling efter 30 år med stigande 
bostadspriser i Sverige och låg inflation och räntor samt sti-
gande börsvärden och rusande energipriser är tecken på ökad 
osäkerhet. Kommunen möter dock framtidens osäkerhet uti-
från ett gott ekonomisk utgångsläge. 

Ett tillitsbaserat förhållningsätt och tillitsbaserad styrning in-
förs i kommunen för att på ett bättre sätt ta tillvara medarbe-
tarnas engagemang och kompetens – ett sätt att bättre möta 
framtiden och göra kommunen attraktivare som arbetsgivare. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
Beslutad  

totalutgift, kf-ram Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen

Diverse projekt -12,7 -0,1 12,6

Förvärv av mark, varav mark från Fastighets AB 
Gäddan 15 mnkr

-15,0 -20,8 -5,8

Barn- och familjenämnden

Övriga projekt -8,4 -3,0 5,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Övrigt -1,5 -1,2 0,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Årsanslag: -22,6 -21,3 1,3

Övriga projekt:

GIS-system -6,0 0,0 6,0 -6,0 0,0 6,0

Verksamhetssystem miljö, kart och bygglov -1,0 -0,1 0,9 -0,9 0,0 0,9

Broar

Större broåtgärder -1,5 -1,3 0,2 0,0 0,0 0,0

Stora Torg

Toalett -2,0 -1,3 0,7 -2,0 -1,2 0,8

Gator och vägar

Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4 -17,5 -13,9 3,6 0,0 0,3 0,3

Gång- och cykelvägar:

Flyinge–Södra Sandby -3,7 0,0 3,7 -0,6 0,0 0,6

Grönområden

Örtoftapromenaden -0,8 -0,5 0,3 0,0 0,9 0,9

Servicenämnden

Årsanslag: -36,9 -12,3 24,6

Utredning av idrottsplatser -1,0 0,0 1,0

Gymnasieskola:

Nya gymnasieskolan -0,3 0,0 -0,3 -0,3

Fastighets AB Gäddan

Badhus inomhus -37,0 -37,0 0,0 -37,0 -37,0 0,0

Äventyrsbad -43,7 -43,7 0,0 -43,7 -43,7 0,0

Bowling inomhusbad -34,3 -34,3 0,0 -34,3 -34,3 0,0

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst -0,1 0 0,1

Vård- och omsorgsnämnden

Inventarier boendeenheter m.m. -1,0 0,0 1,0

Ny teknik -2,5 0,0 2,5

Summa färdigställda projekt: -147,5 -132,4 15,4 -226,2 -174,0 52,2
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

PÅGÅENDE PROJEKT
Beslutad  

totalutgift, kf-ram Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Barn- och familjenämnden

Inventarier Ekenässkolan efter renovering -2,3 -1,9 0,4

Inventarier utbyggnad Marieskolan -0,6 -0,4 0,2

Inventarier uppbyggnad skola och förskola i 
Flyinge

-1,0 0,0 1,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Belysning landsbygden -18,0 -4,6 13,4 -4,7 -0,9 3,8

Stora torg

Byggnation inklusive anslutande gator -60,0 -55,1 4,9 -18,0 -13,3 4,7

Gator och vägar

Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan) -22,0 -0,8 21,2 -2,0 -0,7 1,3

Kvarngatan etapp 1 -13,0 -0,1 12,9 -1,0 -0,1 0,9

Slånbacksvägen -5,0 -1,9 3,1 -5,0 -1,9 3,1

Gång- och cykelvägar

Stabbarp–Öslöv -15,5 -0,9 14,6 0,0 0,0 0,0

Billinge–Röstånga -13,5 -0,7 12,8 -1,9 -0,5 1,4

Östra Asmundstorp–Trollenäs -24,0 0,0 24,0 -1,0 0,0 1,0

Grönområden

Lekplats stadsparken och parkåtgärder -12,2 -0,4 11,8 -1,0 -0,4 0,6

Servicenämnden

Övriga investeringar

Vasslegatan -2,2 -0,5 1,7 -2,2 -0,5 1,7

Rådhuset -25,0 -1,0 24,0 -19,9 -0,9 19,0

Fordon -6,0 0,0 6,0

Pott för utredningar förhyrningar -0,2 -0,2 -0,9 -0,1 0,8

Förskolor

Marieholm -35,0 -0,3 34,7 -0,4 0,0 0,4

Flyinge förskola 19–H1 -19,1 -9,9 9,2 -24,1 -9,0 15,1

Norrebo -42,6 -28,6 14,0 -34,0 -25,6 8,4

Nya Skogsgläntan -56,0 -7,0 49,0 -22,3 -6,3 16,0

Örtofta/Väggarp -35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

Stehag söder -42,0 -13,7 28,3 -21,9 -13,1 8,8

Fridebo -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2

Tillfälliga lokaler på väster i Eslövs tätort -2,0 0,0 2,0 -2,0 0,0 2,0

Grundskolor

Norrevångsskolan -70,0 -10,8 59,2 -10,8 -9,5 1,3

Sallerupskolan -183,0 -5,8 177,2 -3,4 -0,3 3,1

Marieskolan -42,0 -30,8 11,2 -25,1 -25,1 0,0

Stehagskolan -2,0 0 2,0 -0,5 0,0 0,5

Flyinge skola -28,0 -0,5 27,5 -2,0 -0,5 1,5

Källebergsskolan -3,4 -0,1 3,3 -0,5 -0,1 0,4

Teknikcentrum -1,5 0 1,5 -0,5 0,0 0,5

Västra skolan -1,0 -0,1 0,9 -1,0 -0,1 0,9

Fridasroskolan -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,3

Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7–9 -26,4 -17,4 9,0 -22,4 -2,5 19,9

Ekenässkolan -84,0 -72,8 11,2 -52,7 -41,5 11,2
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

PÅGÅENDE PROJEKT
Beslutad  

totalutgift, kf-ram Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Gymnasieskola:

Skoltorget vid Carl Engström-skolan -7,7 -2,1 5,6 -3,6 -1,1 2,5

Carl Engström-skolan, byggnad C -17,0 17,0 -1,1 -0,1 1,0

Idrottslokaler Berga -6,4 -5,5 0,9 -5,4 -4,5 0,9

Kulturskolan -43,0 -1,2 41,8 -7,3 -0,7 6,6

Avrundning: -0,1 -0,1

Summa pågående projekt: -958,0 -272,8 685,2 -309,0 -161,7 147,3

Summa totala investeringar -1 105,5 -405,2 700,6 -535,2 -335,7 199,5
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FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

Kommunen Koncern

Mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021

Verksamhetens intäkter Not 3, 10 412,4 402,9 649,6 623,2

Verksamhetens kostnader Not 4, 10 -2 342,7 -2 433,7 -2 459,9 -2 551,6

Av- och nedskrivningar Not 5 -78,9 -78,2 -134,0 -126,2

Verksamhetens nettokostnader -2 009,2 -2 109,0 -1 944,3 -2 054,6

Skatteintäkter Not 6 1 422,3 1 512,3 1 422,3 1 512,3

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 637,7 668,3 637,7 668,3

Verksamhetens resultat 50,8 71,6 115,7 126,0

Finansiella intäkter Not 8, 10 28,2 93,0 35,1 78,8

Finansiella kostnader Not 9 -4,3 -3,1 -23,4 -27,3

Årets skattekostnad -8,9 -7,2

ÅRETS RESULTAT Not 11 74,7 161,5 118,5 170,3
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FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning

Kommunen Koncern

Mnkr Not 2 020 2 021 2 020 2 021

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar Not 12 2,7 2,3 2,7 2,3

Summa immateriella anläggningstillgångar 2,7 2,3 2,7 2,3

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter Not 13 1 368,5 1 613,7 2 918,5 3 077,1

Inventarier Not 14 31,2 30,7 49,7 47,2

Summa materiella anläggningstillgångar 1 399,7 1 644,4 2 968,2 3 124,3

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar Not 15 321,6 311,7 282,0 282,0

Långfristiga fordringar Not 16 520,2 574,8 522,1 575,3

Bidrag statlig infrastruktur Not 17 24,1 22,9 24,1 22,9

Summa finansiella tillgångar 865,9 909,4 828,2 880,2

Summa anläggningstillgångar 2 268,3 2 557,3 3 799,1 4 008,0

Omsättningstillgångar

Exploatering och förråd Not 18 19,2 23,8 19,2 23,8

Kortfristiga fordringar Not 19 166,6 203,9 189,6 211,6

Pensionsmedelsförvaltning Not 20 86,6 101,5 86,6 101,5

Kassa och bank Not 21 95,7 83,1 180,8 164,4

Summa omsättningstillgångar 368,1 412,3 476,2 501,3

SUMMA TILLGÅNGAR 2 636,4 2 968,4 4 275,3 4 508,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 22

Årets resultat 74,7 161,5 118,5 170,3

varav årets avsättning resultatutjämningsreserv 31,0 0,0 31,0 0,0

Resultatutjämningsreserv 74,0 105,0 74,0 105,0

Övrigt eget kapital 1 455,6 1 499,3 1 681,6 1 759,8

1 604,3 1 765,8 1 874,1 2 035,1

Avsättningar för pensioner Not 23 29,4 28,1 29,6 28,3

Uppskjuten skatt 36,3 43,4

Övriga avsättningar Not 24 18,0 18,0 40,2 33,4

Summa avsättningar 47,4 46,1 106,1 105,1

Långfristiga skulder Not 25

Lån 523,5 708,2 1 593,5 1 698,2

Investeringsbidrag 8,4 9,8 8,4 9,8

Summa långfristiga skulder 531,9 718,0 1 601,9 1 708,0

Kortfristiga skulder Not 25 452,8 438,5 693,2 659,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 2 636,4 2 968,4 4 275,3 4 508,1

Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR Not 27 569,7 564,3 569,7 564,3

Övriga ansvars- och borgensförbindelser Not 28 1 318,2 1 242,9 83,2 87,9
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FINANSIELLA RAPPORTER

Kommunen Koncern

Mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat 74,7 161,5 118,5 170,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 78,9 78,2 134,0 126,2

Övriga ej likviditetspåverkande poster Not 31 8,9 -39,2 -28,9 -54,3

Poster som redovisas i annan sektion

Medel för verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

162,5 200,5 223,6 242,2

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -24,5 -37,3 -34,1 -22,0

Ökning/minskning av förråd och varulager -10,6 -4,6 -10,6 -4,6

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 81,8 -14,3 37,3 -33,3

46,7 -56,2 -7,4 -59,9

Investeringsverksamhet

Förändring av immateriella anläggningstillgångar Not 12 -1,1 -0,7 -1,1 -0,7

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 13,14 -165,4 -335,8 -415,1 -306,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 13,14 1,0 0,6 50,6 7,6

Förvärv av finansiella tillgångar -7,0 -0,1 -7,0 0,0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Not 15 0,0 47,6 0,0 47,6

-172,5 -288,4 -372,6 -251,7

Finansieringsverksamhet

Förändring av lån 164,5 186,1 398,7 106,1

Förändring långfristiga fordringar -128,9 -54,6 -128,7 -53,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35,6 131,5 270,0 53,0

72,3 -12,6 113,6 -16,4

Likvida medel vid årets början 23,4 95,7 67,2 180,8

Likvida medel vid årets slut 95,7 83,1 180,8 164,4

Årets kassaflöde 72,3 -12,6 113,6 -16,4
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bok-
föring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) 
rekommendationer.    

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Bolag

Eslövs Bostads AB 100 %

Fastighets AB Gäddan 100 %

Mellanskånes Renhållnings AB 52,5 %

Under räkenskapsåret har Eslövs Industrifastighet AB avyttrats.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är
Räddningstjänst Syd
VA SYD

Eslövs kommun äger dessutom del i
Kraftringen AB
Del av Sydvatten AB
Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening
Dessa verksamheter ingår inte i de sammanställda räkenskaperna.

Värderingsprinciper     
Anläggningstillgångar
Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som 
medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång
Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minus avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med 
tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar.

Korttidsinventarier med ekonomisk livslängd på max 3 år och inventa-
rier av mindre värde kostnadsförs direkt.

Avskrivningstider     

Byggnad

Stomme 60–70 år

Tak 40 år

Fasad/yttervägg 40 år

Ytskikt inomhus 20 år

Fönster, dörrar 30 år

Installationer (el) 30 år

Installationer (ventilation inkl. styr.hiss) 15 år

Installationer (övrigt) 10 år

Gata

Slitlager 10 år

Bindlager 30år

Övrigt 70 år

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det 
belopp varmed de beräknas inflyta. 

För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen 
2021-12-31 använts.

Exploateringsverksamhet
All exploatering i Eslövs kommun bedrivs i projektform med en budget 
för varje projekt som sträcker sig över projektets ekonomiska livslängd. 
Exploateringstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Leasing
All leasing bedöms som operationell och avser lös egendom samt lea-
sing av lokaler.

Skulder och avsättningar
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, 
vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som 
skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetal-
ningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som intjänades från 
och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgifts-
bestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och ut-
betalning till förvaltare sker i mars året därpå. Särskilda ålderspensioner 
och avsättningar utöver den avgiftsbetämda ålderspensionen redovisas 
som avsättningar.

Redovisningsprinciper i driftsredovisningen
Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheter via procen-
tuellt pålägg på lönekostnaden. Personalkostnadspålägget inkluderar 
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive 
löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För 2021 uppgick 
pålägget till 40,9 %.
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NOTER

Kommunen, mnkr Koncern, mnkr
Not 3 Verksamhetens intäkter 2020 2021 2020 2021

Försäljningsintäkter 18,7 16,1 20,0 21,4
Taxor och avgifter 65,7 67,2 106,6 112,6

Hyror och arrenden 45,5 42,3 190,2 192,7
Bidrag från staten 222,0 209,80 222,0 209,8

EU-bidrag 0,4 0 0,4 0
Övriga bidrag 3,8 2,4 3,8 2,4

Försäljning verksamhet och konsult 54,0 59,8 54,0 59,80
Försäljning exploateringsfastigheter 1,3 5,2 1,3 5,2

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 1 0,6 50,3 19,8
Övriga intäkter 0,0 -0,5 1,0 -0,5

Summa verksamhetens intäkter 412,4 402,9 649,6 623,2

Not 4 Verksamhetens kostnader 2020 2021 2020 2021
Löner sociala avgifter -1 441,9 -1 482,8 -1 472,6 -1 508,8

Pensionskostnader -91,8 -116,1 -94,3 -118,6
– nyttjad överskottsfond 0,0 0,0 0 0

Inköp anläggnings- och underhållsmaterial -8,4 -5,4 -30,4 -28,2
Bränsle energi och vatten -33,2 -33,9 -55,2 -83,3
Köp av huvudverksamhet -300,5 -314,0 -319,0 -320,0

Lokal och markhyror -102,1 -97,3 -103,1 -101,1
Övriga tjänster -55,1 -58,1 -74,5 -58,1

Lämnade bidrag -80,8 -87,1 -80,8 -87,1
Realisationsförlust och utrangeringar -0,5 -14,7 -1,5 -14,7

Övriga kostnader -228,3 -224,2 -228,4 -231,5
Total kostnad räkenskapsrevision -0,13 -0,13 -0,13 -0,23

– varav sakkunnigas granskning av räkenskaperna -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
Årets skattekostnad -8,9 -7,2

Summa verksamhetens kostnader -2 342,7 -2 433,7 -2 468,8 -2 558,8
Upplysning om leasing lämnas i not 30

Värdet på Överskottsfonden är per 2021-12-31  625 tkr

Not 5 Avskrivningar 2020 2021 2020 2021
Avskrivningar immateriella tillgångar -0,6 -1,1 -0,6 -1,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -63,2 -67,5 -110,0 -114,8
Avskrivning maskiner och inventarier -12,1 -9,6 -16,0 -13,4

Nedskrivningar -3,0 0,0 -7,4 3,1
Summa avskrivningar -75,3 -78,2 -126,0 -126,2

Not 6 Skatteintäkter 2020 2021 2020 2021
Preliminär kommunalskatt 1 454,7 1 467,7 1 454,7 1 467,7

Preliminär slutavräkning innevarande år -24,2 39,0 -24,2 39
Slutavräkningsdifferens föregående år -8,2 5,6 -8,2 5,6

Summa skatteintäkter 1 422,3 1 512,3 1 422,3 1 512,3

Not 7 Generella statsbidrag och utjämningar 2020 2021 2020 2021
Inkomstutjämningsbidrag 384,8 396,4 384,8 396,4

Kommunal fastighetsavgift 65,6 70,7 65,6 70,7
Bidrag för LSS-utjämning 58,8 57,3 58,8 57,3

Kostnadsutjämningsbidrag 23,2 25,8 23,2 25,8
Regleringsbidrag 34,5 101,4 34,5 101,4

Generella bidrag från staten 70,8 16,7 70,8 16,7
Summa generella statsbidrag och utjämningar 637,7 668,3 637,7 668,3

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Avsättningar för återställande av förorenad mark gjordes 2020 efter beräkning från konsulter. Ingen uppräkning har gjorts. 
Bedömningen är att avsättningen kommer att tas i anspråk inom fyra år
Inga kända tvister föreligger
I de fall då jämförelsestörande poster används är när kostnaden/intäkten bedöms ligga utanför kommunens verksamhet
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Not 8 Finansiella intäkter 2020 2021 2020 2021

Utdelning på aktier och andelar 19,0 32,8 19,0 17,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 37,6 9,9 37,6

Borgensavgift 3,6 3,6 3,6
Avkastning pensionskapital 0,5 0,6 0,5 0,6

Kapitalplacering årets förändring 1,5 14,3 1,5 14,3
Ränteintäkter 3,6 3,1 3,6 3,9

Övriga finansiella intäkter 0,0 1,0 0,6 1,0
28,2 93,0 35,1 78,8

Not 9 Finansiella kostnader 2020 2021 2020 2021
Räntekostnader -3,0 -2,3 -22,1 -23

Övriga finansiella kostnader -1,3 -0,8 -1,3 -4,3
-4,3 -3,1 -23,4 -27,3

Not 10 Jämförelsestörande poster 2020 2021 2020 2021
Realisationsvinster 1,0 37,6 32,0 -56,8

Försäkringsersättning 2,5 1,9 2,5 1,9
Summa jämförelsestörande poster 3,5 39,5 34,5 -54,9

Not 11 Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2020 2021 2020 2021
Årets resultat före extraordinära poster 74,7 161,5 - -

Avgår jämförelsestörande post -3,5 -39,5 - -
Kapitalplacering -1,5 -14,3 - -

Nedskrivning 3,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 72,7 107,7 - -

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -31,0 -30,0
Årets balanskravsresultat 41,7 77,7

Not 12 Immateriella tillgångar 2020 2021 2020 2021
Ingående anskaffningsvärde 2,1 3,9 2,1 3,9

Inköp 1,7 0,7 1,7 0,7
Ingående avskrivningar -0,5 -1,1 -0,5 -1,1

Årets avskrivningar -0,6 -1,2 -0,6 -1,2
Bokfört värde 2,7 2,3 2,7 2,3

Not 13 Materiella anläggningstillgångar 2020 2021 2020 2021
Ingående anskaffningsvärde 2 047,1 2 204,7 4 047,2 4 399,1

Inköp 160,4 327,5 404,1 587,5
Försäljningar -1,0 -0,2 -31,6 -203,0

Utrangeringar -1,0 -26,2 -1,5 -26,2
Överföringar 2,2 -7,6 -149,0

Nerskrivningar -3,0 -11,5
Utgående anskaffningsvärde 2 204,7 2 505,8 4 399,1 4 608,4

Ingående ack. avskrivningar 773,6 836,2 1 405,1 1 480,6
Försäljningar -22,0 -52,5

Utrangeringar -0,6 -11,6 -1,5 -11,6
Överföringar -10,8

Årets avskrivningar 63,2 67,5 109,8 114,8
Utgående ack. avskrivningar 836,2 892,1 1 480,6 1 531,3

Utgående redovisat värde 1 368,5 1 613,7 2 918,5 3 077,1
Avskrivningstider (genomsnitt) år 37,0 40,0

Not 14 Maskiner och inventarier 2020 2021 2020 2021
Ingående anskaffningsvärde 163,0 169,4 249,4 263,1

Inköp 5,0 9,0 11,0 10,9
Försäljningar -5,5 -1,2

Utrangeringar -6,1 -7,3
Överföringar 1,4 8,2 0,9

Utgående anskaffningsvärde 169,4 172,3 263,1 266,4
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Not 14 forts. Ingående ack. avskrivningar 124,7 138,2 191,2 213,4

Försäljningar -1,8 -0,3
Utrangeringar -6,1 -3,0 -7,3

Överföringar 1,4 11,0
Årets avskrivningar 12,1 9,5 16,0 13,4

Utgående ack. avskrivningar 138,2 141,6 213,4 219,2

Utgående redovisat värde 31,2 30,7 49,7 47,2
Avskrivningstider (genomsnitt) 2,7 2,6 3,1 3,1

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 2020 2021 2020 2021
Aktier i koncernföretag

Eslövs Bostads AB 28,5 28,5
Eslövs Industrifastigheter AB* 10,0 0,0

Fastighets AB Gäddan 0,1
Mellanskånes Renhållnings AB 1,1 1,1

Summa 39,6 29,7

Övriga aktier och andelar
Sydvatten AB 16,6 16,6 16,6 16,6

Kraftringen AB 241,0 241,0 241,0 241,0
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,4 1,4 1,4 1,4

Kommuninvest 23,0 23,0 23,0 23,0
Totalt 282,0 282,0 282,0 282,0

Redovisat värde vid årets slut 321,6 311,7 282,0 282,0

Not 16 Långfristiga fordringar 2020 2021 2020 2021
VA SYD avtal på överlåtelse 85,1 79,4 85,1 79,4

VA SYD avtal Orkla 4,7 2,3 4,7 2,3
VA SYD avtal 430,4 493,1 430,4 493,1

Kommuninvest förlagslån 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga 0,0 0,0 1,9 0,5

Totalt 520,2 574,8 522,1 575,3
Redovisat värde vid årets slut 520,2 574,8 522,1 575,3

Not 17 Bidrag statlig infrastruktur 2020 2021 2020 2021
Marieholmsbanan

Ingående värde 24,7 24,1 24,7 24,1
Årets anskaffning 0,5 0 0,5 0

Avskrivning -1,1 -1,2 -1,1 -1,2
Redovisat värde vid årets slut 24,1 22,9 24,1 22,9

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att medfinansiera en järnvägssträckning mellan Eslöv och Helsingborg med 38,7 mnkr. Bidraget redovi-
sas i balansräkningen och upplöses på 25 år.
Not 18 Exploatering, förråd 2020 2021 2020 2021

Ingående exploateringsvärde 8,1 14,7 8,1 14,7
Årets exploateringsnetto 11,8 14,3 11,8 14,3

– avslut/nedskrivning -5,2 -5,2 -5,2 -5,2
Totalt 14,7 23,8 14,7 23,8

Lager förrådsvaror 4,5 0 4,5 0
Redovisat värde vid årets slut 19,2 23,8 19,2 23,8

Not 19 Kortfristiga fordringar 2020 2021 2020 2021
Kundfordringar 12,1 15,3 15,5 17,7

Statsbidragsfordringar 56,6 57,7 56,6 57,7
Momsfordran 17,8 18,9 17,8 18,9

Skattekonto/skattefordran 3,4 0,8 3,4 0,8
Kortfristig del av långfristig fordran 22,7 25,1 22,7 25,1

Övriga fordringar 8,2 10,5 10,1 12,5
Upplupna intäkter 8,7 3,6 15,5 3,6

Förutbetalda kostnader 37,1 72,0 48,0 75,3
Redovisat värde vid årets slut 166,6 203,9 189,6 211,6
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Not 20 Pensionsmedelsförvaltning 2020 2021 2020 2021

Externa förvaltare
Svenska räntebärande fonder (DNB) anskaffningsvärde 37,2 37,3 37,2 37,3

Svenska räntebärande fonder (DNB) värdeförändring 3,6 3,5 3,6 3,5
Aktierfonder (Danske Capital) anskaffningsvärde 7,5 7,6 7,5 7,6

Aktierfonder (Danske Capital) värdeförändring 13,6 20,7 13,6 20,7
Aktiefonder (Swedbank) anskaffningsvärde 11,7 12,1 11,7 12,1

Aktiefonder (Swedbank) värdeförändring 13,0 20,3 13,0 20,3
Anskaffningsvärde vid årets slut 56,4 57,0 56,4 57,0

Marknadsvärde 86,6 101,5 86,6 101,5

Not 21 Kassa, bank 2020 2021 2020 2021
Bankkoncernkonto 97,4 83,0 181,5 164,3

– varav avsatt till pensionsmedel 15,1 15,1 15,1 15,1
Kassa, övrigt -1,7 0,1 -0,7 0,1

Redovisat värde vid årets slut 95,7 83,1 180,8 164,4

Not 22 Eget kapital 2020 2021 2020 2021
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 529,6 1 604,3 1 765,4 1 874,1

varav resultatutjämningsreserv 74,0 105,0 105,0 105,0
av årets resultat utgör årets avsättning  

resultatutjämningsreserv
31,0 30,0 31,0 30,0

Annat eget kapital -9,8 -9,3
Årets resultat 74,7 161,5 118,5 170,3

Redovisat värde vid årets slut 1 604,3 1 765,8 1 874,1 2 035,1
Fullmäktige har under åren 2013–2020 beslutat avsätta 105 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.  
Av 2021 års resultat avsätts ytterligare 30 mnkr.
Not 23 Avsättning för pensioner 2020 2021 2020 2021

Specifikation – avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension 3,0 1,0 3,0 1,0

Förmånsbestämd/kompl. pension 18,6 21,6 18,6 21,8
Ålderspension 0,0

Pension till efterlevande 0,4 0,4
Summa pensioner 22,0 22,6 22,2 22,8

Löneskatt 7,4 5,5 7,4 5,5
Summa avsatt pensioner 29,4 28,1 29,6 28,3

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 29,0 29,4 29,2 29,6

Nya förpliktelser under året
varav

– nyintjänad pension 0,9 1,3 0,9 1,3
– ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,3 0,2 0,3

– ändring av försäkringstekniska grunder
– övrig post -0,3 -0,4 -0,3 -0,4

Årets utbetalningar -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
Förändring löneskatt 0,1 -1,9 0,1 -1,9

Summa avsatt till pensioner 29,4 28,1 29,6 28,3
Acktualiseringsgrad, procent 97,0 %

Not 24 Övriga avsättningar 2020 2021 2020 2021
Avsättning deponier MERAB - 16,3 15,5

Uppskjuten skatt 36,3 38,0
Övriga avsättningar 18,0 18,0 23,9 23,3

Redovisat värde vid årets slut 18,0 18,0 76,5 76,8

Not 25 Långfristiga skulder 2020 2021 2020 2021
Lån i banker och kreditinstitut 523,5 708,2 1 197,1 1 698,2

Övrig långfristig skuld 0,7 0,0
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 8,4 9,8 8,4 9,8
– återstående antal år (vägt snitt) 27,5 25,0 27,5 25,0

Summa förutbetalda intäkter 8,4 9,8 5,4 9,8
Summa långfristiga skulder 531,9 718,0 1 203,2 1 708,0
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Solidarisk borgen Kommuninvest
Eslövs kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 278 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförplikelser.  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgenförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i för-
hållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eslövs 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  
510 966,1 mnkr och totala tillgångar till 518 679,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 070,8 mnkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 2 103,1 mnkr.

Kommunen, mnkr Koncern, mnkr
Not 25 forts. Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta, procent 0,43 % 0,44 % 0,85 % 0,69 %
Genomsnittlig bindningstid, år 2,38 1,73 4,9 4,34

Lån som förfaller inom
1 år 110,7 111,6 345,7 261,6

2–3 år 217,1 187,1 827,1 887,1
3–5 år 212,6 435,5 502,6 740,5

Beviljad checkräkningskredit 150,0 150,0 150,0 150,0
Utnyttjad kredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 26 Kortfristiga skulder 2020 2021 2020 2021
Leverantörsskulder 92,1 107,8 127,0 134,6

Skatteskuld 0,8 1,1 5,4 2,3
Personalens källskatt 26,2 24,7 26,2 25,7

Semester- och övertidsskuld 118,3 112,9 121,8 116,2
Arbetsgivaravgifter 29,9 28,3 29,9 28,7

Övriga kortfristiga skulder 11,3 18,9 21,2 22,4
Förutbetalda intäkter 48,0 20,7 68,1 36,1

Kortfristig del av långfristig skuld 17,0 25,7 182,0 190,7
Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt 8,9 12,9 8,9 12,9

Upplupna pensionskostnader 45,9 48,7 45,9 48,7
Upplupna räntekostnader 0,5 0,6 3,5 1,4

Övriga upplupna kostnader 53,9 36,2 53,3 40,2
Checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder 452,8 438,5 693,2 659,9

Not 27 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen 2020 2021 2020 2021
Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 458,5 454,1 458,5 454,1

Beräknad löneskatt 111,2 110,2 111,2 110,2
Summa 569,7 564,3 569,7 564,3

Ansvarsförbindelse årets ingång 582,7 569,7 582,7 569,7
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 14,0 8,0 14,0 8,0

Gamla utbetalningar -28,7 -27,7 -28,7 -27,7
Sänkning av diskonteringsränta

Övrigt 4,8 15,3 4,8 15,3
Förändring av löneskatt -3,1 -1,0 -3,1 -1,0

Ansvarsförbindelse årets utgång 569,7 564,3 569,7 564,3

Not 28 Ansvars- och borgensförbindelser 2020 2021 2020 2021
Eslövs Bostads AB 1105,0 1155,0

Mellaskånes Renhållnings AB 0,0 0,0
Eslövs Industrifastigheter AB/Fastighets AB Gäddan 130,0 0,0

Delsumma koncernföretag 1 235,0 1 155,0 0,0 0,0
Sydvatten AB 77,2 81,9 77,2 81,9

Kommunala bolag totalt 1 312,2 1 236,9 77,2 81,9
Kommunalt förlustansvar egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1

Hästhagens Ryttarförening 1,6 1,6 1,6 1,6
Eslövs Ridhus AB 4,3 4,3 4,3 4,3

Summa borgensåtagande 6,0 6,0 6,0 6,0
Summa ansvarsförbindelser 1 318,2 1 242,9 83,2 87,9
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Not 29 Koncerninterna transaktioner

Enhet Ägd andel                 Försäljning         Lån           Borgen

Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen

Eslövs Industrifastigheter AB 100 %

– Fastighets AB Gäddan 100 %

Eslövs Bostads AB 100 % 1 155,0 1 155,0

Mellanskånes Renhållnings AB 52,5 % 0,0

Summa 0,0 0,0 0 0 1 155,0 1 155,0

Kommunen, mnkr Koncern, mnkr
Not 30 Leasingåtagande 2020 2021 2020 2021

Operationell leasing avseende lös egendom

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 8,2 9,1 8,2 9,1

Senare än 1 år men inom 5 år 6,7 6,5 6,7 6,5

Senare än 5 år 0 0

14,9 15,6 14,9 15,6

Operationell leasing avseende lokaler

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 44,0 87,6 44,0 87,6

Senare än 1 år men inom 5 år 132,4 204,4 132,4 204,4

Senare än 5 år 153,9 125,8 153,9 125,8

330,3 417,8 330,3 417,8

Not 31 Övriga ej likviditetspåverkande poster 2020 2021 2020 2021

Realisationsvinster -3 -37,6 -3,0 -56,8

Realisationsförluster 0,0

Nedskrivningar/utrangering -0,6 13,5 5,0 13,5

Avsättningar 18,0 -16,3 4,2 -16,3

Övriga poster -5,5 -12,0 4,1

Summa 8,9 -40,4 -5,8 -55,5
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Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande 
innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen 
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller 
avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggnings-
tillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet 
beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till 
exempel avsättning till pensioner.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får 
överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets 
slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättnings-
tillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och 
kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till 
i bokslutet.

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och 
semesterersättning som förs över från personalkostnad till 
investering. 

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, av-
sättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga 
nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida 
bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med 
ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förvän-
tas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga 
belopp.

Finansiell intäkt/kostnad avser kostnader och intäkter för 
räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter 
och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar 
utrymmet för kommunens verksamheter.

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grun-
dad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom 
värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion 
av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men 
viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder 
och mellan kommuner.

Kapitalkostnad är summan av intern ränta och avskriv-
ningar

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande 
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. 
Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida 
medel.

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel 
som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostna-
derna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som av-
vikelse mot budget.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-
sägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld, består av fordringar och skul-
der hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till 
betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, 
postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bank-
certifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan  uttryckas 
i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i relation 
till extern utgift.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare 
än ett år efter balansdagen.

Nettokostnad är driftskostnad efter avdrag för de intäkter 
som finns inom respektive verksamhet, t ex driftbidrag, av-
gifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras 
med skattemedel.

Nettoinvestering är investeringsutgifter efter avdrag för 
investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investe-
ringsredovisningen.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas 
kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel. 

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pen-
sionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommu-
nens anställda.
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Periodisering innebär en fördelning av kostnader och  intäkter 
på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde 
och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och  kostnader 
och därmed förändringen av kommunens eget kapital, det vill 
säga årets resultat.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, 
inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslu-
tar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.

Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogan-
de för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av 
resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska per-
soner, i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera 
sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i 
 relation mot nettoinvesteringar.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. 
 Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag 
delat med 100. 

Soliditet den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks van-
ligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på 
balansdagen.

Soliditet 2 är eget kapital i balansräkningen reducerad med 
de pensionsåtagande som är intjänade före 1998, relateras till 
det totala kapitalet på balansdagen.

Särskild löneskatt är en avgift som betalas på pensions-
kostnader. För 2018 är löneskatten 24,26 procent.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att 
kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoen-
de av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella 
förhållanden.

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar 
dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1700 timmar. 

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört 
värde av värdepapper.
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UPPDRAG
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-
ningsorgan och har som sådant ansvar för utvecklingen av hela 
den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges 
beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklu-
sive de kommunala bolagen och för kommunens ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen 
och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunal-
lagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som 
rör andra nämnders verksamhet, bland annat se till att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekono-
miskt, uppföljning till fullmäktige över hur samtliga nämnder 
utvecklar verksamheten och den ekonomiska ställningen un-
der budgetåret.

Styrelsens kompletta uppdrag återfinns i reglementet som gäl-
ler från den 28 mars 2018 och i kommunallagen.

ÅRETS HÄNDELSER
Även detta år har präglats av pandemin. En stor del av den 
planerade verksamheten har fått stå tillbaka. Mycket arbetstid 
har fått läggas på krishantering, informationshantering, ar-
betsmiljöarbete, spridning av ny information och framtagande 
av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med hur smittspridningen 
förändrats under året.

Många möten har fortsatt varit digitala, bland annat före-
tagsbesök och näringslivsträffar. I slutet av september genom-

fördes den årliga näringslivsdagen i ett semidigitalt format.  
I samband med näringslivsdagen delades priser ut inom olika 
kategorier, bland annat Årets företagare.

För att stärka bilden av Eslöv och stärka stoltheten har Eslövs 
historia fått en egen webbplats under året. På historia.eslov.se 
samlas historierna om Eslöv, byarna, spännande byggnader 
och människorna som levt och verkat i kommunen.

Arbetet med en ny stambana mellan Hässleholm och Lund 
intensifierades under året. Eslövs kommun sade tillsammans 
med Höör och Hässleholms kommuner nej till Trafikverkets 
korridorsförslag av en ny stambana. Nu kommer arbetet att 
fortsätta med att, tillsammans med Region Skåne, Lunds, 
Höörs, Kävlinge samt Hässleholms kommuner, utreda vad en 
utbyggnad längs den södra stambanan skulle innebära, om 
det ens är möjligt.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser för kommunens verk-
samheter har fortsatt under året. Detta arbete pågår under 
flera år och kommer att resultera i en gemensam plan för 
kommunen.

Under året har medel inom Hälsomiljonen bland annat gått 
till att med stöd av företagshälsovården göra arbetsmiljökart-
läggningar och grupputvecklingsinsatser i olika verksamheter. 

Kommunledningskontoret har haft medel till att påbörja ar-
betet med Östra Eslöv, som är ett stort utvecklingsprojekt för 
att skapa en hållbar stadsdel där bostäder och verksamheter 
samsas och där grönska får stor betydelse. Eftersom översikts-
planen inte är antagen ännu har inte arbetet kunnat startas 
under året. Översiktsplanen planeras att antas under första 
kvartalet 2022.
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MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun  

Andel som upplever ökad trygghet ökar  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på  
landsbygden där man trivs och utvecklas
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än 
utflyttningen  

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation  

Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna 
och på landsbygden  

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de 
attraherar och uppehåller människor  

Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen
I samverkan med Kommunledningskontoret och 
 fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i 
olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt 
verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett 
tillgängligt boende

 

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag  

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande 
kommun
Under året genomfördes andra ansökningsrundan av lands-
bygdsmiljonen som i år berörde Flyinge, Gårdstånga och Har-
lösa. Parallellt håller projekten från den första ansöknings-
rundan på att genomföras. Hundrastgård i Löberöd är nu 
färdigställd och utegymmen i Kungshult och Hurva håller på 
att upphandlas.

Andel som upplever ökad trygghet ökar
Årets trygghetsmätning visar att 48 procent av de svarande 
känner sig trygga när de vistas ute ensamma sen kväll, vilket 
är en försämring från föregående år. Försämringen har fram-
förallt skett i Eslövs tätort. Den ökade otryggheten verkar inte 
vara kopplad till en ökad utsatthet för brott, då den är på en 
stabilt låg nivå. 

För att öka tryggheten i kommunen har en strategi för brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbete antagits och sam-
verkansavtal och medborgarlöften med polisen har tagits fram.

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler 
som löser sina ärenden via kommunens webbplatser
Pandemin har medfört att fler digitala arbetssätt har införts. 
Behovet av digitala möten kvarstår. Arbetet fortsätter med att 
hitta olika slags verktyg för olika typer av digitala möten.

Trots en väl utvecklad e-tjänstportal finns det fortfarande drygt 
80 tjänster i kommunen som tillgängliggörs enbart via blan-
kett. 

Under året har pandemirelaterad kommunikation genomförts 
i både digitala och tryckta kanaler. Kommunens arbete med 
att nå ut snabbt via sociala medier har gett resultat med ett 
stort antal nya följare under året.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara 
större än utflyttningen
Under året ser vi ett positivt flyttnetto från andra skånska 
kommuner med 99 personer, vilket är en ökning från föregå-
ende år. 

En in- och utflyttningsanalys är genomförd som visar att det 
som framförallt gör Eslöv till en attraktiv boendeort är prisvärt 
boende och närhet till natur och rekreation.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybygg-
nation
Av de bostäder som färdigställts i tätorten under året är en 
majoritet belägen inom 300 meter från ett rekreationsområde.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunk-
ter så att de attraherar och uppehåller människor
Till följd av pandemin har arbetet inom detta område varit 
begränsat.

Under vintern och våren 2020/2021 genomfördes en kultur-
miljöinventering i Marieholm. Materialet som togs fram lades 
in i Eslövs kommuns kulturmiljökarta som är tillgänglig på 
Eslövs kommuns hemsida. I september 2021 anordnades en 
kulturmiljövandring för medborgare i Marieholm av tjänste-
personer från Kommunledningskontoret.

Under hösten tog kommunfullmäktige beslut om kommunens 
evenemangsstrategi. Det finns goda förutsättningar att värva 
större evenemang till Eslövs kommun inom kommunens styr-
keområden som exempelvis idrott, kultur, landsbygd samt 
mat och dryck.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jäm-
fört med idag
Under året har kommunen antagit en bostadsförsörjnings-
strategi. I den pekas vikten av blandade upplåtelseformer ut; 
äganderätt och bostadsrätt ska ges ökad prioritet.

Eslövs boendeutbud domineras av hyresrätter. För att få ett 
mer varierat utbud måste det byggas fler bostadsrätter och 
småhus. Under 2021 har det färdigställts 256 bostäder, vilket 
överstiger kommunens prognos. Av det som färdigställts är 
244 bostäder hyresrätter, 12 äganderätter och inga bostads-
rätter. Eftersom samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt 
arbete kommer inte målet om ett bredare boendeutbud att 
kunna uppfyllas inom planperioden.

Ett projekt med villatomter har startats i Marieholm under 
året. Under året har även detaljplanen för Stenbocken 14 och 
15 antagits, vilken möjliggör 260 nya bostäder och centrum-
verksamhet i centrala Eslöv. Byggherren planerar att uppföra 
bostadsrätter.

Kommunens fokus med exploateringsprojekt är att ta fram 
mer mark för byggnation av villor.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv 
pågår och under 2021 har det beslutats att den ska skickas ut 
på granskning.
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Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta 
kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet  

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd  

En kommun som både attraherar nyföretagande och  

Företagen är nöjda med företagsklimatet  

Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv  

Nyföretagandet ökar  

Ekokommun i framkant
En struktur för kommunens arbete med Agenda 2030 är un-
der uppbyggnad. Under året har arbetet med kartläggning av 
kommunens verksamheter påbörjats och kompetenshöjande 
insatser har genomförts med två av kommunens förvaltningar. 
Det finns även en plan för att genomföra motsvarande insatser 
med övriga förvaltningar.

Under 2021 har hållbarhetsdimensionerna på ett mer struk-
turerat sätt beaktats i de upphandlingar som genomförts av 
Kommunledningskontoret. 

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga 
och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare 
verksamhet
Eslövs kommun ligger mycket bra till i jämförelse med såväl 
övriga skånska som svenska kommuner när det gäller bred-
bandsutbyggnad på landsbygden. 

Tillgången till snabbt bredband med en kapacitet på minst 
100 Mbit/s uppgår nu till 85 procent av hushållen och företa-
gen i kommunen. Målsättningen var att 95 procent senast vid 
årsskiftet 2020 skulle ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Detta 
mål har därmed inte nåtts. Det nationella målet om att hela 
Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 är fortfaran-
de möjligt att nå för Eslövs del. För att underlätta bredbands-
utbyggnaden på landsbygden har Eslövs kommun beslutat att 
satsa 5 mnkr per år kommande fyra år. Dessa medel blir ett 
komplement till de statliga medlen och riktlinjer för hur de 
ska användas kommer att tas fram under 2022.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på 
landsbygd
På grund av covid-19 har arbetet med att öka det kollektiva 
resandet fått pausas.

Pandemin har påverkat resmönstret och resandet med stads-
bussarna har minskat kraftigt. Sedan januari 2020 uppgår 
minskningen till 42 procent. En komplett analys av pandemins 
påverkan på kollektivtrafiken har inte kunnat genomföras än.

Cyklandet i kommunen har för andra året i rad ökat markant, 
en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Ök-
ningen kan bero på att Stora torg med anslutande cykelvägar 
har färdigställts, vilket har inneburit en förbättring för stadens 
cyklister.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöj-
dare företagare
Pandemin fortsatte att prägla näringslivsarbetet under större 
delen av 2021. Fram till efter sommaren genomfördes majo-
riteten av såväl företagsbesök som näringslivsträffar digitalt. 
Under året genomfördes sex näringslivsfrukostar, en närings-
livsdag och ett antal andra träffar, som genom de digitala 
plattformarna har haft över 10 000 visningar.

Under hösten genomfördes två stora utbildningssatsningar för 
näringslivet, Tillväxtresan och E-raketen, vilka finansierades 
av Region Skåne. De syftade till att rusta företagen för det nya 
affärslandskap som väntar efter pandemin.

I syfte att öka medvetenheten kring offentlig upphandling och 
öka deltagandet i kommunens upphandlingar har Kommun-
ledningskontoret deltagit i kommunens näringslivsfrukost i 
december. Tillsammans med två av kommunens leverantö-
rer har kortfilmer tagits fram för att uppmärksamma vilka 
möjligheter ett deltagande i offentliga upphandlingar kan ge. 
Filmerna innehåller leverantörernas upplevelser av upphand-
lingsprocessen samt tips till potentiella anbudsgivare. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en plan för förbättrat 
näringslivsklimat som ska implementeras det kommande året.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs 
kommun
Måluppfyllelsen mäts med två indikatorer, årlig förändring av 
antal arbetsställen samt årligt antal företag som avregistreras 
från kommunen. Det finns inga nya värden för indikatorerna 
att rapportera. Enligt tidigare rapporterade värden har indi-
katorerna varit uppfyllda.

Nyföretagandet ökar
Aktiviteter med fokus på nyföretagande har genomförts un-
der året. Exempel på aktiviteter är sommarlovsentreprenörer, 
frukostträffar och ”digifika” tillsammans med Nyföretagar-
centrum.

Effektmålet mäts med indikatorn nyregistrerade företag per 
1 000 invånare per 31 december. Inget nytt värde kan rappor-
teras än, men antalet nyregistrerade företag är fortsatt högt. 
Fram till och med november startades 163 nya företag, vilket 
bara är något färre än under rekordåret 2019, då 170 företag 
startade fram till och med november.
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Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska 
minska  

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta 
kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens 
nackdel har minskat  

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning 
av deras ärende ökar  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Den tid som läggs på interna administrativa proces-
ser ska minska
Antalet fysiska blanketter inom personaladministrationen 
har fortsatt minskat och de flesta timavlönade rapporterar nu 
digitalt i HR-systemet. En rad uppdateringar i systemet har 
förenklat användandet och minskat tidsåtgången för medar-
betare och verksamhet.

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängli-
ga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare 
verksamhet
Under året har digitala samrådsmöten genomförts och filmer 
har använts för att visa förslag till ny detaljplan och den för-
djupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Interaktiva 3D-mo-
deller har även testats i stadsutvecklingsprojekten Abborren 
9 och Bankmannen 9 och digitala trygghetsvandringar har 
genomförts.

Andelen rekryteringar där den som anställs har 
 efterfrågad kompetens ska öka
Målet om att 90 procent av medarbetarna som anställs ska ha 
rätt kompetens nås nästan för kommunen som helhet. Av dem 
som rekryterades till Kommunledningskontoret hade 91 pro-
cent önskad erfarenhet och samtliga hade önskad utbildning.

Arbetet med att bygga upp kommunens hemsida som den 
främsta kanalen för att visa upp kommunen som arbetsgivare 
har fortsatt. 

Under 2021 har kommunstyrelsen upphandlat och implemen-
terat ett nytt rekryteringssystem, infört nytt arbetssätt vid an-
vändning av externa rekryteringsaktörer samt börjat prova ett 
nytt testverktyg i rekryteringar. 

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av 
sin kompetens
Detta mål mäts via medarbetarenkäten. Resultatet för 2021 
ligger på 90,4 procent för kommunen som helhet och 91,5 
procent för Kommunledningskontoret. Om de medarbetare 
som svarat att frågan inte är aktuell undantas, är målet näs-
tan uppfyllt. För att förenkla och förtydliga framtagandet av 
planer för utveckling av kompetens pågår ett arbete med att 
förbättra det dialogmaterial som används i medarbetarnas 
utvecklings- och lönesamtal.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin 
arbetsplats till andra ska öka
Även detta mäts i medarbetarenkäten. Målet är minst 4 och 
resultatet för 2021 uppgår till 4,13 för kommunen som helhet 
och 4,23 för Kommunledningskontoret. Resultatet är dock nå-
got lägre än föregående år och ligger nu på en mer förväntad 
nivå efter förra årets troliga coronaeffekt.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god
Jämfört med föregående år har hälsotalet sjunkit med 1,4 
procentenheter, från 95,7 till 94,3 fram till 30 november. För-
ändringen beror i sin helhet på en ökning av långtidssjuk-
frånvaron, vilken inte är arbetsrelaterad. Pulsmätningen om 
arbetsmiljö som genomförts vid flera tillfällen visar på en god 
kunskap om hur smittspridning förhindras. Medarbetarna är 
trygga med de åtgärder som genomförts med anledning av 
pandemin.

Värdet på Hållbart medarbetarengagemang (HME) från årets 
medarbetarenkät är något lägre för Kommunledningskontoret 
2021 jämfört med 2020 och når inte riktigt upp till målet om 
ett värde på 83. Årets utfall uppgår till 81,7, att jämföra med 
84 föregående år. Resultatet är dock ett högt och bra resultat 
vid jämförelse över tid, där det snarast är resultatet för 2020 
som sticker ut som ovanligt högt.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till 
kommunens nackdel har minskat
Kommunstyrelsen har inte haft några överklagade ärenden 
under perioden.

Genom löpande uppdatering av kommunens upphandlings-
mallar säkerställs rättssäkerheten och effektiviteten i upphand-
lingsprocessen. Under 2021 har ingen av Kommunlednings-
kontorets genomförda upphandlingar överprövats, vilket får 
tas som ett tecken på att upphandlingarna bedrivits på ett 
korrekt sätt.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens 
handläggning av deras ärende ökar
För ökad måluppfyllelse behöver den interna samordningen 
av företagsärenden prioriteras och systematiseras. Kommunen 
behöver ständigt arbeta för att upprätthålla god service och 
bemötande.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och 
Våra chefer är förebilder för värderingarna
Målet är att genomsnittet ska vara minst 4 för respektive 
målsättning. Utfallet i medarbetarenkäten uppgår till 4,22 
respektive 4,17 för kommunen som helhet. För Kommunled-
ningskontoret uppgår resultatet till 4,24 respektive 4,23. Re-
sultaten visar att kommunens värderingar är väl förankrade 
i verksamheten.
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Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt Inv.ram kf
Redovisat till 

och med 2021 Redovisat 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021

Ärendehanteringssystem -2,0 0,0 0,0 -2,0 2,0

Digital infrastruktur, fiber -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1

Digital infrastruktur, strategi -4,0 -0,2 -0,2 -4,0 3,8

Digital infrastruktur -1,5 0,0 0,0 -1,5 1,5

Förstudie stadshuset -1,0 0,0 0,1 -1,0 1,1

Utredning demensboende -1,0 0,0 0,0 -1,0 1,0

Landsbygdsutveckling -7,5 0,0 0,0 -2,5 2,5

Ledningssystem -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,3

Upphandlingsverktyg -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,3

Förvärv byggnader och mark 0,0 -23,0 -20,8 -15,0 -5,8

Summa -17,7 -23,2 -20,9 -27,7 6,8

EKONOMISK ANALYS
Kommunledningskontoret redovisar ett stort överskott. Av 
överskottet kan 4 mnkr hänföras till personalkostnaderna som 
blivit lägre både till följd av sjukfrånvaro, vård av barn och va-
kanta tjänster. Tack vare omprioriteringar har verksamheten 
löpt på men en del planerat arbete har inte kunnat genom-
föras. På övrig drift redovisas plus avseende budgetmedel till 
olika satsningar som inte kunnat användas fullt ut. Här kan 
nämnas Hälsomiljonen, Östra Eslöv och digitalisering.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -7,5 -11,8 -11,5 0,3

Infrastruktur, skydd m.m. -10,9 -10,1 -10,0 0,1

Kommungemensam 
verksamhet

-61,2 -74,8 -68,5 6,3

Summa -79,6 -96,7 -90,0 6,7

IINVESTERINGAR
Upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem 
har försenats till följd av många komplexa frågeställningar i 
upphandlingsunderlaget.

Inom området för smarta kort och e-legitimering för medarbe-
tare görs det mycket på nationell nivå som påverkar kommu-
nens vägval och därmed investeringar.

För att möjliggöra automatisering av processer finns medel 
både till en automatiseringsplattform och till en konsult för 
automatisering av processer. Till följd av tidsbrist har detta 
arbete inte kunnat påbörjas under 2021.

Satsningen kring landsbygdsmiljonen har slagit väl ut och 
väckt stort intresse både på kommunal, regional och nationell 
nivå. Under utlysningen 2020 inkom över 100 förslag där fyra 

beviljades medel. En ny utlysningsperiod genomfördes 2021. 
102 förslag kom in från de boende i och omkring Harlösa, 
Flyinge och Gårdstånga. De vinnande förslagen som röstades 
fram och kommer att färdigställas med början 2022 var en 
multisportarena i Harlösa, en aktivitetsplats i Flyinge och ett 
motionsspår i Gårdstånga.

EXPLOATERINGAR
I kommunen bedrivs cirka 60 exploateringsprojekt som är i 
olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att ta fram de-
taljplan, i andra pågår försäljning av mark och några projekt 
är i byggskedet. Kommunen arbetar både med att möjliggöra 
privata exploateringsprojekt och med att driva egna kommu-
nala projekt.

Det pågår just nu flera projekt för att få fram byggklara vil-
latomter. Långåkra etapp 1 har kommit längst och planen är 
att kunna påbörja försäljning av tomter under 2022. Området 
innehåller 20 villatomter, elva kedjehus och två kvarter för 
flerbostadshus. Planen är att fortsätta utbyggnaden i Långåkra 
med fler etapper. I budget finns även flera projekt för utbygg-
nad i byarna, såsom Marieholm nordost och Ölyckegård etapp 
3 i Löberöd.

I östra Eslöv kommer projekt att startas upp i enlighet med 
den fördjupade översiktsplanen. Det enskilt största exploa-
teringsprojektet är Gäddan 4, som innebär en omvandling 
av Stenas industritomt till ett attraktivt bostadsområde med 
omkring 600 bostäder. Det kommer också att startas upp ett 
exploateringsprojekt för Berga trädgårdsstad etapp 1. Inom 
kvarteret Gåsen har en markanvisningstävling genomförts och 
kommande år planeras byggnation av nya stadsradhus med 
stort hållbarhetsfokus.

I samband med bokslutet har fyra exploateringsprojekt avslu-
tats. Detta har påverkat kommunens resultat positivt med 2,8 
mnkr och redovisas inom finansförvaltningen.
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Exploateringsprojekt

Kommunal mark – pågående projekt, mnkr
Budget 

intäkter
Budget 

kostnader
Kommun- 

bidrag IB 2021
Budget 

2021
Årets  

försäljning
Årets  

kostnader UB

Industrimark Eslöv 0,0 0,0

Industrimark Flyinge -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Industrimark Löberöd 1 -1,1 -0,1 -0,3 -0,3

Exploateringsområde Slaktaren

Exploateringsområde Bäckdala 1

Exploateringsområde Gustavslund 20,4 -14,5 5,9 -8,8 3 1,8 -0,1 -7,1

Exploateringsområde Flygstaden 16,3 -17 -0,7 -0,1 -0,1

Exploateringsområde Kv. Gåsen 17 m.fl. 12,5 -18,1 -5,6 -1,2 -2,4 0,3 -5,7 -6,6

Löberöd, Hörbyvägen 1 0,8 -0,1 0,7 0 -0,1 0

Arildsvägen 1,2 -1,5 -0,3 -0,2 -0,2

Föreningstorget 23,4 -16,5 6,9 -0,4 21,6 0,2 -0,2 -0,4

Kv. Rådjuret/Kv. Klövern

Långåkra bostäder 29 -31,3 -2,3 -0,2 -1 -1,7 -1,9

Sibbarp 2:39 0,5 -0,5 0 -0,1 -0,1 -0,1

Övrigt gamla projekt -0,6 -0,6 -0,1 -0,5 -0,1

Tågarpsvägen

Solvägen/Bygelvägen/Allmogevägen 1,5 -0,7 0,8 0,0 -0,4 0,0

Ölyckegården, etapp 3 0 -0,8 -0,8 0,0 -2,4 0,0

Billinge transf.stn 0,0 0,0

Hurva 15:56 0,0 0,0

Rådjuret/Kidet 4,7 -0,2 4,5 0,0 -0,1 -0,4 -0,4

Billinge tomter 0,4 -0,1 0,3 0,0 0,0

111,7 -103,5 8,2 -11,9 17,6 2,3 -8,1 -17,7

Kommunal och privat mark – planerade/ 
föreberedande projekt, mnkr

Bankmannen -0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0

Eslövs Flygfält -1,5 0,0 -0,6 0,0

Utvecklingsområde Östra Eslöv (FÖP) -0,7 -0,4 -0,3 0,4 0,0

Gäddan 41 -50,4 -50,4 -5,4 -2,5 -0,3 -5,7

Skatan 3 -0,4 -0,4 0,0 -0,2 0,0

Berga trädgårdsstad, etapp 1 -2,5 -2,5 0,0 -0,3 0,0

Långåkra, etapp 2 -2,2 0,0 0,0

Långåkra, etapp 3 -2,5 0,0 0,0

Kastanjen -0,4 -0,4 0,0 -0,1 0,0

Marieholm Nordost -2,7 -2,7 0,0 -0,4 -0,4

Badhusparken -0,5 0,0 -0,3 0,0

Äspingen 1 och 2 2,0 0,0 -0,1 0,0

Drottningen S:1 Sallerup -0,1 0,0 -0,1 0,0

Skatan 10 4,5 0,0 -0,1 0,0

Stehag 5:21 -0,4 -0,4 0,0 0,0

6,5 -64,6 -57,1 -5,8 -4,7 0 -0,3 -6,1

Äldre projekt med kvarvarande brister, mnkr

Harlösa Karl Axels väg, översvämning -2,3 0,0 -2,3 0,0

Stehag Hålebäcksområdet, översvämning -1,7 0,0 -1,7 0,0

0,0 -4,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

118,2 -172,1 -48,9 -17,7 8,9 2,3 -8,4 -23,8

Avslutade projekt, mnkr

Exploateringsområde Slaktaren 1,5 -1,0 0,5 0,9 0,9

Exploateringsområde Bäckdala 1 26,6 -26,6 0,0 1,3 -0,2 1,1

Kv. Rådjuret/Kv. Klövern 1,7 -1,7 0 0,3 0,3

Tågarpsvägen 0,5 -0,3 0,5

29,8 -29,3 0,5 3 -0,3 0 -0,2 2,8
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Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: 15,9 mnkr 

UPPDRAG
Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att 
fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen 
om vård av unga, läroplaner och andra författningar ankom-
mer på kommunen. 

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden 
är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och soci-
altjänst för barn och unga upp till 18 år. Nämndens uppdrag 
innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta 
i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola 
hos annan huvudman. 

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och 
modern förskola och grundskola som ger kommunens unga 
en bra start i livet. Alla elever ska nå kunskapsmålen, och när 
eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 ska 
de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. 
Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med 
andra kommuner. 

Barn- och familjenämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta 
ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas 
huvuduppdrag, så att dessa främjar att barn och ungdomar 
kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande indi-
vider och samhällsmedlemmar. 

ÅRETS HÄNDELSER
Covid-19-pandemin har fortsatt påverka barn- och familje-
nämndens verksamheter även under 2021. Både personal, 
barn och elever har haft en högre frånvaro än brukligt. På 
grund av detta har förskole- och grundskoleverksamheten 
många gånger fått omorganiseras med kort varsel. Tillgång till 
vikarier har varit begränsad då alla kommuner i närområdet 
har haft stora behov. 

Under delar av vårterminen bedrevs undervisningen på kom-
munens 7–9-skolor digitalt. Detta påverkade tryggheten på 
skolorna när eleverna övergick till närundervisning, eftersom 
elevgrupperna inte lärt känna varandra. Hur pandemin kom-
mer att ha påverkat barns och elevers kunskapsutveckling 
återstår att se.

Inom grundskolans verksamhet har ett Språkutvecklingscen-
trum startat under året. Inom centrumet finns bland annat 
modersmålslärare och studiehandledare organiserade. Syf-
tet med Språkutvecklingscentrumet är att samla och stärka 
kompetensen kring elever med annat modersmål än svenska, 
både när det gäller modersmålsundervisning och studiehand-
ledning. 

Utifrån att resultat och närvaro varit låga i grundskolans 
centrala undervisningsgrupp, CU, genomfördes en genom-

lysning av denna verksamhet under våren. Genomlysningen 
efterföljdes av en omorganisation, där verksamheten numera 
är organiserad inom barn- och elevstödsenheten. Utifrån ge-
nomlysningen har också åtgärder vidtagits för att utveckla 
och förbättra verksamheten inom CU. Exempel på åtgärder 
är att det nu finns uttalade riktlinjer för skolgången. Detta 
har bidragit till att elever har kunnat flytta tillbaka till sina 
hemskolor, att gruppen numera har flexibelt antal platser och 
att elevråd har bildats. Den fysiska och pedagogiska miljön har 
också uppdateras. Exempel på detta är att eleverna numera 
har hemklassrum i syfte att minimera förflyttningar och över-
gångar. Det har resulterat i att antalet kränkningsanmälningar 
mer än halverats. 

Under hösten genomförde Skolinspektionen sin regelbundna 
kvalitetsgranskning avseende huvudmannens förutsättningar 
för att skapa en grundskola där eleverna ska ha en likvärdig 
utbildning. Skolinspektionen fastslog efter sin granskning att 
förutsättningarna för att skapa en likvärdig grundskola finns i 
Eslövs kommun. Detta eftersom grundskolorna i Eslövs kom-
mun gör relevanta analyser av studieresultat och resultat av 
elevernas trygghet, har vidtagit relevanta åtgärder för att elev-
er med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål, gör 
analyser av skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan 
skolor och söker aktivt förklaringar till dessa. 

Under året har satsningar gjorts på bibliotek inom förskolans 
verksamhet. Syftet med satsningen har varit att väcka barns 
nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära, vilket är nära kopplat till 
läroplanens mål såväl kring normer och värden som gällande 
utveckling och lärande. Effekterna av införandet av förskole-
bibliotek har redan märkts, då barnens intresse och språkliga 
medvetenhet har ökat efter införandet genom högläsning och 
berättande. 

Inför 2021 erhöll nämnden investeringsbudget för upprust-
ning av förskolornas utemiljö. Exempel på investeringar som 
gjorts är solskydd och utveckling av naturmiljön på förskole-
gårdarna. Utgångspunkten för investeringarna är att försko-
lans verksamhet ska ha mer utevistelse, vilket bidrar till en 
ökad kvalitet och likvärdighet. 

Under 2021 påbörjades utbyggnaden av Norrevångsskolans 
lokaler för årskurs f–6 och av Häggebo förskola. Etapp 2b, 
ombyggnad av gamla Bergaskolans lokaler, har också kommit 
igång. Ekenässkolans lokaler har färdigställts och skolan flytta-
de tillbaka i nyrenoverade och tillbyggda lokaler hösten 2021. 

Volymerna för verksamheterna förskola, fritidshem, förskole-
klass och grundskola stämdes av i samband med delårsbok-
slutet. Då volymerna var lägre än budgeterat korrigerades 
barn- och familjenämndens budgetram utifrån denna avstäm-
ning. På grund av detta är utfallet för volymerna för nämnda 
verksamheter ungefär som budgeterat för 2021.
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Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Barnomsorg, antal barn

Eslövs kommuns förskolor 1–5 år 1 691 1 672 1 666 1 658
Pedagogisk omsorg 27 26 26 25

Fristående barnomsorg 259 258 264 263
Summa 1 978 1 956 1 956 1 946

Fritidshem, antal elever
Eslövs kommuns fritidshem 1 477 1 482 1 465 1 475

Fritidshem andra huvudmän 143 144 143 144
Summa 1 620 1 626 1 608 1 619

Grundskola, antal elever
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 410 414 406 405

Förskoleklass hos andra huvudmän 26 32 33 30
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor 3 524 3 561 3 632 3 634

Årskurs 1–9 hos andra huvudmän 335 355 391 386
Grundsärskola 33 36 34 32
Träningsskola 20 22 24 21

Summa 4 348 4 420 4 520 4 508

Verksamhetsmått

Redovisat 2019 Redovisat 2020 Redovisat 2021 
Andel behöriga till yrkesprogram

Eslövs kommun* 83,5 % (84,4 %) 85,7 % (88,6 %) 80,4 % (83,2 %)
Riket samtliga anordnare 84,3 % (87,8 %) 85,6 % (88,5 %) 86,2 % (88,4 %)

Samtliga kommuner 82,5 % (86,7 %) 84 % (87,5 %) 84,6 % (87,2 %)

Andel behöriga till estetiska program
Eslövs kommun* 82,7 % 84,1 % 77,9 %

Riket samtliga anordnare 83,3 % 84,4 % 85,0 %
Samtliga kommuner 81,5 % 82,8 % 83,3 %

Andel behöriga till ekonomiska, humanistiska  
och samhällsvetenskapliga program

Eslövs kommun* 80,4 % 83,5 % 75,9 %
Riket samtliga anordnare 81,8 % 82,9 % 83,4 %

Samtliga kommuner 80,0 % 81,2 % 81,7 %

Andel behöriga till naturvetenskapliga och tekniska program
Eslövs kommun* 79,1 % 82,1 % 73,7 %

Riket samtliga anordnare 80,8 % 81,5 % 82,0 %
Samtliga kommuner 78,8 % 79,6 % 80,2 %

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9**
Eslövs kommun* 221,4 (227,6) 227,5 (233,3) 217,9 (224,1)

Riket samtliga anordnare 229,8 (235,7) 231,1 (236,1) 232,1 (235,9)
Samtliga kommuner 224,5 (231,3) 225,9 (231,7) 226,8 (231,2)

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9
Eslövs kommun* 73,6 % (77,5 %) 75 % (77,4 %) 68,5 % (71,3 %)

Riket samtliga anordnare 75,5 % (78,9 %) 76,5 % (78,9 %) 76,1 % (78,3 %)
Samtliga kommuner 72 % (76 %) 72,4 % (77,3 %) 72,5 % (75 %)

Antal placerade barn per den 31 december  
exklusive ensamkommande barn

Familjehem och vårdnadsöverflyttningar 82 70 74
Institution 6 3 7

Andel förskollärare i förskolan per den 31 december 65,4 % 63,5 % 60,3 %
*  Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år oavsett hemkommun. 

Uppgifterna kring årskurs 9:s kunskapsresultat och behörighet till nationella program är korrigerade utifrån Skolverkets statistik. 
Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu resultaten.  
Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever.

** Genomsnittligt meritvärde beräknat på 17 ämnen
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MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshem-
men ska vara trygga i kommunens verksamhet  

Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska 
minska  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens 
förskolor och grundskolor. I enkäten som skickas ut till vård-
nadshavare med barn på kommunens förskolor svarade cirka 
90 procent att de upplevde att deras barn var trygga och triv-
des i verksamheten, vilket var ungefär samma andel som när 
enkäten genomfördes föregående år. Under året har flera av 
kommunens förskolegårdar blivit vidgjorda, något som skett 
inom ett investeringsprojekt som nämnden erhållit budget för. 
Ett led i detta arbete är att det behövs en tydligare trygghets-
skapande miljö i anslutning till förskolebyggnadernas entré. 
Projektet med att upprusta förskolegårdar kommer att fort-
sätta under 2022. 

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna i 
grundskolan kommer att nå målen för utbildningen. Det är 
skolans och ytterst rektors ansvar att skapa trygghet och stu-
diero på skolenheterna. Eleverna i årskurs 3–9 på kommunens 
grundskolor besvarar årligen en enkät kring sin trygghet, triv-
sel och arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2021 svarade 
cirka 90 procent av eleverna att de kände sig trygga på sin 
skola. Detta var något bättre än när enkäten genomfördes 
2020. Samtliga skolor analyserar enkätresultaten på klass- och 
skolnivå. Eleverna är med i analysen i sina egna klasser och 
analyser görs också i skolornas elevråd och/eller likabehand-
lingsgrupper samt i skolornas elevhälsoteam. Utifrån dessa 
analyser planerar skolorna nya åtgärder för att ytterligare 
öka tryggheten och studieron på samtliga skolor. Enkäten om 
trygghet och studiero kommer att göras om och en version av 
enkäten kommer även att finnas för f–2 elever. 

Under läsåret 2020–2021 var det 59 procent av eleverna som 
var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden i 
grundskolan, vilket är en lägre andel jämfört med tidigare år. 
Covid-19-pandemin är förklaringen till den minskade andelen. 
Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammade och 
kända av sina mentorer, av rektor och elevhälsoteam. Frånva-
ron för läsåret 2020–2021 får betraktas med reservation, då det 
har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna 
av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närva-
ron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av när pandemin 
upphört.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Attraktiva skolor med stärkta studieresultat
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor 
ska nå de nationella målen  

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och 
metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar 
till lärande

 

Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och 
vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och 
fritidshem

 

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att 
bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktivite-
ter med barn och elever och dels genom undervisningen där 
kunskap om hållbar utveckling återfinns i läroplanen. 

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. En förskola av 
hög kvalitet bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande upp-
växt för alla barn och ett starkt och jämlikt samhälle. 

På kommunens förskolor finns en hög andel förskollärare, 
vilket skapar förutsättningar för en god pedagogisk miljö och 
undervisning för barnen. På enkäten till vårdnadshavare med 
barn på kommunens förskolor svarade 90,7 procent att de upp-
lever att deras barn lär sig nya saker på förskolan. 88,6 procent 
svarade att deras barn erbjuds möjligheter till utveckling.

Genom deltagandet i forsknings- och utvecklingsprogrammet 
Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) har det blivit tydli-
gare fokus på undervisningen i förskolan. Det har i sin tur har 
lett till fler diskussioner och förbättringsstrategier där medar-
betarna utvecklas individuellt och i grupp. 

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021 var det 
cirka 87 procent som uppnådde nämndens läsmål. Det var en 
lägre andel jämfört med föregående år. 

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans natio-
nella program när de lämnade årskurs 9 var 80,4 procent 
våren 2021, vilket var en lägre andel än 2020 (85,7 procent). 
Behörigheten för samma elevgrupp efter vårterminen när de 
lämnade årskurs 8 var 70,5 procent. Med andra ord har elev-
gruppen förbättrat sin måluppfyllelse markant under årskurs 
9. 

Liksom tidigare år är det resultaten i matematik och svenska 
som andraspråk (SvA) som påverkar behörigheten. Skolorna 
har arbetat intensivt med olika insatser för att eleverna ska 
nå en högre måluppfyllelse såväl på individ- som gruppnivå. 
De har också god kännedom om elever som inte når målen. 
Skolorna använder olika metoder och redskap i arbetet, som 
till exempel fokusveckor och temadagar, men framförallt extra 
stöd till berörda elever. 

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade 
årskurs 9 vårterminen 2021 var 217,9, vilket var en försäm-
ring jämfört med tidigare år. Anledning till detta är dels den 
försämrade närvaron, dels resultaten i matematik och svenska 
som andraspråk.

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och 
metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättning-
ar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte 
likformighet eller lika mycket resurser, utan hänsyn ska tas till 

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2021 65

120 ( 805 )



BARNfl OCH FAMILJENÄMNDEN

elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är sko-
lans kompensatoriska uppdrag. Under avsnittet Årets händelser 
ovan beskrevs den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen 
genomfört under hösten i kommunen. Kvalitetsgranskningen 
avsåg att granska de förutsättningar huvudmannen skapar 
för att eleverna får en likvärdig utbildning på kommunens 
skolor. I granskningen fastslog Skolinspektionen att grund-
skolorna i kommunen i hög utsträckning vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett 
modellberäknat värde för andelen elever som uppnått kun-
skapskraven och meritvärden för elever i årskurs 9. Modellen 
är en regressionsmodell där kommunerna i riket jämförs med 
varandra och hänsyn tas till elever med vårdnadshavare som 
får ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, vårdnadshava-
res utbildningsnivå och kön. Värdet visar avvikelsen mellan 
det faktiska värdet och det modellberäknade värdet, där ett 
negativt tal visar att kommunen presterat lägre än förväntat 
utifrån bakgrundsförutsättningarna. För Eslövs kommun var 
det modellberäknade värdet -1,5 för andelen som uppnått kun-
skapskraven i årskurs 9 och -3,5 för meritvärdet. Det är vari-
ation mellan kommunens 7–9-skolor, där några har presterat 
bättre och några sämre enligt det modellberäknade värdet. 

På kommunens grundskolor har 80 procent av eleverna i års-
kurs 3–9 svarat att de trivs i skolan. Detta är en minskad andel 
jämfört med 2020 års goda resultat. Resultatet analyseras och 
åtgärder vidtas på samma sätt som utifrån elevernas upplevel-
se av trygghet och studiero.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till 
påverkan och delaktighet  

Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och 
sakliga grunder, samt ske skyndsamt  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden sam-
verkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exem-
pelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns 
också med lärar- och socionomutbildningarna i Malmö, Lund 
och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter 
löpande tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till 
påverkan och delaktighet i sin utbildningsmiljö. Det är viktigt 
att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor 
de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de 
inte har tillräckligt med inflytande ökar med stigande ålder 
och mognad. Detta visar även enkäterna som genomförts i 
förskolan och grundskolan. 91,3 procent av vårdnadshavarna 
är nöjda med den möjlighet de har till inflytande på förskolan. 
I årskurs 3–6 är det 87,7 procent av eleverna som upplever att 
lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, motsvarande andel i 
årskurs 7–9 är 75,4 procent. 

Det är nu ett år sedan barnkonventionen blev lag och det 
genomsyrar nämndens verksamheter. Till exempel är det två 
rektorer som arbetar med kompetensutveckling inom barn-
rätt, en utbildningsplan inom området har upprättats och 
barnrättsstrateger finns inom den pedagogiska verksamheten. 
Inom förskolan har all undervisning sin utgångspunkt i barn-
konventionen – barnen har stort inflytande över sin dag, de-
mokratiska val är självklara delar i utbildning och barnen är 
trygga med det. På detta sätt blir barnens röster hörda även 
om de ännu inte har utvecklat ett verbalt språk. 

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 
uppvisades generellt mycket goda resultat i nämndens verk-
samheter. På frågorna som ligger till grund för nämndens 
måluppfyllelse hade ingen fråga ett medelvärde under 4 (skala 
1–5). Andelen nyrekryteringar där den nyanställda har efter-
frågad utbildning/uppfyller legitimationskrav och andel ny-
rekryteringar där den nyanställda har efterfrågad erfarenhet 
har ökat jämfört med 2020 och är nu båda över 90 procent. 

Hälsotalen för 2021 var 92,4 procent. Detta var något bättre 
jämfört med 2020 men något sämre än 2019. Förklaringen till 
detta är givetvis covid-19 och rekommendationer om att inte 
vara på arbetet vid symptom.
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EKONOMISK ANALYS 
Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott 
om 15,9 mnkr för 2021. Under året erhöll nämnden stats-
bidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens gene-
rella skattekonto. 

Både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat. De 
högre intäkterna beror främst på högre statsbidrag än bud-
geterat, interkommunala intäkter samt den statliga sjuklöne-
kompensationen. Kostnaderna blev högre till följd av insatser 
som genomfördes för de tilldelade statsbidragen. Även de in-
terkommunala kostnaderna blev högre än budgeterat. 

Covid-19-relaterade merkostnader uppgick till 0,7 mnkr för 
barn- och familjenämndens 2021. Dessa kostnader består 
främst av inköp av hygienartiklar. Liksom för 2020 har pan-
demin främst inneburit lägre kostnader för barn- och familje-
nämndens verksamheter, detta på grund av att verksamheten 
inte bedrivits i samma utsträckning som vanligt. Exempel på 
detta är att antalet barn och elever varit färre i förskolan och 
grundskolan. Detta har inneburit att vikarier har använts i 
mycket låg utsträckning vid ordinarie personals frånvaro, att 
måltidskostnaderna har varit lägre samt att i princip inga ut-
bildningar och konferenser genomförts under året. 

Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 4,8 mnkr 
för nämndens verksamhet 2021, ersättning som fördelats ut i 
nämndens verksamheter. 

Överskotten som finns inom utbildningsverksamheterna beror 
dels på pandemirelaterade orsaker, där exempel och förkla-
ringar har angetts ovan, dels på att rektorsområdena avsatt 
medel för inköp av datorer och kopiatorer som – trots att be-
ställningar gjorts i god tid – inte kunnat levereras under 2021 
på grund av en utmanande leveranssituation med anledning 
av covid-19. 

Socialtjänsten är sedan några år restriktiv med att placera 
barn och unga på institutioner, då det har visat sig att ingen 
progression sker för de placerade. Istället arbetar verksam-
heten med öppenvårdsalternativ som till exempel familjehems-
placeringar. Detta innebär lägre kostnader för institutioner 
och högre kostnader för familjehem och personalkostnader i 
form av socialsekreterare, men totalt sett lägre kostnader för 
socialtjänsten. Inför budgetår 2022 har omstruktureringar 
gjorts i nämndens budget utifrån dessa förutsättningar. Eko-
nomin inom socialtjänsten kan dock snabbt ändras, och en 
placering kan omkullkasta hela budgeten. 

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt 
att minska under 2021 och i december fanns det två ensam-
kommande barn i kommunen. Verksamheten har anpassats 
utifrån aktuella volymer. Statsbidragen som utgår täcker mer 
än väl kostnaderna som finns för denna verksamhet.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -1,6 -1,2 -0,7 0,5

Förskola 1–5 år och  
pedagogisk omsorg -217,1 -226,6 -225,6 1,0

Fritidshem -62,7 -71,3 -67,4 3,9

Förskoleklass -24,6 -29,0 -23,0 6,0

Grundskola -358,5 -371,9 -376,3 -4,4

Grundsärskola -18,1 -19,2 -19,8 -0,6

Gymnasieskola -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Barn- och ungdomsvård -39,3 -50,4 -40,2 10,2

Familjerätt och  
familjerådgivning -2,1 -1,5 -2,8 -1,3

Flyktingmottagning 2,9 0,0 1,7 1,7

Arbetsmarknadstjänster -0,5 0,0 -0,4 -0,4

Övriga verksamheter 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Förvaltningsgemensamt 
inkl. socialtjänst -74,8 -72,1 -72,7 -0,6

Summa -796,5 -843,1 -827,2 15,9

INVESTERINGAR
Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart 
av anslag för inventarier. Det totala anslaget för 2021 uppgick 
till 12,3 mnkr och av dessa har investeringar gjorts för 5,3 
mnkr. 

Två av investeringsprojekten, Inventarier utbyggnad skola och för-
skola Flyinge och Inventarier Ekenässkolan efter renovering, har inte 
påbörjats eller använts fullt ut på grund av att projekten är 
försenade. Nämnden har lämnat in en begäran om omföring 
av dessa investeringsprojekt till 2022. 

Övriga överskott på investeringsprojekten beror dels på att 
leverans inte har kunnat ske innan årets slut och dels på att 
skolenheterna inte haft så stora investeringsbehov under året.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt
Redovisat 

2021
Budget 

2021
Avvikelse 

2021

Upprustning förskolegårdar -1,5 -1,7 0,2

Inventarier förskolor/grundskolor -1,3 -2,3 1,0

Inventarier Ekenässkolan efter 
rennovering -1,9 -2,3 0,4

Inventarier utbyggnad  
Marieskolan -0,4 -0,6 0,2

Inventarier utbyggnad skola och 
förskola Flyinge 0,0 -1 1,0

Anpassningar BoU -0,1 -0,4 0,3

Utemiljö lekplatser -0,2 -1 0,8

IT-struktur 0,0 -1,2 1,2

Östra skolans inventarier 0,0 -1,8 1,8

Summa -5,3 -12,3 7,0
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VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: 4,3 mnkr 

UPPDRAG
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt 
reglementet är att fullgöra kommunens uppgifter avseende 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vux-
enutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för 
invandare (SFI), utbildningar inom yrkeshögskolan samt 
uppdragsutbildningar. Vidare ska gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom ar-
betsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen 
och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det 
kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen inne-
fattar såväl egen verksamhet som elever med skolgång i andra 
huvudmäns verksamhet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta sitt sociala an-
svar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheter-
nas huvuduppdrag, så att eleverna och deltagarna kan utvecklas 
till självständigt fungerande individer och bidra till samhället.

ÅRETS HÄNDELSER
Under 2021 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter varit fortsatt påverkade av covid-19-pandemin. 
Exempel på hur verksamheten har påverkats är att undervis-
ningen på kommunens gymnasieskola bedrevs som fjärrstu-
dier under större delen av vårterminen, svårigheter för arbets-
marknadsenheten att få ut deltagare på arbetsplatser samt 
fortsatt fjärr- och distansundervisning på vuxenutbildningen.

Under 2021 beslutades den strategiska planen Från försörj-
ningsstöd till egen försörjning, vilken var ett resultat av ett sam-
arbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. Planen, som syftar till att finna 
åtgärder som på sikt kan minska försörjningsstödet och öka 
egenförsörjningen i Eslövs kommun, innehåller tolv åtgärder 
för att uppnå planens syfte. Under året har arbete pågått för att 
påbörja samtliga åtgärder som finns i planen, det är dock för ti-
digt att se effekterna av dessa ännu. Exempel på åtgärder som 
påbörjats och pågår inom gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens verksamheter är att SFI-undervisningen ska kunna 
kombineras med andra studier eller någon form av praktik/
anställning för att motsvara en heltidssysselsättning, att ett 
vägledningscentrum ska bemannas för att ge den enskilde god 
vägledning till arbete och studier samt att ett lärcentrum ska 
bemannas för att förbättra stödet för personer som studerar på 
vuxenutbildningen. Den mest omfattande åtgärden i planen 
är att extratjänster ska erbjudas. Åtgärden har varit en utma-
ning att påbörja, då förutsättningarna för att genomföra de 
extratjänster som planerades när planen upprättades föränd-
rades när Arbetsförmedlingen med kort varsel informerade att 
finansiering av åtgärden inte längre fanns. Under hösten har 
det dock gått att tillsätta cirka tio extratjänster.

Under året har arbetsmarknadsenheten flyttat sin administra-
tiva verksamhet till den före detta brandstationen.

Under året genomförde kommunens gymnasieskola en kart-
läggning av elevernas behov av extra stöd till följd av fjärr- och 
distansundervisning. Kartläggningen visade att behov fanns, 
och skolan har genomfört en rad insatser för att främja elever-
nas måluppfyllelse. En insats som gymnasie- och vuxenutbild-
ningen beslutade om under våren var att möjliggöra för elever 
som varit inskrivna i årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 
2020/2021 att kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare 
gymnasiestudier inom den kommunala vuxenutbildningen 
även innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Syftet 
med detta är att eleverna ska kunna fullfölja eller komplettera 
sina tidigare påbörjade gymnasiestudier.

I enlighet med kommunens budget för 2021 genomfördes en 
avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan i samband 
med delårsrapporten. Då färre elever jämfört med budgeten 
då prognostiserades, justerades nämndens ram. På grund av 
detta är utfallet av antalet elever på gymnasieskolan ungefär 
som budgeterat. 

Antalet deltagare inom arbetsmarknadsenheten har ökat de 
senaste åren, från i snitt 129 aktiva deltagare under 2019 till 
ett snitt om 227 för 2021. Inom kommunens vuxenutbildning 
har antalet elever varit ungefär som förväntat.
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Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året

Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnasieskolan  
exkl. asylsökande

1 262 1 293 1 290 1 296

Carl Engströmgymnasiet 658 683 710 687
varav elever från Eslövs kommun inkl. asylsökande 461 460 461 467

varav från andra kommuner 197 223 249 220
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 130,5 118,4 117,6 121,8

Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra huvudmän 801 833 829 829
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 126,7 129,6 131,0 136,8

Gymnasiesärskolan i Eslöv 19 24 27 27
varav elever från Eslövs kommun 15 17 19 18

varav från andra kommuner 4 7 8 9
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 298,3 285,6 294,7 269,5

Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän 6 7 10 9
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 341,2 257,5 293,9 276,8

Vuxenutbildningen
Särvux 15 10 9 10

SFI* 205 235 207 300
Yrkeshögskolan 189 231 192 230

Grundläggande vuxenutbildning** 123 122 84 140
Gymnasial vuxenutbildning 319 294 350 300

Arbetsmarknadsenheten
Aktiva 129 204 227

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning 
ska vara trygga och ha studiero i verksamheten  

Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal 
unga i utanförskap  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Skolans verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och an-
nan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på 
skolan och har respekt för varandra. På den årliga elevenkäten 
som genomfördes på kommunens gymnasieskola i november 
svarade 93 procent att de kände sig trygga och 83 procent som 
upplevde att de hade studiero. Detta är ungefär samma andel 
som läsåret innan. Resultatet visar att trenden av en ökad 
upplevelse av trygghet och studiero håller i sig sedan verksam-
heten flyttade till den nya Carl Engström-skolan.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består kortfattat i att 
kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för 
de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 
år och inte genomfört eller fullföljt någon utbildning på gym-
nasieskolans nationella program. Under året har KAA-arbetet 
varit utmanande på grund av pandemin. Den uppsökande 
verksamheten har så långt som möjligt ersatts med digitala 
möten, men antalet ungdomar som verksamheten inte haft 
kontakt med har ökat under året. Totalt antal unga inom KAA 
var 277 under hela 2021, motsvarande antal 2020 var 266.

Verksamhetsmått

Redovisat 2019 Redovisat 2020 Redovisat 2021 
Examen och genomströmning kommunens gymnasieskola

Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella program) 87,5 % 76,6 % 78,4 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl. IM-elever) 47,3 % 59,9 % 41,3 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (exkl. IM-elever) 68,6 % 71,3 % 67,1 %

* Fr.o.m. 2019 deltar cirka 100 elever i folkhögskolans SFI-undervisning. Är ej inkluderade i 2019 och 2020 års statistik. 
** För 2018 saknas uppgifter om antalet elever fördelat på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. 
Totalt fanns i genomsnitt 427 elever inom dessa skolformer under 2018.
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Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Insatser som leder till arbete eller studier

Ökad andel i arbete eller utbildning  

Attraktiva skolor med stärkta studieresultat
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasie-
skola ska öka  

Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka  

En kommun som både attraherar nyföretagande och  

Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och närings-
livets behov  

Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom 
 nämndens regi, ska ske med näringslivet  

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola 
ska öka under mandatperioden. Inför läsåret 2021–2022 var 
det 255 ungdomar som sökte till Carl Engströmgymnasiet i 
första hand (per omvalsperiod maj 2021). Detta var ett lägre 
antal jämfört med tidigare år under mandatperioden, men 
vid den slutgiltiga ansökningen per augusti var antalet första-
handssökande 330 elever. De antagna eleverna hade högre 
intagningspoäng jämfört med tidigare år, vilket kan komma 
att påverka studieresultaten positivt för kommunens gymna-
sieskola kommande år.

Andelen gymnasieelever som slutfört sina studier med examen 
inom tre år på kommunens gymnasieskola var något högre än 
föregående år, medan andelen elever som slutfört sina studier 
inom fyra år var lägre. Kommunens gymnasieskolas relativt 
låga andel elever som slutför sina studier inom tre respektive 
fyra år kan förklaras med att andelen elever med mycket låga 
förkunskaper är hög på de yrkesförberedande programmen 
och att andelen elever som går på de individuella program-
men är stor. Vidare har förhållandevis många av kommunens 
gymnasieskolas elever godkända betyg i många ämnen, men 
är underkända i examensgivande kurser.

Andelen elever som fullföljer sina utbildningar med godkända 
resultat inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala 
vuxenutbildningar och yrkesvuxenutbildning var ungefär sam-
ma som föregående år. Andelen som avbröt sina studier inom 
vuxenutbildningen var dock högre jämfört med föregående år. 
En trolig förklaring till detta är att eleverna avbrutit på grund 
av att de börjat jobba, då många branscher åter tog fart efter 
sommaren.

Antal ungdomar som övergått till yrke efter avslutat yrkes-
program inom gymnasieskolan har ökat jämfört med 2020, 
men denna andel påverkades även 2021 av covid-19-pandemin. 
Detta visar skillnaderna mellan de olika programmen. Till 
exempel är det lika hög andel som tidigare år som övergått till 
yrke av eleverna som avslutat bygg- och anläggningsprogram-
met, medan en mycket lägre andel av de elever som avslutat 
restaurang- och livsmedelsprogrammet har övergått till yrke.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden samverkar med högskolor och universitet. Avtal 
finns med lärarutbildningarna i Malmö, Lund och Kristian-
stad, vilket innebär att kommunens gymnasieskola och vuxen-
utbildning löpande tar emot lärarstudenter för verksamhets-
förlagd utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar 
vidare med Lunds universitet avseende metoden samverkans-
inlärning (SI), som är en internationellt etablerad modell vil-
ken syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas 
resultat.

Resultaten på den årliga medarbetarenkäten som genomför-
des under hösten 2021 visade på förbättrade resultat jämfört 
med tidigare år. Resultatet på frågan om i vilken utsträckning 
medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra är 
det som förbättrats mest. Glädjande var också att även svars-
frekvensen ökat jämfört med tidigare år, från 50 procent 2020 
till 67 procent 2021. Detta innebär att mer och bättre analyser 
kan göras utifrån resultaten på enkäten. Indexet för hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ökade också, från 73,7 år 
2020 till 77,3 för 2021. Indexet för medarbetarengegemang 
har ökat stadigt under hela mandatperioden.

Hälsotalen för 2021 var 96 procent, att jämföra med 2020 då 
motsvarande andel var 95 procent. Resultatet 2021 är det bästa 
hälsotalet under mandatperioden.

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2021 71

126 ( 805 )



GYMNASIEfl OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

EKONOMISK ANALYS
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett eko-
nomiskt överskott om 4,3 mnkr för 2021. Under året erhöll 
nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kom-
munens generella skattekonto. 

Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på 
högre interkommunala intäkter på gymnasieskolan än budge-
terat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens 
verksamheter under 2021. 

Covid-19-relaterade merkostnader var obefintliga för gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021. För nämnden 
har pandemin främst inneburit lägre kostnader på grund av 
att distansundervisningen har pågått under delar av året på 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Exempel på kostna-
der som blivit lägre är undervisningsmateriel och konferenser. 
Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 0,3 mnkr för 
nämndens verksamhet 2021. 

Överskottet i gymnasieskolans verksamhet återfinns både 
inom kommunens egen gymnasieskola och inom interkommu-
nala kostnader. Anledningen till överskottet inom kommunens 
egen verksamhet är dels att skolan haft välfyllda klasser, vilket 
får till följd att personalresurser kan användas effektivt, och 
dels att fler elever från andra kommuner än budgeterat valt 
att gå på kommunens gymnasieskola, vilket innebär högre 
interkommunala intäkter. Överskottet för de interkommuna-
la kostnaderna består i att eleverna gått program med lägre 
programpris än budgeterat. 

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för 2021. 
Underskottet beror på att två yrkespaket pågått under året 
som nämnden inte erhållit någon budgetkompensation för, 
samt att kostnaden för köp av externa kurser blivit högre än 
budgeterat. En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen 
finansieras av statsbidrag, och den statliga finansieringsgraden 
av verksamheten har med kort varsel ändrats de senaste åren. 
Detta bidrar till att verksamheten är svår att budgetera och 
prognostisera ekonomiskt. 

Kommunens arbetsmarknadsenhet uppvisar ett underskott för 
2021. Detta beror främst på att inköp har gjorts till enhetens 
yttre verksamhet i syfte att fler uppdrag ska kunna genomföras 
och fler deltagare ska komma i sysselsättning. 

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -0,6 0,1

Gymnasieskola -162,1 -170,8 -162,4 8,4

Gymnasiesärskola -7,4 -8,7 -9,5 -0,8

Grundläggande  
vuxenutbildning -4,0 -4,7 -4,1 0,6

Gymnasial  
vuxenutbildning -13,8 -7,7 -10,9 -3,3

Särskild utbildning  
för vuxna -0,7 -0,6 -1,0 -0,3

Yrkeshögskola 0,2 0,0 0,0 0,0

SFI, Svenska för invandrare -9,6 -11,5 -9,5 2,0

Uppdragsutbildning -0,6 0,0 0,0 0,0

Övergripande  
vuxenutbildning -4,3 -7,5 -10,8 -3,3

Arbetsmarknadsenheten -18,3 -20,4 -21,3 -0,9

Övrig kommungemensam 
verksamhet -3,4 -5,2 -3,5 1,7

Summa -224,4 -237,7 -233,4 4,3

INVESTERINGAR 
Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investerings-
anslag på 1,5 mnkr har 1,2 mnkr används. Investeringar har 
gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrustning till 
 arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt
Redovisat 

2021
Budget 

2021
Avvikelse 

2021

Inventarier gymnasieskolan -1,2 -1,5 0,3

Summa -1,2 -1,5 0,3
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Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Marcus Kulle
Ekonomiskt resultat: 0,2 mnkr

UPPDRAG
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att ska-
pa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och 
fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men 
barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett 
uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som 
finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden full-
gör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet 
uppdelade på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, 
allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till 
föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler 
och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra 
allmänna platser och offentliga byggnader.

ÅRETS HÄNDELSER
2021 blev återigen ett år starkt påverkat av pandemin med en 
vår där restriktionerna gjorde det svårt att bedriva någon form 
av kultur- eller fritidsverksamhet, varken kommunal- eller för-
eningsdriven. Under årets första månader ställde bland annat 
Gasverkets och Medborgarhusets verksamhet om och stöttade 
främst skolorna så att de kunde hålla igång sin samhällsviktiga 
funktion. Kulturskolans verksamhet ställde under samma tid 
om till digital undervisning. Biblioteket stängde för besök men 
upprätthöll sin service, bland annat utlåning via avhämtning 
och utökad hemkörning. De viktiga datorplatserna hölls öpp-
na via bokning. 

Under sommaren kom sedan lättnader efter hand och verk-
samheter kunde successivt närma sig det normala. I slutet 
av september lyftes de sista restriktionerna kring offentliga 
sammankomster, vilket äntligen möjliggjorde för publika eve-
nemang. 

Verksamheterna har visat på stor flexibilitet och lösningsfokus 
under året och anpassats för att kunna erbjuda – framför allt 
kommunens unga – en meningsfull fritid.

Ett urval av händelser under året:

Invigningar
I september invigdes Stora torg med ett välbesökt evenemang. 
Samtidigt invigdes ett av två nya offentliga konstverk – Omväg 
av Liva Isakson Lundin. Senare under hösten invigdes Hue 
Garden av Jonathan Josefsson på Ekenässkolan. 

Den 30 augusti återöppnades Karlsrobadets motionsbassäng 
efter att ha varit stängd för renovering under 16 månader.

Extra stöd till föreningslivet
Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Som ett kom-
pensationsstöd för restriktionernas påverkan på föreningslivet 
fördelades 500 tkr extra till 23 föreningar. 

Välbesökt mobil fritidsgårdsverksamhet
Förutom Gasverkets öppna fritidsverksamhet har mobila fri-
tidsgården i år bedrivits i stora delar av kommunen, med 
många besökare. Verksamheten i Löberöd på fredagar har 
lockat upp till 100 barn och unga. Barns och ungas behov av 
mötesplatser har varit påtagligt under året.

Digital utveckling
Flera verksamheter har under året utvecklat sina digitala sys-
tem: ny administrativ plattform på kulturskolan, nytt bok-
ningssystem på Medborgarhuset och digitalt förköp till badet 
för att nämna några. Digital verksamhet har utvecklats och 
blivit ett självklart komplement, som till exempel digitala bok-
cirklar, digital fritidsgård med mera.

Direktdemokrati för barn och unga
Nämnden har genomfört en lovsatsning för ungdomar, som 
genom förslagsinlämning getts möjlighet att aktivt påverka 
lovens utformning.

Stärka skolbibliotekens roll
Som ett led att göra skolbiblioteksverksamheten mer jämlik i 
Eslövs kommun samt öka dess roll i det pedagogiska arbetet 
beslutade kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden i samstämmighet att från och med januari 
2022 flytta över ansvaret till barn- och utbildningsnämnden.
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MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner 
trygghet genom livet
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån 
 diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på  
landsbygden där man trivs och utvecklas

Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen  

Covid-19 har inneburit stora förändringar för kultur- och fri-
tidsnämndens verksamhet. Trots detta har nämndens verk-
samheter genom att testa nya vägar tagit sig en bra bit mot 
måluppfyllelse. Riktade insatser som annars hade haft störst 
påverkan på indikatorerna har fått planeras om, vilket gör att 
graden av måluppfyllelse inte riktigt är så hög som planerat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Första steget för nämndens mål att arbeta med hållbara eve-
nemang har varit att ta fram en checklista. Checklistan är en 
förutsättning för måluppfyllelse och den färdigställdes 2021. 
Efter detta har covid-19 gjort att arbetet med att arrangera 
hållbara evenemang bromsats in för att istället fokusera på att 
erbjuda verksamhet i en pandemipåverkad vardag.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik

Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Behovet av alternativa sätt att mötas på har påtagligt ökat, och 
digitala verktyg har fått en ny och betydligt större roll i nämn-
dens verksamheter. Workshoppar inom det fritidspolitiska pro-
grammet har inte behövt ställas in, utan kunnat genomföras i 
digitala verktyg. Dessa verktyg möjliggör stora och små möten, 
men även smågruppsdiskussioner. Det digitala workshopsfor-
matet har fungerat väl, har tillgängliggjorts för medborgare/
föreningar och möjliggjort för verksamheterna att arbeta med 
utvecklingsarbete trots pandemin.

Stöd till föreningar som drabbats hårt av covid-19 har under 
året kunnat sökas digitalt. En e-tjänst för bokning av allmän-
kultur för barn har också tagits fram och börjat användas.

EKONOMISK ANALYS
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för verk-
samhetsåret 2021 med 0,2 mnkr. Detta utfall är avsevärt bättre 
än prognoser i samband med vårprognos och delårsbokslut.

Pandemin har naturligtvis inneburit begränsade möjligheter 
till verksamhet och öppethållande. Kultur- och fritidsnämn-
dens bedömning har då blivit betydligt reducerade intäkter. 
Årets driftredovisning uppvisar dock ett intäktsutfall helt i 
balans med budget. Utfallet är till viss del missvisande då 
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nämnden erhållit medel som ej varit budgeterade. Dessa intäk-
ter är kompensation för covid-19 till föreningar med 0,5 mnkr 
avseende kvartal 1, riktade statsbidrag samt nyttjade externa 
projektmedel till bland annat lovverksamhet, bibliotek och 
kulturskola om cirka 1,5 mnkr. 

I samband med delårsbokslutet erhöll även nämnden tilläggs-
anslag i form av intäkter motsvarande 1,4 mnkr riktade till 
inventarier på Medborgarhuset, badens utemiljö samt utrust-
ning för lokala arrangemang. Baden, Medborgarhuset, kultur-
skolan samt uthyrning av lokaler är påverkade av denna re-
ducering, dock med något bättre utfall än tidigare prognoser. 

Karlsrobadets 25-metersbassäng tvingades stänga under del 
av våren vilket till stor del kompenserades av fastighetsägaren.

Bian och Eslövs bowlinghall har under året bedömts som 
utsatta branscher och därmed erhållit tillfällig hyresrabatt. 
Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur erhållit stöd av Läns-
styrelsen. Årets nettounderskott uppgår till cirka 0,1 mnkr.

Pandemin har även inneburit mindre kostnader för personal, 
material och verksamhet, vilket medfört motsvarande över-
skott på kostnadssidan.

Övergripande fritidsverksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 
mnkr. Detta överskott är kopplat till ungdomsverksamhetens 
tillfälliga ramutökning. Verksamheten har tyvärr fått ställa in 
flertalet aktiviteter under året.

Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Bibliotek

Antal besök/år stadsbiblibliotek 85 200 59 300 41 000 1 80 000

Antal besök/år filialer 74 700 56 800 22 400 1 65 000

Antal lån per invånare 6,4 3,2 4,3 6,0

Antal nya låntagare (vuxna) 967 1 015 970 930

Allmänkultur

Antal kulturarrangemang 93 51 73 70

Arr. med stöd från kultur- och fritidsnämnden 126 47 72 90

Barnkultur

Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang m.m. 17 400 6 100 3 040 1 14 100

Kulturskolan

Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar 542/273 444/223 431/213 516/254

Badanläggningar

Antal årsbesök Äventyrsbadet 32 100 18 200 26 300 1 32 000

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 55 200 27 200 24 100 2 56 000

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 11 800 14 200 14 200 12 000

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 6 400 5 900 6 000 6 000

Medborgarhuset

Antal externa respektive interna bokningar 135/130 88/82 59/55 135/130

Antal subventionerade bokningar 165 80 43 1 165

Gasverket(Ungdomsverksamheten)

Antal årsbesök av tjejer/killar* 4 800/3 300 1 300/1 700 3 700/5 100 3 300/4 800

Föreningsstöd 

Antal bidragsberättigade föreningar** 73 73 72 73

varav barn- och ungdomsföreningar 49 48 47 49

Antal aktiviteter (barn/ungdomar) 177 000 170 000 150 000 3 180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc. 
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd 
1 utfall påverkat av pandemirestriktioner, begränsat öppethållande etc. 
2 utfall på grund av stängd bassäng under större delen av våren 
3 estimerat utfall på grund av senare rapporteringsrutin. Bedömt lägre på grund av pandemin.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021 

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -0,8 -0,6 -0,4 0,2

Kulturverksamhet -34,1 -35,2 -35,3 -0,1

Fritidsverksamhet -58,9 -58,2 -57,7 0,5

Skolbibliotek -1,1 -1,4 -1,5 -0,1

Kommungemensam 
verksamhet -6,0 -5,7 -6,0 -0,3

Summa -100,9 -101,1 -100,9 0,2

INVESTERINGAR
Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr 
för anskaffning av värdehöjande konst. Under 2021 har ingen 
värdehöjande konst anskaffats.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt
Redovisat 

2021
Budget 

2021
Avvikelse 

2021

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

Summa 0,0 -0,1 0,1
*årligt anslag
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg
Ekonomiskt resultat: 0,2 mnkr

UPPDRAG
I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden för energi- och klimatarbete, för att tillgängliggöra 
och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta för fler 
skyddade områden och rena vattendrag. 

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där 
gator, vägar, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kom-
munens grönområden ska vara trygga och attraktiva och barn 
och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan.

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings- och GIS-verk-
samhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- 
och bygglagen samt handlägger ansökningar om bostadsan-
passning.

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och 
sunda livsmedel genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagen. 

I samband med kommunfullmäktiges budget för 2021 förtyd-
ligades ansvarsfördelningen inom Eslövs kommun på så vis 
att ansvaret för samordningen avseende friluftsfrågor och fö-
retagslotsen tillfördes miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

ÅRETS HÄNDELSER
Staben har under året arbetat med att stärka sin funktion som 
ett viktigt stöd till nämndens övriga avdelningar inom admi-
nistrativa processer, bland annat ekonomi och upphandling. 
En tydligare struktur med bättre planering ger ett viktigt stöd 
till avdelningschefer. 

Pandemin fortsätter att på olika sätt göra avtryck på nämn-
dens arbete. Miljöavdelningens tillsynsarbete har påverkats 
genom att mer skrivbordstillsyn och färre platsbesök har kun-
nat genomföras. Miljöavdelningen har även haft i uppdrag och 
genomfört tillsyn enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på ser-
veringsställen. 

För nämndens projekt inom gata-, trafik- och parkområdet kan 
inga större tidsförskjutningar skönjas som beror på pandemin. 
Pandemin har inneburit mindre trafik och färre människor i 
rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. 
Pandemin har samtidigt ökat trycket på kommunens natur-
områden och andra boendenära utflyktsmål som till exempel 
parker, naturreservat och vandringsleder.

Miljötillsynen har förstärkts under året genom tillsättande av 
en tjänst som miljöinspektör med inriktning mot lantbruk. 

Under året har nytt diarie- och verksamhetssystem implemen-
terats. Det förväntas innebära ett mer digitaliserat arbetssätt 
med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Handläggningstiderna inom kart- och bygglovsavdelningen 
höll sig fortfarande på korta tider och de som sökte till ex-
empel bygglov var överlag nöjda. För bygglov hölls handlägg-
ningstiden med god marginal inom den lagstadgade gränsen 
om tio veckor. Andelen lovsökande som var nöjda uppgår till 
91 procent.

Digitalisering av mätarkivet har fortsatt under 2021 och kom-
mer att fortsätta under kommande år. 

Ett nytt GIS har kommit på plats i början av januari 2022 efter 
att implementering pågått under hösten. 

E-tjänster för ansökan om bidrag för vägföreningar, bokning 
av torgplats samt ansökan om parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade togs i bruk under 2021. 

I samarbete med Kommunledningskontoret sker ett projekt 
med smarta sensorer som till exempel ger kommunen mer 
information om hur människor rör sig och var det finns behov 
av ny belysning eller cykelställ. De smarta sensorerna kan även 
mäta beläggning av parkeringsplatser. 

Eslövs kommun är nästan fossilbränslefri. All elanvändning 
och uppvärmning av kommunens lokaler är fossilbränslefri 
och 89 procent av allt drivmedel är fossilbränslefritt. Totalt är 
kommunen till 99 procent fossilbränslefri.

Under året startade arbetet med att ta fram en miljöstrategi 
för Eslöv som ska ersätta tidigare miljömålsprogram. I sam-
band med det, och med anledning av att nya riktlinjer för 
styrdokument har tagits fram inom kommunorganisationen, 
har arbetet med en ny energi- och klimatplan och sjö- och 
vattendragsplan pausats. Strategin och planerna ska tas fram 
parallellt för att få en tydlig koppling mellan styrdokumenten. 

Inom ramen för LONA-projekt medfinansierat av Länsstyrel-
sen har inventering skett av bin och fjärilar och andra polli-
nerande arter. 

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes under året. Proje-
ket har pågått under flera år, från idé till ett öppnare och mer 
inbjudande offentligt rum för både handel och möten. 

Två lekplatser har gjorts om, en vid Havrevägen i Stehag och 
en vid Sextorpsvägen i Eslöv. 

Projektering har påbörjats för en större ombyggnation av 
stadsparkens yta innefattande en ny lekplats och fler träd och 
planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i 
samband med ombyggnationen kommer parken att anpassas 
för att ta emot större mängder regn och därmed minska tryck-
et på ledningsnätet. 
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MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet

Rättssäker och effektiv myndighetsutövning  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun 
 att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på  
landsbygden där man trivs och utvecklas

Förbättrat skydd och utveckling av naturområden  

Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den 
del av dessa infarter som kommunen har rådigheter.  

Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag  

Handläggningstiderna inom miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden är överlag mycket låga. För rättssäker handläggning 
är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas 
juridiskt för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida 
ärenden.

Även om Eslövs kommun står som ägare till områden med 
skyddsvärd natur innebär inte detta fullt ut att dessa områden 
därmed automatiskt är skyddade, även om målet är angett så. 
Andelen natur som är skyddad genom naturskyddsbeslut är 
således även fortsättningsvis att betrakta som låg i Eslövs kom-
mun. Att naturområdena finns i kommunens ägo ökar möj-
ligheten till framtida beslut för ökat skydd. Intresset för natur 
och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin. Det gör att 
belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel 
och underhåll för att kunna bibehålla höga skyddsvärden.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer

Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter  

En kommun som både attraherar nyföretagande och  

Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv  

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig ga-
tubild sker enligt budget och till exempel Stora torg färdig-
ställdes vid halvårsskiftet. Nämnden är med och bidrar till 
kommunens utveckling och tillväxt inom ramen för befintliga 

resurser med såväl kommunala som externa aktörer. Med 
anledning av den expansiva fas som kommunen befinner sig 
i finns dock behov av att fortsätta förbättra samarbetet nämn-
derna emellan. För 2022 har resurser avsatts för arbete inom 
Östra Eslöv.

De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt mil-
jöbalken och plan- och bygglagen visar generellt höga värden. 
Skillnaden mot andra undersökningar är att mätningen sker 
i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt 
med förvaltningen och deras ärende är avslutat.

En rad åtgärder har vidtagits kopplade till kommunens miljö-
mål om energi och klimat, giftfritt, god vattenstatus samt pla-
nera hållbart. Dialog om samordning av miljömålsstrategin 
har inletts. Under mandatperioden har ett samarbete med 
ägarkommunerna till MERAB inletts med fokus att ha klart 
en ny avfallsplan till sommaren 2022.

För att öka andelen hållbara transporter har nämnden under 
ett antal år arbetat med kampanjer för att påverka kommun-
invånarnas res- och trafikvanor. Kampanjveckorna omfattar 
cykelvecka för att få fler elever som aktivt tar sig till skolan, 
trafikvecka och reflexkampanj med fokus på trafiksäkerhet och 
kollektivkampanj för att få fler att åka kollektivt. Under 2021 
har en Mobility Management-plan tagits fram för att bredda 
insatserna. Mobility Management är ett samlat koncept för 
att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Planen 
är framtagen men ännu inte antagen.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik

Effektiv ärendehantering och tidsanvändning  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens 
nackdel har minskat  

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning 
av deras ärende ökar  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan an-
ses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken 
omfattning som ska uppnås. Svårigheterna att identifiera an-
svarsområden där ärendehanteringen kan digitaliseras gör 
också att det inte går att definiera hur stor andel områden 
som omfattats av digitalisering. Framöver behöver därför mer 
genomarbetade och uppföljningsbara mål tas fram.
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Verksamhetsmått

Bokslut  
2018

Bokslut  
2019

Bokslut  
2020

Bokslut  
2021

Budget  
2021

Miljö

Antal genomförda tillsynsbesök/antal planerade tillsynsbesök 346/360 324/360 260/360 153/360 360/360

Kontrollskuld (timmar) 250 105,5 437 *)1 528 0

Tillsynsskuld (timmar) 10,75 94 277 **) 0 50

Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan 21/23 12/17 13/23 13/23

Kart och bygglov

Handläggningstid för bygglov (veckor) 5,7 4,5 4,4 6,3 10,0

Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor) 3,4 2,2 2,8 2,3 4,0

Handläggningstid för förhandsbesked (veckor) - 12,0 11,5 9,4 12,0

Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (veckor) 4,8 3,9 6,0

Handläggningstid för nybyggnadskarta (veckor) 3,2 5,2 4,0

Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (veckor) 1,9 2,2 4,0

* kontrollskulden är totalt sedan 2019 
** rullande tre år som det jämnar ut sig

På senare tid har nämnden startat ett arbete som ännu bara till 
viss del har kunnat påverka måluppfyllelsen. Arbetet handlar 
om att bättre ta hand om de förbättringsförslag som företagare 
kan lämna om de har synpunkter på myndighetens bemötande 
och agerande.

Under mandatperioden har det varit svårt att tillsätta tjänster 
med rätt kompetens och erfarenhet, vilket sätter ytterligare 
fokus på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

EKONOMISK ANALYS
Resultatet för 2021 visar på ett överskott om 0,2 mnkr. 

Bygglovs- och tillsynsavgifter samt övriga taxor och avgifter, 
som grävtillstånd och offentlig upplåtelse, avviker positivt mot 
budget. Bygglovsintäkterna är 1,1 mnkr högre än budget och 
totalt är intäkter från taxor och avgifter 2,5 mnkr högre än 
budget. Personalkostnaderna håller sig inom budget. Bostads-
anpassningsbidraget blev 0,9 mnkr dyrare och vinterväghåll-
ningen blev 0,7 mnkr dyrare än budget. Överskottet på intäkts-
sidan har kompenserats med högre kostnader. Undantaget 
vinterväghållningen håller sig gata-/parkverksamheten och 
alla andra avdelningar inom tilldelad ram.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021 

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -1,0 -0,7 -0,8 -0,8 0,0

Förvaltningsledning -7,6 -6,6 -6,0 -5,9 0,1

Miljöavdelning -9,2 -7,4 -8,5 -8,0 0,5

Kart- och bygglovs-
avdelning -3,6 -5,6 -5,9 -4,7 1,2

Bostadsanpassning -3,6 -2,6 -3,6 -4,7 -1,1

Gata Trafik Park -45,9 -44,6 -52,4 -52,9 -0,6

Summa -70,9 -67,7 -77,2 -77,0 0,2
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INVESTERINGAR
Investeringsutfallet för 2021 uppgick till 39,2 mnkr av budge-
terade 66,7 mnkr, vilket gav en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en 
färdigställandegrad på 59 procent. Den samlade avvikelsen för 
de fem projekt som slutredovisas var +11,7 mnkr. 

Stora torg – pågår
Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. Slu-
tavstämning av mängdförteckning samt åtgärd av fontänen 
återstår, vilket kommer att ske till halvårsskiftet 2022.

Stora torg, offentlig toalett – avslutat
Projektet slutfört billigare än väntat. 

Belysning landsbygden – pågår
Belysning i Kärrstorp färdigställdes under året. Projekteringar 
och ansökningar hos Trafikverket har gjorts för byggnation i 
Öslöv, Holmby och Hammarlunda. Under hösten utökades 
projektet med 0,8 mnkr för belysning i Remmarlöv. Problem 
med entreprenör och långa handläggningstider hos Trafikver-
ket gör att medel behöver överföras till 2022.

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår
Förstudie och projektering har påbörjats för ombyggnation 
av stadsparken med lekplats. Arbetet sker i samarbete med 
VA SYD.

Kanalgatan – pågår
Projektering är påbörjad.

Slånbacksvägen – pågår
Anläggningsentreprenaden är avslutad och blev betydligt bil-
ligare än väntat. Efter avslutad entreprenad bestämdes att 
trottoarerna skulle beläggas med betongplattor, vilket kommer 
att ske våren 2022.

Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga – pågår
Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Eslövs kom-
mun och Svalövs kommun om cykelväg med dragning väster 
om väg 13. Projektering av Trafikverket pågår och produktion 
förväntas tidigast 2024. 

Gång- och cykelväg Stabbarp–Öslöv – pågår
Projekten har fördyrats med anledning av skyddsvärd natur 
(Bosarps jär). Projektering av Trafikverket pågår.

Gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs 
– pågår
Under hösten beslutade nämnden om riktning för projek-
tet, vilket innebär att projektets alla fyra delar mellan Östra 
Asmundtorp och Trollenäs byggs med en planskild korsning 
under väg 17.

Asfaltering (årsanslag)
Större beläggningsarbeten har utförts på Säterivägen/Sallerups  
byaväg, Gasverksgatan, Hundramannavägen, Trehärads-
vägen, Staffansvägen, Stallgatan och Odengatan. 

Lekplats (årsanslag)
Under året har lekplats vid Sextorpsvägen i Eslöv färdigställt, 
liksom lekplats vid Havrevägen i Stehag. 

Gatubelysning (årsanslag)
Större belysningsåtgärder har genomförs i Trollsjön, på Fall-
skärmsgatan, Stehagsvägen och Lärkvägen/Trastvägen. 

Cykelvägar Eslövs tätort (årsanslag)
En upphöjd gång- och cykelpassage har anlagts vid Smålands-
vägen/Lapplandsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder (årsanslag)
Projektering har utförts för ombyggnation av Skolgatan/Åker-
vägen i Löberöd samt Storgatan/Kvarngatan i Marieholm. 

Grönområden Eslövs tätort och byarna (årsanslag)
Rekreationsområde Ankdammen i Marieholm har renoverats 
och grillplatsen vid Trollsjön har gjorts om. 
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Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt
Projekt-

nummer Inv.ram kf
Redovisat till 

och med 2021
Redovisat 

2021
Budget  

2021
Avvikelse  

2021

GIS-system 95002 -6,0 0,0 0,0 -6,0 6,0 

Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov 95003 -1,0 -0,1 0,0 -0,9 0,9 

Stora torg

Byggnation inkl. anslutande gator 95093 -60,0 -55,1 -13,3 -18,0 4,7 

Toalett 95095 -2,0 -1,3 -1,2 -2,0 0,7 

Belysning

Belysning landsbygden 95063 -18,0 -4,6 -0,9 -4,7 3,8 

Gator och vägar

Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan) 95072 -22,0 -0,8 -0,7 -2,0 1,3 

Kvarngatan etapp 1 95048 -13,0 -0,1 -0,1 -1,0 0,9 

Slånbacksvägen 95104 -5,0 -1,9 -1,9 -5,0 3,1 

Gång- och cykelvägar

Stabbarp–Öslöv 95045 -15,5 -0,9 0,0 0,0 -0,0 

Billinge–Röstånga 95046 -13,5 -0,7 -0,5 -1,9 1,4 

Flyinge–Södra Sandby 95047 -3,7 0,0 0,0 -0,6 0,6 

Östra Asmundtorp–Trollenäs 95049 -24,0 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Grönområden

Lekplats stadsparken och parkåtgärder 95213 -12,2 -0,4 -0,4 -1,0 0,6 

Örtoftapromenaden 95211 -0,8 -0,5 0,9 0,0 0,9 

Slutredovisade projekt

Större broåtgärder 95105 -1,5 -1,3 0,0 0,0 -0,0 

”Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4  
(Kvarngatan–Verkstadsvägen)” 95083 -17,5 -14,0 0,3 0,0 0,3 

Årsanslag

Teknisk utrustning 95006 0,0 -0,5 0,5 

Om- och nybyggnad gatuanläggningar 95010 -2,9 -2,1 -0,8 

Åtgärder övriga orter 95069 -0,9 -0,9 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet 95030 -1,8 -1,5 -0,3 

Asfaltering 95007 -6,7 -7,0 0,3 

Gatubelysning 95061 -1,5 -2,3 0,8 

Lekplatser 95202 -2,4 -2,1 -0,3 

Grönområden Eslövs tätort 95203 -2,1 -1,4 -0,7 

Grönområden byarna 95205 -0,4 -0,6 0,2 

Cykelvägnät Eslövs tätort 95036 -0,6 -1,0 0,4 

Omläggning gator, trottoarer i samband med 
ledningsägares arbeten 95044 -0,9 -2,0 1,1 

Dagvattenåtgärder 95031 -1,1 -1,0 -0,1 

Broar 95028 0,0 -0,2 0,2 

Summa -215,7 -81,6 -39,2 -66,7 27,5 
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REVISIONEN
Ordförande: Gunilla Gulam
Ekonomiskt resultat: +/- 0 mnkr

UPPDRAG
Revisionen svarar för att revisionen av kommunens verksamhe-
ter sker enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god 
revisionssed. I uppdraget ingår att pröva om verksamheterna 
bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställan-
de sätt. Revisionen ska också kontrollera om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av 
styrelse och nämnder är tillräcklig. Syftet med revisionen är 
att ge fullmäktige underlag för sin ansvarsprövning.

All verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder, och ge-
nom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan 
juridisk form, ska granskas årligen.

ÅRETS HÄNDELSER
Revisionen har haft elva sammanträden under året. Under året 
har revisionen tillsammans med det sakkunniga biträdet iden-
tifierat riskområden som resulterat i en revisionsplan för 2022.

Revisorerna har träffat samtliga nämnders presidier i sitt ar-
bete med grundläggande granskning. 

Revisorerna har med anledning av pandemin inte kunnat 
genomföra någon utbildning under 2021. 

Revisionen har utifrån risk- och väsentlighetanalys genomfört 
följande aktiviteter under revisionsåret 2021:

• Granskning av delårsrapport 2021-08-31
• Granskning av årsredovisning 2021-12-31
• Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samt-

liga nämnder
• Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom 

vård- och omsorgsverksamheten
• Granskning av kommunens hantering av riktade statsbi-

drag
• Uppföljning av tidigare granskning av finansförvaltningen 

samt verkställighet av fullmäktiges beslut
• Granskning av kommunens avtalshantering
• Förstudie av kommunens näringslivsarbete

EKONOMISK ANALYS
Revisionen har genomfört sitt uppdrag inom ram.

FRAMTIDEN
Revisorerna kommer likt 2021 att träffa samtliga nämnders 
presidier under 2022 för en grundläggande granskning. Detta 
för att uppfylla de krav som ställs på att revisionen ska granska 
all kommunal verksamhet. Revisorerna kommer utifrån sin 
revisionsplan att genomföra olika granskningsaktiviteter för 
att kunna uttala sig om ansvarsfrågan för 2022. 

Revisionen hade inför 2021 som målsättning att öka kontakten 
med verksamheten, vilket med anledning av pandemin ej kun-
nat genomföras. Målsättningen kvarstår för 2022. 

Revisionens ambitioner är, utöver att vara en granskande in-
stans, även att vara en stödjande funktion.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Revision -1,2 -1,3 -1,3 0,0

Summa -1,2 -1,3 -1,3 0,0
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SERVICENÄMNDEN
Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat: 0,7 mnkr

UPPDRAG
Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunk-
tioner till kommunens olika verksamheter. I huvudsak omfattar 
uppdraget inhyrning och förvaltning av lokaler, nyproduktion 
av fastigheter, lokalvård, måltider, Kontaktcenter, tolkverksam-
het, fordonsflottan samt IT. Verksamheten ska drivas utifrån 
kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Servicenämndens verksamhet genomförs utifrån överenskom-
melser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och 
kommunstyrelsen samt anslag för Kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen. Serviceför-
valtningen är uppdelad i åtta verksamhetsområden/avdelningar:

• Demokrati- och verksamhetsstöd 
• Byggprojektavdelning 
• Fastighetsförvaltning 
• Fastighetsservice 
• Lokalvård 
• Måltidsverksamhet 
• Transportservice 
• Servicecenter 

ÅRETS HÄNDELSER
Omvärldsförändringar som påverkar
Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utveckling-
en av skatteintäkter påverkar nämndens verksamheter att lö-
pande arbeta med effektiviseringar. 

Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och infor-
mationssäkerhet har inneburit behov av ställningstagande om 
val av digitala system och behov av förstärkta säkerhetsstrate-
gier, vilket ökat kostnaderna för kommunens IT-verksamhet. 

Medborgarhusets stormskada har påverkat arbetsmässigt och 
ekonomiskt. 

Pandemins effekter
Pandemin har effekt på nämndens verksamheter framförallt 
inom måltider, lokalvård, fastighetsservice och transportservi-
ce. Verksamheterna har utvecklat nya arbetsmetoder, flexibelt 
ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare har ta-
git sig an nya arbetsuppgifter, vilket skapat extra påfrestningar 
på arbetsmiljön. Vissa verksamheter har minskat sina volymer 
medan andra har haft behovet att anställa ytterligare personal 
för att klara uppdragen. 

Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala 
arbetsformer och samarbeten har utvecklats. Flera administra-
tiva rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket 
på flera sätt inneburit en ökad effektivitet.

Samordning, effektivisering och tänka nytt
Vidareutveckling av en rättssäker förvaltning genom förnyelse 
av arbetsprocesserna, styrdokument och utbildning av hand-
läggare har genomförts under året. 

Samordning av information från Serviceförvaltningens avdelning-
ar i ett gemensamt internt nyhetsbrev som kommunicerats till 
medarbetarna och servicenämnden vid fyra tillfällen under året. 

Satsning på extern kommunikation om pågående byggprojekt 
på Eslövs kommuns hemsida.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning för året 2021–2022, är en 
kraftfull möjlighet där nämnden genomför 27 åtgärder för en 
modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens 
och framtidens behov. 

Måltidsverksamheten har under året fått flera erkännanden 
som visar att verksamheten är på rätt väg. Carl Engströmgym-
nasiet blev vinnare av 2021 års Bästa Matglädjeskola i Sverige 
i tävlingen Arla Guldko. I tävlingen White Guide Junior fick 
Eslöv sex nomineringar: Carl Engström-skolan, Stehagskolan 
och Flyingeskolan som var nominerade till Årets skolrestau-
rang. Dessutom var förstekocken från Carl Engström-skolan 
nominerad i de tre kategorierna Årets klimatkök, Årets skol-
matsrätt och Årets skolkock.

Verksamheten har utvecklats som attraktiv arbetsgivare ge-
nom tillitsbaserad ledning, där förvaltningen granskar styr-
systemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och 
bidra med sina kompetenser. Ledningen utvecklar förnyelse 
och experiment för att hitta nya lösningar i verksamheterna 
genom att uppmuntra nya förslag i en ”idégenerator”.

Genomförda satsningar
Under året har det varit fokus på Agenda 2030 och en social, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för att under-
lätta klimatomställningen:

• Insatser för att uppnå 100 % fossilbränslefritt i fordonsflot-
tan på transportservice

• Agenda 2030-projekt: Minska matsvinnet, One Planet Plate 
för att pedagogiskt visa klimatsmarta matalternativ, Cirku-
lära Skåne för hållbar upphandling av IT-produkter, Clean-
con samt Energieffektivisering.

• Social hållbarhet genom att tillhandhålla praktikplatser i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten

• Satsning på en kompetensförsörjningsplan för utveckling 
som attraktiv arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, ut-
veckla och behålla medarbetare

• Fortsatt satsning på att anpassa tekniken till verksamhetens 
behov i en teknisk utveckling som går allt snabbare. Kraven 
på avbrottsfri IT ökar. 

• Fortsatt satsning på moderniserade och nya lokaler för 
kommunens förskolor och skolor genom ny- och ombygg-
nadsprojekt motsvarande investeringar på 265 mnkr 2021.
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MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet

Minska utanförskapet

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på  
landsbygden där man trivs och utvecklas

Välskötta fastigheter (inne och ute)  

Välskötta fastigheter bidrar till långsiktigt god fastighetsekono-
mi och trygga miljöer. Verksamhetsmålet för god ekonomisk 
hushållning är uppfyllt genom beslutad indikator om max 150 
kr per kvm i fastighetsunderhåll. 

Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en 
del av att vara en inkluderande kommun. Personer i praktik 
genomförs trots pandemin men i mindre utsträckning. Målet 
för mandatperioden uppfylls. 

HBTQ-utbildning av medarbetarna i Kontaktcenter är ett sätt 
att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i 
mötet med kommunen. Utbildningen genomförs under 2022.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Attraktiva skolor med stärkta studieresultat

Avbrottsfri IT-miljö  

Attraktiva måltider  

Pandemin har förändrat stora delar av användandet av IT-mil-
jön. Flera verksamheter redovisar en snabb digitaliseringspro-
cess när organisationen har ställt om till pandemins krav och 
infört distansarbete. Ökad belastning på Skype och medarbe-
tares distansarbetsplatser har satt tekniken på prov. Målvärdet 
att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är 
ett led i att stärka studieresultat och att göra skolorna attrakti-
vare. Målvärdet 99 procent har uppnåtts under 2021. 

Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 
98 procent och gymnasieskolan 73 procent av budgeterade 
portioner samtidigt som pandemin påverkar verksamheten.

Nämnden har under året varit engagerad i flera projekt som 
ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering 
pågår. Fordonsparken är omställd till 100 procent fossilbräns-
lefri fordonsflotta. 

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik

Enklare vardag för medborgarna  

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt

Trygg och enkel kontakt  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Nyskapande EU-projekt genomförs inom Agenda 2030 och 
samverkansprojekt med Höörs kommun inom måltidsverk-
samheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och 
serviceabonnemang med förvaltningarna.

Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och 
har under året arbetat fram en strategisk kompetensförsörj-
ningsplan som kommer att genomföras från 2022. Under 2021 
har löpande arbete genomförts som moderniserat och utveck-
lat befattningar och organisationen för att på ett bättre sätt 
motsvara dagens och framtidens behov. Nya befattningar har 
ersatt andra. Nämnden har också arbetat för bättre karriärvä-
gar för befintliga och kompetenta medarbetare.

Hållbart medarbetarengagemang och hälsotalen har minskat 
något under året vilket kan kopplas till pandemisituationen. 
Samtidigt når nämnden 96 procent av målet. 

Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är 
goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.

Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom Kon-
taktcenter där 90 procent av telefonsamtalen besvaras inom 
0–120 sekunder.

Perspektiv God ekonomisk hushållning
Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hus-
hållning genom att årets resultat är budget i balans med över-
skott med 0,7 mnkr.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt 
genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvm i 
fastighetsunderhåll. 
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EKONOMISK ANALYS
Ekonomisk analys, driftredovisning
Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar 
överskott mot budget med 0,7 mnkr. Resultatet innebär att 
nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en 
åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt priori-
teringar av övriga kostnader. Detta för att finansiera utebliven 
intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt 
kostnader för Kommunledningskontoret och e-handel motsva-
rande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighets-
förvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en 
modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och mor-
gondagens behov.

Pandemin har krävt extra tjänster inom lokalvård och fastig-
hetsservice. Samtidigt har behovet av att nyttja tjänstebilar i 
stadshuset minskat. 

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott mot budget med 
1,8 mnkr. Intäkterna är 0,5 mnkr högre än budget och kostna-
derna är 1,3 mnkr lägre än budget. Under pågående pandemi 
har omfördelning av resurser gjorts inom budgetramen. Re-
videring har gjorts genom överenskommelse med Barn och 
Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställ-
ningar av måltider.

Servicecenter redovisar underskott mot budget med -1,2 mnkr 
med anledning av ökade kostnader för nya licensavtal.

Kontaktcenter redovisar underskott mot budget med 0,2 mnkr 
beroende på kostnader för det nya ärendesystemet samt ökad 
bemanning i samband med pandemin.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med 3,6 mnkr 
mot budget huvudsakligen på grund av ökade kostnader för 
personal, media och konsulttjänster.

Byggprojektavdelningen redovisar överskott mot budget med 
2,8 mnkr med anledning av lägre kostnader för personal- och 
konsultkostnader.

Tolkförmedlingen redovisar ett negativt utfall. Verksamheten 
kommer att upphandlas från 2023 och den egna organisatio-
nen upphör.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Demokrati och  
verksamhetsstöd -0,3 -1,0 0,2 1,2

Servicecenter -7,4 -5,8 -7,0 -1,2

Måltid -2,2 0,0 1,8 1,8

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

Lokalvård 1,2 0,7 0,1 -0,5

Fastighetsservice 1,1 1,1 1,1 0,0

Fastighetsförvaltning -3,2 -2,2 -5,8 -3,6

Byggprojektavdelning 1,1 0,7 3,5 2,8

Summa -8,2 -6,2 -5,5 0,7

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2021 89

144 ( 805 )



SERVICENÄMNDEN

INVESTERINGAR
Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 
423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för 
pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och 
med 2021-12-31. Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring 
av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. 
Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående 
projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fri-
dasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för 
Stehagskolan där utredning pågår. Karlsrobadets investerings-
projekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling 
motsvarande 115 mnkr redovisas som ett nytt ansvar under 
servicenämnden från 2021-12-31. 

Gällande årsanslagen är upphandlingen av nio specialanpas-
sade fordon genomförd och leverans kommer att ske till som-
maren 2022 motsvarande 6 mnkr. Investeringsbudgeten för 
fastighetsunderhåll uppgår till 24,4 mnkr.

Projektinformation
Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa loka-
ler för kommunens verksamheter. Antal arbetsplatser kommer 
att vara ca 65. Ytor avsätts till konferens- och samtalsrum med 
mera. Budget: 25 mnkr. Planerad inflyttning augusti 2022.

Violen (Norrebo)
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. 
Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggna-
den är klar. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Vitsippan (Nya Skogsgläntan)
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan 
är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogs-
gläntans förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Budget: 
58 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Flyinge Häggebo Förskola
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och 
utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola 
som har tidsbegränsat bygglov. Budget: 19 mnkr. Planerad 
inflyttning: juli 2022.

Blåsippan (Stehag söder) 
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra 
Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan kommer 
att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet 
av fler förskoleplatser. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: 
mars 2023.

Marieskolan
Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn 
samt modernisering av befintliga lokaler. Budget: 42 mnkr. 
Planerad inflyttning: juli 2022.

Sallerupskolan
Beslut om rivning finns. Nybyggnad av en treparallellig skola 
med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten 
där Sallerupskolan ligger idag. Budget: 183 mnkr. Planerad 
inflyttning: juni 2024.

Norrevångsskolan
Utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre pa-
rallella klasser per årskurs. Undervisningslokaler, förbättring 
av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Budget: 70 
mnkr. Planerad inflyttning: januari 2023.

Stehagskolan
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Bud-
get: 2 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2023.

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)
Renovering och anpassning av gamla Bergaskolans lokaler ge-
nom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden 
samt rivning av aula. Budget: 26 mnkr. Planerad inflyttning: 
maj 2022.

Ekenässkolan
Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. Slutsam-
manställning av kostnader från entreprenör beräknas färdig-
ställd februari 2022. Budget: 84 mnkr.

Skoltorget vid Carl Engström-skolan
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med om-
byggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Eng-
ström-skolan byggnad C, gamla Östra skolan. Budget: 7,7 
mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Gamla Östra skolan (Carl Engström-skolans bygg-
nad C)
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten 
så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, 
byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya in-
stallationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Eng-
ström-skolan. Budget: 17 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Idrottslokaler Berga
Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Budget: 
6,4 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Idrottsparken
För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogska-
raktär skapas i Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kom-
mer att genomföras parallellt med det arbetet som pågår med 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidnämnden och föreningar-
na. Budget: 2,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

Kulturskolan
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Pro-
jekt med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans 
lokalbehov och samla verksamheten Budget: 43 mnkr. Plane-
rad inflyttning: oktober 2024.

Flyingeskolan
För att klara dagens behov av lokaler behövs två nya basut-
rymmen. Budget: Etapp 1 3,1 mnkr. Planerad inflyttning: mars 
2023. Etapp 2 Budget: 24,9 mnkr.

Källebergsskolan
På grund av Sallerupskolans ombyggnation/nybyggnation ska 
köket på Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Salle-
rupskolans elever kan äta där. Mindre ombyggnation. Budget: 
1,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

VERKSAMHETSMÅTT
Servicecenter redovisar ökade antal användarkonton genom 
att även Barn och Utbildning ingår med pedagoger.

Transportservice når det 100 % fossilbränslefria målet för fem-
sits personbilar och transportbilar. 

Fastighetsunderhållet redovisas enligt budget.
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Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt Inv.ram kf
Redovisat till 

och med 2021 Redovisat 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021

Vasslegatan 4 -2,2 -0,5 -0,5 -2,2 1,7

Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, 
Flyinge och Löberöd 0,0 -1,0 1,0

Pott för utredningar i tidigare skede  
investeringar 0,0 0,0 0,0

Pott för utredningar i tidigare skede förhyrning -0,2 -0,1 -0,9 0,8

Biltransportfordon, specialanpassade 0,0 -6,0 6,0

Förskola -231,9 -59,5 -54,0 -104,9 50,9

Grundskola -331,2 -48,1 -35,6 -44,1 8,5

Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7–9, 18–J -26,4 -17,4 -2,5 -22,4 19,9

Ekenässkolan, 18–L -84,0 -72,8 -41,5 -52,7 11,2

Gymnasieskola -24,7 -2,1 -1,2 -4,7 3,5

Nya gymnasieskolan -0,3 -0,3 0,0 -0,3

Idrottslokaler Berga, 19–J -6,4 -5,5 -4,5 -5,4 0,9

Kulturskolan -43,0 -1,2 -0,7 -7,3 6,6

Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20–A -25,0 -1,0 -0,9 -19,9 19,0

Idrottsparken 0 0,0 0,0 0,0

Badhus inomhus -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 0,0

Äventyrsbad -43,7 -43,7 -43,7 -43,7 0,0

Bowling inomhusbad -34,3 -34,3 -34,3 -34,3 0,0

Årsanslag

Energieffektivisering -2,8 -3,6 0,8

Solceller, Sallius, gymnasiet -0,2 -0,2

Byggnadsarbeten -3,6 -13,7 10,1

Omläggning av tak -2,9 -7,6 4,7

Elektronisk inpassering -0,2 -0,5 0,3

Inventarier 0,0 -0,3 0,3

Maskiner -0,6 -0,7 0,1

Storköksmaskiner -0,5 -0,8 0,3

Städmaskiner -0,2 -0,3 0,1

Verksamhetsanpassning fastighet -0,6 -2,0 1,4

Myndighetskrav fastighet 0,0 -3,0 3,0

IT-infrastruktur -0,7 -4,4 3,7

Utbyte av utrustning sammanträdesrum 0,0 0,0

Utbyte utrustning Sahlin-Möller 0,0 0,0

Summa -889,8 -323,6 -269,1 -423,4 154,3
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Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Organisation

Medarbetarundersökning HME-index 82 82 80 83

Nöjd kundindex (bokslut 2018, 2020 ej 2019, 2021 ) 63 50 50 70

Antal praktik-/ ferieplatser per år 34 65 9 50

Demokrati och verksamhetsstöd
Andel tolkningar bokade via webbaserade 

tolksystemet 90 %, 2020 85 % 82 % 79 % 90 %

Antal tolkuppdrag 2 531 2 031 1 830 2 531

Servicecenter
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden 67 % 62 % 70 % 70 %

Kontaktcenter svarstid inom 2 min. 69 % 80 % 90 % 70 %

Antal IT-enheter 9 250 9 150 9 200 9 150

Antal hanterade Windowsdatorer 1 946 2 135 2 756 2 000

Antal användarkonton (personal, leverantör) 2 453 2 794 4 320 2 450

Antal elevkonton 6 308 6 744 6 977 6 350

Måltid
Matsvinn, gram per portion efter servering 29 g 25 g 25 g 30 g

Andel inköp av ekologiska livsmedel 53 % 55 % 54 % 60 %

Anta lunchportioner förskola 348 518 312 800 312 000 352 196

Portionspris förskola 25,46 25,77 26,84 26,31

Anta lunchportioner grunskol f–3a 288 717 283 000 291 000 288 513

Portionspris grundskola f–3 28,1 28,44 29,62 29,04

Antal lunchportioner grundskola 4–6 209 946 212 800 221 000 213 554

Portionspris grundskola 4–6 29,38 29,74 30,97 30,36

Antal lunchportioner 7–9 194 821 192 600 175 000 198 569

Portionspris 7–9 30,67 31,04 32,32 31,69

Totalt antal portioner grundskola 693 484 688 400 687 000 700 636
Totalt antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola 40 968 49 500 33 000 46 100

Antal lunchportioner gymnasieskola 73 737 51 800 62 000 85 000

Portionspris gymnasieskola 38,22 38,68 40,28 39,49

Antal dygnsportioner Vård och Omsorg 102 118 98 900 95 000 116 871

Dygnspris Vård och Omsorg 123,42 126,01 126,01

Antal luncher Majkens 18 828 10 100 3 000 18 500

Portionspris Majkens 80 82 84 84

Transportservice
Antal fordon fordonsflotta 143 129 134 138

Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85) 83 % 95 % 95 % 100 %

Antal fordon fordonspoolen 5 7 7 9

Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85) 100 % 100 % 100 % 100 %

Mat- och elevtransporter, antal fordon 10 10 10 10

Mat- och elevtransporter, antal elever 113 115 115 113

Mat- och elevtransporter, matleveransadresser 40 41 41 40

Lokalvård
Antal kvm städyta 137 920 139 099 137 588 137 920

Antal årsarbetare lokalvård 58 60 61 59

Fastighet
Faktanyckeltal

Bestånd egna fastigheter area (BTA) 172 368 177 455 177 455 177 380

Förhyrd area (kontraktsarea) 87 370 87 434 87 344 87 370

Total area (BTA) 259 738 264 889 264 889 264 750

Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr) 508 829 1 193 918

Vakansgrad andel av egna lokaler 1,7 % 3,4 % 3,4 % 3,7 %
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Verksamhetsmått forts. Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Medianyckeltal (egna fastigheter)

Förbrukning värme (kWh/kvm) 97,4 97 99 96

Förbrukning el (kWh/kvm) 64,8 60,2 59 64,5

Förbrukning kyla (kWh/kvm)

Summa energianvändning 165,2 157,2 158,4 160,5

Vattenförbrukning (m3/m2) 0,6 0,6 0,4 0,6

Fastighetskapital nyckeltal

Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ 741 763 790 761

Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm) 147 228

Planerat underhåll (frift) (kr/kvm) 11 13,7 8,5 8,5

Planerat underhåll (Investering) (kr/kvm) 142 138 138 138

Bokfört värde/kvm BTA 5 244
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Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat: 0,7 mnkr

UPPDRAG
Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgs-
nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens upp-
drag som regleras av socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjuk-
vårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av 
individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling 
och socialt stöd, riktat till personer från 18 år. Dessutom utö-
vas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden 
för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge 
yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 an-
svarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för 
socialt utsatta personer, budget- och skuldrådgivning, ekono-
miskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar och andra 
skyddsbehövande.

ÅRETS HÄNDELSER
2021 har till stor del fortsatt präglats av coronapandemin som 
drabbat Sverige och övriga världen, även om arbetet med 
pandemin har gått in en ny fas där vaccinationerna har varit 
huvudfokus. Brukare och patienter inom vård- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde har erbjudits vaccin. Även medar-
betare som arbetar brukarnära har vaccinerats enligt plan. I 
samband med att arbetet kring pandemin har bytt fokus och 
vaccinationer har genomförts, har arbetet knutet till politiska 
beslut såsom överbemanning och upprätthållande av kohort-
avdelning avslutats under året.

Under 2021 har arbetet med ny demensplan satts igång med 
olika aktiviteter, exempelvis utbildningar under benämningen 
Stjärnmärkt som är en utbildningsmodell inom demensvård. 
Dagverksamheten har utökats med ytterligare en enhet och 
ett nytt arbetssätt inom demens testas. Exempel på detta är att 
funktionen som demenshandledare är implementerad inom 
stora delar av äldreomsorgen.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämnds-
mötet i november. I planen beskrivs olika satsningar inom 
välfärdsteknik, både sådana som hittills har genomförts och 
sådana som planeras framöver.

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2021 95

150 ( 805 )



VÅRDfl OCH OMSORGSNÄMNDEN

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla 
nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, 
utanförskap och isolering

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser  

Nöjdare företagare  

Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen
I samverkan med Kommunledningskontoret och  fastighetsägarna 
skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer 
för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde 
som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

 

Samverkan med föreningar och frivilligverksam-
heter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten 
och minska ensamhet, utanförskap och isolering
Verksamheterna har öppnat upp successivt i samband med 
att vaccineringen kommit igång. En viktig del i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet är samverkan med föreningar och frivilli-
ga. Samverkan har inte kunnat prioriteras under en period i 
pandemin men har blivit aktuella igen, bland annat inom äld-
reomsorgen där flera samarbeten med exempelvis Alzheimers 
Sverige, Svenska kyrkan och Röda Korset åter har tagits upp. 

Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och daglig 
verksamhet har 4H-gården Fridasro fått ett uppsving. Fören-
ingen är aktiv i att försöka få till samarbeten med olika delar 
av kommunen, däribland vård- och omsorgsnämnden. Vid 
årsskiftet 2021/2022 beslutades ett idéburet offentligt partner-
skapsavtal mellan 4H-gården och kommunen, där vård- och 
omsorgsnämnden nämns som en sådan samverkanspartner.

I samverkan med kommunstyrelsen och fastighets-
ägarna ska nämnden skapa attraktiva och tillgäng-
liga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, 
samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av 
egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende
Merparten av lägenheterna på trygghetsboendet Gåsen är 
uthyrda. Eslövs Bostads AB köper tjänsten ”trygghetsvärd” av 
hemvården inom vård- och omsorgsnämnden. Husmötena är 
en viktig del i att utveckla verksamheten. 

Ett biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat i Löberöd 
under förra året. Två lägenheter av fem är belagda.

Efter planerad renovering kommer biståndsbedömt boende på 
Vårlöken att öppna under 2022 med 23 lägenheter.

Basutredningen med att utreda förutsättningarna för att skapa 
ett nytt demensboende utifrån den demografiska utvecklingen 
kommer att behandlas av vård- och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2021 har 29 sociala kontrakt omvandlats till förstahands-
kontrakt. Totalt sjunker antalet sociala andrahandskontrakt 
parallellt med att antalet lägenheter som förhyrs av kommu-
nen minskas.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Inom ramen för miljömålsprogrammet kommer vård- och 
omsorgsnämnden att vara delaktig.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara delaktig i arbetet 
med avfallsplanen. Det handlar bland annat om matsvinn och 
att sophantering behöver hanteras på ett hållbart sätt. 

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett 
nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört 
som skapar mervärde för brukarna

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa 
goda exempel och arbetssätt

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel 
samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verk-
samhetsgren vara infört som skapar mervärde för 
brukarna.
Det nya verksamhetssystemet Lifecare är implementerat och i 
drift. Det nya systemet möjliggör integration med bland annat 
välfärdsteknik som redan finns eller som planeras runt om i 
verksamheterna.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämnds-
mötet i november. I planen beskrivs grundläggande satsningar 
inom välfärdsteknik, både sådana som har gjorts och sådana 
som planeras. Inom äldreomsorgen och demensvården har 
bland annat ergonomisk gungstol, Bikearound och så kallad 
terapikatt börjat användas. Dessa hjälpmedel förväntas bidra 
till minskad oro hos brukare med demenssjukdom. 
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Inom funktionsnedsättning sker en successiv implementering 
av bland annat robotdammsugare, aktivitetsskärmar, infor-
mationsskärmar och spol- och torktoalett i verksamheterna. 

Inom hälsa och bistånd har flera e-tjänster publicerats rörande 
myndighetsutövningen och flera enheter använder tekniska 
hjälpmedel för att underlätta digitala möten med till exempel 
medborgare. Enheterna har också arbetat med att erbjuda 
medborgare olika sätt att kommunicera med anhöriga som ett 
led i att bryta isolering och skapa närhet.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommu-
ner och införa goda exempel och arbetssätt
Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukar-
undersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på 
så sätt göra dem delaktiga i omsorgen.

Socialstyrelsens undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 
genomförs under våren 2022 vilket medför att resultat inte 
finns att tillgå förrän efter denna årsredovisning. Under 2021 
har denna undersökning inte genomförts.

Gällande brukarnöjdhet, det vill säga upplevelse av delaktig-
het, trygghet och upplevd kvalitet (bemötande och informa-
tion), finns uppgifter från undersökningar som gjorts inom 
ramen för genombrottsmetoden. Inom äldreomsorgen når i 
princip samtliga enheter målet på 80 procents nöjdhet inom 

alla områden. Inom funktionsnedsättning ligger de flesta en-
heter på 90 procent. Inom funktionsnedsättning är det värt 
att notera att barn och unga ligger på 100 procents nöjdhet 
gällande bemötande. Inom hälsa och bistånd når korttidsbo-
endet 100 procents brukarnöjdhet. Under 2021 togs en mall 
fram som innefattar uppföljningen av det löpande arbetet i sin 
helhet, inkluderat både den politiska målsättningen och det 
löpande kvalitets- och budgetarbetet för ett förbättrat resultat. 
Detta arbete kommer i ett längre perspektiv att kopplas sam-
man med det kommunövergripande arbetet med en verksam-
hetsberättelse. Under 2022 innefattar detta en beskrivning och 
uppföljning av de satsningar som gjorts i vård- och omsorgs-
nämndens budget.

Inom hälsa och bistånd har en jurist rekryterats som handläg-
gare för myndighetsutövning. Det innebär en kompetensbredd-
ning och förväntas bidra till den juridiska kvalitetssäkringen 
av utredningar enligt LSS vid exempelvis överklaganden.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och 
våra chefer är förebilder för våra värderingar
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värde-
orden för Eslövs kommun är implementerade i verksamheter-
na och används som kontinuerliga verktyg i det löpande och 
dagliga arbetet, bland annat i introduktionen på respektive 
arbetsplats.
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EKONOMISK ANALYS
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 
mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättning-
ar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, 
vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut 
om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram 
till den 30 september 2021. Utfallet inkluderar även ersättning 
från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som 
uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 
11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är 
att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 och i början 
av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för 
bemanning och skyddsmateriel under 2020. 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 mnkr, 
där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I 
samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgs-
nämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta 
underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland 
annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmateriel. De 
avser också kostnader för överbemanning inom vård- och om-
sorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom 
de kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på 
Vårlöken stängdes i juni 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även be-
viljad 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd. 

En del verksamheter har varit stängda under pandemin, som 
exempelvis dagverksamheten på Alegården, Karidal samt Ak-
tivitetshuset inom socialpsykiatrin. Detta har gjort att en del 
personal har kunnat stötta upp övriga verksamheter. Under 
året började samtliga verksamheter öppna upp, men då smitt-
spridningen ökade under slutet av året stängdes en del igen. 

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse på -7,0 mnkr för 2021, 
där hemvården står för det största underskottet. Hemvårdens 
underskott för helåret är en försämring jämfört med föregå-
ende år, vilket har flera förklaringar. Under inledningen av 
2021 har arbetet med att implementera bemanningshandbo-
ken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en viss 
kostnadsökning synts. Volymerna har också ökat, vilket det 
inte finns utrymme till i budgeten. Underskott hänfört till 
volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021.

Samtliga vård- och omsorgsboenden hade en utmanande in-
ledning på 2021. Under sommar och tidig höst stabiliserade 
sig läget något för att därefter vara tillbaka i ett tufft läge med 
hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka 
de ökade kostnader som pandemin har medfört uppvisade 
merparten av boendena ett resultat som är positivt i förhål-
lande till budget. 

Sjuksköterskeenhetens resultat för helåret blev bättre än prog-
nosen vid delårsbokslutet, vilket helt och hållet beror på de 
extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. En-
heten har haft ett hektiskt år, där många nya arbetsuppgifter 
tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning 
och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora svårigheter i att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Detta har medfört att 
flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemannings-
sjuksköterskor. 

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verk-
samheterna varit begränsade under 2021, vilket lett till ett eko-
nomiskt överskott. I takt med att samhället öppnas upp räknar 
verksamheterna med att kostnaderna ökar när aktiviteter kom-
mer igång, vilket också leder till att behovet av personal ökar. 
De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin 

inom LSS är bland annat personlig assistans. Anledningen till 
underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än 
vad det finns utrymme för i budgeten. Under slutet av 2021 har 
antal beslut ökat något, vilket gör att underskottet har ökat.

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-pla-
ceringar som driver på kostnadssidan. Budgeten ger utrymme 
till en LVM-placering men under året har fler placeringsbeslut 
än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare 
år. Boendegruppen som ingår i socialtjänst över 18 år redovi-
sar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror på tomma 
lägenheter och renoveringskostnader. Under året har verksam-
heten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att 
lättare möjliggöra förstahandskontrakt till hyresgästen.

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsansla-
get vid delårsbokslutet, vilket ger ett betydligt bättre resultat 
för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Både det genom-
snittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det 
genomsnittliga bidraget per hushåll ökade under 2021. De 
ökade utbetalningarna beror bland annat på att fler personer 
som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersätt-
ningssystem inte längre har rätt till ersättning och når inte en 
självförsörjning utan blir därmed kommunens försörjnings-
ansvar.

Övergripande har bland annat vakanta tjänster, tilläggsanslag 
samt kostnader för teknik och system bidragit till det överskott 
som redovisas. Övergripande finns även avsatta medel för 
att möta förändringar i verksamheterna som har bidragit till 
överskottet. 

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -1,1 -1,4 -1,2 0,2

Alkoholtillsyn 0,0 0,2 0,0 -0,2

Äldreomsorg -308,0 -327,9 -334,9 -7,0

LSS -188,4 -203,8 -200,1 3,7

Socialpsykiatri -25,5 -27,0 -27,6 -0,6

Socialtjänst över 18 år -25,7 -23,5 -27,5 -4,0

Förvaltningsgemensamt -43,0 -55,7 -41,3 14,3

Ekonomiskt bistånd -39,9 -42,1 -47,9 -5,8

Övrigt -0,1 0,0 0,0 0,0

Summa -631,9 -681,2 -680,5 0,7

INVESTERINGAR
Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då nämn-
den ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. 
Endast investeringar som innebär effektivisering av verksam-
heten genomförs.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt
Redovisat 

2021
Budget 

2021
Avvikelse 

2021

93101 Ny teknik 0 -2,5 2,5

93200 Inventarier  
boendeenheter m.m.

0 -1,0 1,0

Summa 0,0 -3,5 3,5
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Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Äldreomsorg

Antal platser i vård- och omsorgsboende 271 267 267 267

Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende 93 969 92 582 92 582 92 582

Beläggning vård- och omsorgsboende 97 % 95 % 92 % 95 %

Antal vårddygn i externt köpta platser 1 759 1 552 1 460 1 825

Antal korttidsplatser 24 12 24 24

Antal vårddygn i korttidsboende 7 061 4 868 4 819 7 884

Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg 81 % 90 % 55 % 90 %

Biståndsbedömt trygghetsboende 0 - 2 15

Antal externt köpta korttidsdygn 251 348 0 40

Antal betaldygn på sjukhus 0 0 0 0

Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL 14 277 13 962 15 169 14 000

– varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården 5 902 - - 2 800

Trygghetslarm, antal abonnemang 801 872 808 800

Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral 63 61 58 58

LSS

Antal verkställda boendebeslut, vuxna 167 170 169 171

Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut 1 096 1 446 1 553 1 370

Totalt antal verkställda boendebeslut, barn 3 3 3 3

Antal personer inom daglig verksamhet 191 186 184 180

Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB) 60 445 57 854 58 300 56 680

Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS) 41 962 49 930 51 100 32 666

Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga 4 073 4 200 2 804 2 800

Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga 1 482 1 600 1 109 1 150

Socialpsykiatri

Antal beslutade timmar boendestöd 4 240 3 980 5 354 3 750

Antal personer med beslut om sysselsättning 40 43 38 35

Antal vårddygn i extern placering 5 132 4 025 4 380 4 380

Antal platser i vård- och omsorgsboende 26 26 26 26

Socialtjänsten över 18 år

Antal vårddygn enligt LVU 170 366 0 0

Antal vårddygn enligt LVM 328 536 607 350

Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende) 3 582 3 221 3 448 3 500

Antal dygn skyddat boende 1 537 2 344 1 538 2 000

Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året 25 23 25 25

Antal personer, fältservice/rådgivning under året 116 57 60 200

Antal personer, insats råd och stöd under året 90 81 80 100

Antal andrahandskontrakt 146 146 121 150

Ekonomsikt bistånd

Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad 356 373 377 370

Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad 8 765 9 056 9 680 8 000

Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, % 81 81 - 80

Antal ärenden inom skuldrådgivningen 197 215 - 220
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: 1,5 mnkr 

UPPDRAG
Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om god 
man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfull-
makter. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för 
de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår även att 
rekrytera och utbilda ställföreträdare.

ÅRETS HÄNDELSER
Under 2021 präglades verksamheten fortsatt av covid-19-pan-
demin på olika sätt. Antalet ärenden har fortsatt legat på en 
hög nivå. Som mest har verksamheten haft 800 ärenden. Anta-
let ansökningar har varierat kraftigt mellan månaderna under 
året, särskilt gällande god man, en trend som började under 
2020 och som kommer att analyseras närmare under våren 
2022.

Det har fortsatt vara stor omsättning på ärenden. 302 (243) nya 
ärenden lades upp och 276 (231) ärenden avslutades.  Totalt 
har 628 (626) redovisningar och 136 (168) förteckningar gran-
skats. 499 (509) arvodesbeslut har tagits. (2020 års siffror inom 
parentes.)

Under året har utvecklingen av arbetet med det nya digitala 
systemet för rekrytering av ställföreträdare fortsatt. Nämnden 
kan se stora effektiviseringsvinster gällande att hitta lämpliga 
ställföreträdare till olika ärenden, särskilt i brådskande fall.

De professionella ställföreträdarna har under året ökat antalet 
huvudmän per person, vilket är nödvändigt för att verksam-
heten ska gå ihop ekonomiskt framöver.

Verksamhetsmått

Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Antal ärenden 31 december

Godmanskap 379 361 379 380

Ensamkommande barn 26 9 4 10

Förvaltarskap 106 98 94 110

Övriga 283 255 297 300

Totalt 794 723 774 800
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MÅLUPPFYLLELSE 

Medborgare och andra intressenter

Effektmål Bedömning

En inkluderande kommun där medborgarna känner  
trygghet genom livet
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter 
till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, 
bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom

Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden 
med huvudmän som har multipla diagnoser  

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun  
att känna stolthet över
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 
ärenden via kommunens webbplatser

Nöjdare företagare  

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande 
och kontakter med nämndens målgrupper. Digitaliseringen 
har tagit fart under covid-19-pandemin och 2021 möjliggjordes 
det till exempel att lämna in årsredovisningar digitalt.

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka 
nämndens möjlighet att nå målen att antalet informationstill-
fällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet 
ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden 
med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två 
till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under 2021. Detta 
med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala 
utbildningar har tagits fram och digitala utbildningstillfällen 
har även hållits med andra verksamheter som har visat intres-
se för överförmyndarverksamheten.

Målet om nöjda företagare är inte relevant för nämndens verk-
samhet och lämnas därför obesvarat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål Bedömning

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för  
miljö och klimat

Ekokommun i framkant  

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en eko-
kommun i framkant, kommer nämnden fortsätta att minska 
pappersanvändningen under mandatperioden genom att in-
föra e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden arbetar även med 
att övergå till digitala personakter, ett arbete som kommer att 
intensifieras under 2022.

Pandemin har inneburit att resor i tjänsten i princip helt har 
upphört. Utbildningar och konferenser erbjuds istället digitalt 
i hög grad. Troligtvis kommer de digitala alternativen att fin-
nas kvar i större omfattning än tidigare. Ifall resor skulle vara 
aktuella, kommer personalen att fortsätta använda tåg som 
transportmedel vid tjänsteresor.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål Bedömning

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya  
arbetssätt och ny teknik
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur 
kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (roboti-
sering)

Attraktiv arbetsgivare
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 
kompetens ska öka  

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats 
till andra ska öka

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert 
och effektivt
Utveckling av hemsidan med t.ex. mer information och fler 
e-tjänster

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde 
ska genomsyra verksamheten

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Några rekryteringar har inte genomförts under året, men de 
senaste rekryteringarna till verksamheten har dock uppfyllt 
kriterierna.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är upp-
nått, både vad beträffande medarbetare och chef. Resultatet i 
medarbetarenkäten som mäter detta mål omfattar dock hela 
juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveck-
ling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan re-
kommendera sin arbetsplats till andra ska öka, så ökade det 
resultatet i årets medarbetarenkät. Även här gäller resultatet 
för hela juridiska avdelningen.

Hälsotalet har ökat till 98,3 procent. Det är ett väldigt bra re-
sultat utifrån de svåra förutsättningar som fortfarande råder 
under pandemin.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är införd. Målet 
att fler än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna 
möjlighet vid mandatperiodens slut kan bli svårt att uppnå 
fullt ut. Arbetet har blivit försenat och det behövs några år 
av riktade insatser för att det ska kunna uppnås. Andelen bör 
dock öka redan under 2022. Arbetet med att koppla samman 
e-tjänsten med verksamhetssystemet fortsätter under året för 
att ytterligare underlätta arbetet för verksamheten.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från tre i dagsläget till 
åtta vid mandatperiodens slut.

EKONOMISK ANALYS
Utfallet för 2021 blev ett överskott på cirka 1,5 mnkr. Detta 
beror främst på att antalet ensamkommande barn minskat 
kraftigt och att effekten av den höjning av arvodena som ge-
nomfördes under 2021 inte slagit igenom fullt ut. Arvodena 
har höjts med ytterligare två procent för ärenden under 2021, 
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vilket bör innebära ett mindre överskott för verksamheten för 
2022.

Överförmyndarnämndens kostnader består främst av arvo-
desutbetalningar till ställföreträdarna och för personal. Över-
förmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvida-
retjänster.

Samtliga 506 årsräkningar var granskade i tid och samtliga 
ställföreträdare arvoderade.

Huvudmännen betalar arvode till ställföreträdarna ifall medel 
finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Tidigare upp-
skattningar har visat på att cirka två tredjedelar av arvodena 
betalas av kommunen, men det verkar ha förändrats de senas-
te åren. 2021 betalades nästan hälften av arvodeskostnaderna 
av huvudmännen, vilket också påverkar resultatet för nämn-
den. Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet för aktuellt 
verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas ut året efter 
verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som 
gäller för de flesta utbetalningarna under 2021. Ett ”normal-
ärende” ersattes under 2021 med 20 procent av prisbasbeloppet. 
Svårare ärenden arvoderades med en högre procentsats. Till 
detta tillkom eventuell kostnads- och bilersättning.

De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras 
genom de arvoden som skulle tillfalla dem om de var ”vanli-
ga” ställföreträdare, samt genom de medel som fullmäktige 
har beslutat om. Överskjutande personalkostnader belastar 
överförmyndarnämndens budget. Denna utgiftspost är svår 
att beräkna. En effekt av att det nu finns två professionel-
la ställföreträdare som kan hantera svårare fall har varit att 
kommunen har kunnat säga upp avtalet med det företag som 
tidigare har använts i svåra fall. Detta har sänkt nämndens 
kostnader under året.

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn 
har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per 
månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter 
att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade kommunen får 
en schablonersättning om 52 000 kronor per barn som ska 
täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vis-
telsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte 
får ersättning för sina kostnader om barnet placeras utanför 
anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget fyra en-
samkommande barn. Det innebär att denna kostnad inte alls 
är lika betungande för nämnden som tidigare år, vilket tydligt 
påverkar utfallet.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några 
större kostnader då utbildningarna hittills har skett helt i egen 
regi. På grund av den pågående pandemin har inte grund- och 
fortbildningar för ställföreträdare, medarbetare och förtro-
endevalda genomförts i den utsträckning som var planerad. 
Utbildningar och stöd gällande årsredovisningar till ställföre-
trädare har främst skett digitalt, vilket är ett billigt alternativ 
jämfört med fysiska träffar.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Överförmyndarverksamhet -7,0 -8,1 -6,6 1,5

Summa -7,1 -8,2 -6,7 1,5

INVESTERINGAR
Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.
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KOMMUNALA BOLAG  
OCH KOMMUNALFÖRBUND

Flerårsjämförelse (mnkr)

2019 2020 2021

Omsättning 194,0 201,0 211,5

Resultat* 25 45 32,4

Balansomslutning 1226,0 1446 1516,3

Soliditet 16,6 % 16,7 % 17,6 %

Antal anställda 42 37 34

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

Koncernförhållande
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, 212000-
1173. Bolaget har per 2021-12-31 inga dotterbolag.

Förvaltningsberättelse
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldrebo-
enden och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget 
äger och förvaltar totalt ca 2 200 lägenheter och 150 lokaler 
uppgående till totalt ca 190 000 kvm.

Måluppfyllelse
Eslövs Bostads AB arbetar utifrån fyra strategiska mål: Fler 
hus, Attraktiva hem, Hyresgästens liv och Hållbar stad & by.

I juli stod 81 lägenheter klara i kvarteret Slaktaren av 81 lägen-
heter, bolagets första miljöcertifierade hus – ett boende med 
hög standard och attityd. Nytt för både bolaget och Eslöv är 
fastighetens mobilitetslösning, där de boende har tillgång till 
både elbilspool och lådcykelpool. Att alla lägenheter blivit 
uthyrda innan årets slut var lika glädjande som förvånande, 
med tanke på att det vid denna tidpunkt fanns ungefär 150 
nyproducerade hyreslägenheter till uthyrning i centrala Eslöv. 

Projekteringen av Spritfabriken har fortgått. Även om bevaran-
dekraven utgör en utmaning i projektet, har bygglov lämnats 
in och upphandlingen av samarbetspartner har annonserats. 
Produktionen kommer att startas under 2022 med planerad 
inflyttning 2023/2024. 

Den planerade byggnationen i Löberöd har inte kunnat påbör-
jas, då bygglov i enlighet med markanvisningen inte kunnat 
beviljas. Nytt förslag har tagits fram, och i slutet av året med-
delade kommunstyrelsen att nytt markanvisningsavtal ska tas 
fram. Byggnationen av 16 marklägenheter i Stehag har bevil-
jats bygglov och produktionen kommer att starta under 2022. 

Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, 
Badhusparken och Örnen 4 (etapp 2) pågår, sammanlagt cirka 
750 lägenheter.

Vi ska erbjuda attraktiva hem – Målet delvis uppfyllt

Pandemin har varit utmanande på många sätt, inte minst 
kommunikativt. Att återigen ställa in hyresgästaktiviteter un-
der 2021 har varit nödvändigt. Att behöva stänga kontoret för 
besökare ledde till nya lösningar kring tillgänglighet. Numera 
kan hyresgäster boka digitala videomöten med delar ur per-
sonalen, ett alternativ för dem som tycker att det känns bättre 
att se den man talar med.

Trots pandemin har NKI-talen (Nöjd-Kund-Index) pekat över-
lag uppåt. Helhetsomdömet har ökat med hela 4 procentenhe-
ter under året, vilket är ett kvitto på att Eslövs Bostads AB gör 
rätt saker. Bland annat har utemiljön på kvarteret Elefanten 
byggts om och stod färdig i början av sommaren. Gården har 
verkligen använts efter ombyggnationen och nästan dagligen 
har hyresgästerna grillat, spelat boule i gräset, suttit under 
pergolan och läst eller bara träffats och samtalat. Med om-
byggnaden av gården har NKI-siffrorna höjts med hisnande 
77 procentenheter när det gäller fastighetens utemiljö.

Ombyggnationen i kvarteret Gjutaren för Systembolaget har 
fortgått under året med inflyttning 1 mars 2022. Större under-
hållsprojekt har under året också utförts på fastigheten Va-
pendragaren 1–3 (Nya Sallerup) med tak- och fasadbyte till en 
kostnad av 32,2 mnkr samt en totalrenovering av fastigheten 
Herrevad 2 (gruppbostad) till en kostnad om 4,4 mnkr. Sam-
manlagt har det underhållits för ca 370 kr/kvm under 2021.

Vi ska bidra till hyresgästens liv – Målet delvis uppfyllt

Under 2021 har Eslövs Bostads AB fortsatt att arbeta med 
saker som ligger lite utanför det rena fastighetsförvaltandet 
och sammanlagt har CSR-arbetet (CSR = corporate social 
responsibility, det vill säga påverkan på samhället) uppgått 
till över 2 mnkr. Bland annat har Eslövs Bostads AB kunnat 
erbjuda sommarjobb för ungdomar som bor i bolagets bo-
stadsområden, bjudit Fritidsbanken på en central lokal och 
tillhandahållit en lokal hyresfritt för vaccination mot covid-19. 
Eslövs Bostads AB har även lämnat hyresrabatter till sina 
kommersiella hyresgäster för att stötta dem under pandemin. 

Vi ska bidra till hållbar stad och by – Målet delvis uppfyllt

Byggnationen på kvarteret Slaktaren är Eslövs Bostads AB 
första miljöcertifierade hus i silverklassen. Investeringar i styr- 
och reglerutrustning samt digitalisering sänker bolagets ener-
gibehov. Trots nedskrivningsbehov planerar Eslövs Bostads 

ESLÖVS BOSTADS AB
Ordförande: Mikael Wehtje 
Verkställande direktör: Kristina Forslund 

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2021 105

160 ( 805 )



KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNFÖRBUND

AB för nyproduktion utanför tätorten. Ett aktivt arbete inom 
Eslövs Stadskärneförening med delfinansiering av en centrum-
ledare, nyttjande av Gröna Gruppen för yttre fastighetsskötsel, 
skapande av ängsmark med insektshotell samt att vid varje 
träd-fällning plantera två nya träd är några exempel på vad 
som görs för att bidra till målet.

Ekonomi och verksamhet

Årets starka resultatutfall i jämförelse med budget hänför sig främst till:

1 Försäljning av fastigheter 7,0 mnkr

2 Högre intäkter 7,0 mnkr

3 Återförd avsättning för nedskrivning 3,6 mnkr 

4 Lägre finanskostnader 2,9 mnkr

De högre intäkterna beror främst på att nyproduktionen på 
kvarteret Slaktaren kunde uthyras tidigare än beräknat, haft 
en högre uthyrningsgrad och därmed ett lägre hyresbortfall. 
Den återförda avsättningen för nedskrivning avser en plane-
rad nyproduktion i Löberöd som inte kommer att genomföras 
i planerad skepnad på grund av att bygglovet inte godkänts.

De lägre finanskostnaderna hänför sig till lägre marknadsrän-
tor än förväntat under året.

Som en följd av det starka resultatet ökar soliditeten i bolaget 
och uppgår till 17,6 procent vid årets slut (16,7 procent 2020). 
Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 2 681 mnkr 
(2 374 mnkr 2020). Bokfört värde uppgår till 1 426 mnkr (1 221 
mnkr 2020). Årets investeringar påverkas kraftigt av färdig-
ställandet av kvarteret Slaktaren och uppgår till 255,9 mnkr 

i aktiveringar, samtidigt som pågående projekt minskar med 
146,6 mnkr och uppgår till totalt 28,7 mnkr vid årets utgång.

Ekonomiskt är bolaget väl rustat för att möta de kommande 
åren. Det fortsatt gynnsamma ränteläget samt god efterfrågan 
på bostäder har stärkt bolaget, vilket är nödvändigt för att 
klara de mål på nyproduktion som anges i ägardirektiven. 
En betydande risk för framtiden utgör dock byggbranschens 
kostnadsläge. Då den stora volymen av nyproduktion av bostä-
der i Eslöv fortsätter, ökar även risken för vakanser i bolagets 
pågående och planerade nyproduktion.

En annan risk utgör de senaste årens stora skillnader mellan 
de extremt låga hyreshöjningarna i förhållande till branschens 
och bolagets stigande kostnader. Fortsätter denna utveckling 
kan det snabbt och dramatiskt påverka bolagets resultat vid 
ett stigande ränteläge. Den ändrade skattelagstiftningen 2019 
med begränsning av ränteavdragen förstärker denna effekt.

Framtiden
Eslövs Bostads AB har en stabil ekonomisk grund att stå på 
och med minimal vakansrisk i befintligt bestånd kan bolaget 
fortsätta att agera som kommunens verktyg för att få igång 
bostadsproduktion i nya stadsdelar och i byarna. Regionen 
och Eslövs kommun har fortsatt stark tillväxt med efterfrågan 
på nya hyresrätter. Det finns dock tendenser till att marknaden 
i Eslöv börjar bli mättad på hyresrätter i de centrala delarna. 
Med det sagt kvarstår en brist på bostäder för ekonomiskt 
svagare grupper, vilket kommer att öka kraven på ett socialt 
ansvarstagande för bolaget. 

Flerårsjämförelse (mnkr)

2019 2020 2021

Omsättning 11,7 11,4 9,9

Resultat* 1,6 1,6 -2,5

Balansomslutning** 139 145 7,0

Antal anställda 0 0 0

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 

Fastighets AB Gäddan som har varit ett dotterbolag till Eifab, 
Eslövs Industrifastigheter AB, förvärvades av Eslövs kommun 
i samband med att Eifab såldes. Under året har inomhusbas-
sängen på Karlsrobadet, som ägdes av Fastighets AB Gäddan, 
genomgått en stor renovering som avslutades under hösten, 
då Eslövs kommun övertog badet, vilket nu ligger i kommunal 
regi. Bolaget bedriver därmed ingen verksamhet utan kommer 
att avvecklas under 2022.

FASTIGHETS AB GÄDDAN 
Ordförande: Tony Hansson
Verkställande direktör: Kurt Strömberg
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Flerårsjämförelse (mnkr)

2019 2020 2021

Omsättning 96 103 107,3

Resultat efter finansiella poster 0,9 2,3 7,5

Balansomslutning 100,9 97,3 102,7

Soliditet 48 % 49 % 51 %

Antal anställda 29 31 37

Uppdrag
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemen-
samt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift 
är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de 
tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insam-
ling och behandling av hushållsavfallet samt för planering, 
utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och 
verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter 
också all kundservice och tar fram informationsmaterial och 
tar emot studiebesök.

Insamlingen av avfall är utlagd på entreprenad sedan många år. 

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid 
sex återvinningscentraler, som drivs av MERAB.

Bolaget driver även Rönneholms avfallsanläggning, där avfall 
tas emot för omlastning, sortering, bearbetning, kompostering 
samt deponering. 

Väsentliga händelser under året
Efter genomförd upphandling startade sluttäckningen av den 
gamla deponin på Stavröds avfallsanläggning i Hörby kom-
mun i september 2021. Arbetet utförs av en entreprenör och 
kommer att pågå till hösten 2022.

Arbete pågår med att ta fram kompletterande underlag till 
prövotidsredovisningen om vattenhanteringen vid Rönne-
holms avfallsanläggning. Bolaget fick förlängd tid och redo-
visning samt förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Läns-
styrelsen senast den 28 februari 2022.

I början av 2021 gjorde MERAB en upphandling av ombygg-
naden av kontoret på Åkerivägen 3. Upphandlingen blev över-
klagad i mars 2021 och bolaget väntar fortfarande på beslutet 
från förvaltningsrätten.

Under 2021 tog bolaget fram en ny intern kontrollplan med 
riskanalys samt affärsplan för perioden 2021–2025. 

Bolaget var också delaktigt i arbetet med att ta fram en ny av-
fallsplan för Eslöv, Hörby och Höör. Arbetet pågår fortfarande.

Måluppfyllelse
Det finns inga särskilda mål för verksamheten utöver de akti-
viteter som ingår i avfallsplanen 2018–2021.

Medarbetare
Under 2021 beslutade bolagets styrelse att organisationen skulle 
utökas med tre medarbetare. Rekryteringen är avslutad gäl-
lande en av tjänsterna, medan rekryteringen av de övriga två 
tjänsterna pågår. Bolaget har för närvarande 35 medarbetare. 
När rekryteringarna är avslutade kommer det att vara 37 med-

arbetare. Alla är inte heltidsanställda. Bemanningen vid åter-
vinningscentralerna kompletteras med behovsanställd personal.

Ekonomi
För 2021 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster 
på 8,0 mnkr (3,7 mnkr 2020), 0,2 mnkr budgeterat. 

Det högre resultatet jämfört med föregående år och budget 
beror främst på högre marknadspris på metallskrot och well-
papp samt lägre avfallsskatt på grund av stora utvägningar av 
schaktmassor som sålts.

Analys av investeringarna
Under 2021 uppgick investeringarna till 4,7 mnkr och utgjor-
des främst av inventarier såsom sopkärl och containrar. Den 
budgeterade investeringsramen var 11,2 mnkr. En stor del av 
budgeten avsåg konstruktionsytan samt deponigassystemet 
i Rönneholm. Projekttiden för konstruktionsytan har blivit 
förlängd till 2022-12-31 och genomförandet av projektet har 
därmed flyttats fram till 2022. Vad gäller deponigassystemet 
har genomförandet av de planerade åtgärderna blivit försenat 
på grund av lång leveranstid av reservdelar.

Framtid
Ombyggnad av MERAB:s kontor på Åkerivägen 3 i Eslöv ska 
genomföras efter avslutad upphandling. Projektet beräknas 
ta knappt ett år att genomföra. Tidplanen för genomförandet 
är för närvarande oklar på grund av att upphandlingen blivit 
överklagad. 

Från och med den 1 januari 2022 fick kommunerna ansvaret 
för insamling av returpapper från hushåll. MERAB samlar 
sedan tidigare in returpapper via befintligt fyrfackssystem och 
fortsätter med detta. Det går även att lämna returpapper på 
MERAB:s återvinningscentraler.

I prövotidsredovisningen gällande vattenhanteringen vid 
Rönneholms avfallsanläggning föreslår MERAB åtgärder 
som planeras genomföras under 2022–2024 efter beslut från 
Länsstyrelsen, för att komplettera den befintliga behandlingen 
av lak- och dagvatten vid avfallsanläggningen.

MERAB kommer även att vidta åtgärder för att förbättra insam-
lingen av deponigas vid Rönneholms avfallsanläggning. Bolaget 
avser att ta fram en plan för uppgradering av uttagssystemet 
samt genomföra en upphandling av genomförandet under 2022.

Parallellt med sluttäckningen av deponin i Stavröd genomförs 
en utbyggnad av den befintliga lakvattendammen under 2022 
så att den ska kunna lagra en större mängd lakvatten. Nästa 
steg blir att bygga ut ett system för lokalt omhändertagande 
av lakvattnet under 2022–2023. MERAB ska först ta fram ett 
förslag som ska godkännas av Länsstyrelsen.

Uppföljning av ägardirektiv
MERAB:s verksamhet har bedrivits i enlighet med bolagets 
ägardirektiv. 

Under 2021 uppgick resultatet efter finansiella poster till 7,6 
procent av omsättningen. Det innebär att bolaget överträffade 
det ekonomiska målet i ägardirektivet, som anger att bolaget 
ska ha ett resultat som motsvarar 3–5 procent av omsättningen.

Ordförande: Tony Hansson
Verkställande direktör: Åsa Winkler
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VA SYD

Resultatutfall 2021

Belopp i mnkr 2020 2021

Totala intäkter 96,3 106,0

Totala kostnader

Personalkostnader -20,9 -21,5

Övriga kostnader -53,5 -57,0

Avskrivningar -19,3 -24,4

Totala kostnader -93,7 -102,9

Nettokostnad 2,6 3,1

Finansiella intäkter 0,8 0,3

Finansiella kostnader -3,4 -3,4

Finansiella poster -2,6 -3,1

Årets resultat 0 0

Årets resultat
Eslöv redovisar ett överskott för året uppgående till 3,1 mnkr 
jämfört med ett budgeterat underskott på 1,5 mnkr.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna består till största delen av va-avgifter, som utgörs 
av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Övriga intäk-
ter består till största delen av intäkter mot en storindustri i 
kommunen samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en 
höjning av brukningsavgifterna med 3,0 procent inför 2021, 
vilket motsvarar ca 2,6 mnkr i ökning av brukningsavgifterna 
jämfört med 2020. Dessutom har intäkterna minskat på grund 
av en lägre debiterad vattenvolym på ca 4 procent jämfört med 
fjolåret. Brukningsavgifterna överstiger budget med 0,6 mnkr.

Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse för året med 3,4 
mnkr. Orsaken är ökade intäkter för gas, då priset ökat kraftigt 
de senaste månaderna, och ökade intäkter från en storindustri 
i kommunen. 

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader avviker positivt mot budget för året med 
0,4 mnkr. 

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för 
inköp av vatten, elektricitet samt reparation och underhåll av 
ledningar. Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse 
för året med 1,4 mnkr. Detta beror främst på högre kostnader 
för konsulttjänster, elektricitet samt gångbanerenhållning på 
grund av halkbekämpning. Kostnader som legat under budget 
är övriga entreprenadarbeten på grund av lägre kostnader för 
spolning och filmning samt färre byte av däxlar än normalt. 

Avskrivningar avviker positivt mot budget för året med 1,2 
mnkr. 

Investeringsgraden är 70 procent för året. Investeringsgraden 
mäts som investeringsutfall/ investeringsbudget.

Finansiella poster
Finansnetto uppgår till -3,1 mnkr för året. Detta är en för-
bättring mot årets budget med 0,4 mnkr. Avskaffandet av 
kreditivränta under 2021 kompenseras av ett lägre ränteläge 
än budgeterat. 

Sammanfattning av 2021:

Organisationsöversyn

Under hösten påbörjades arbetet med att titta över organisa-
tionen i sin helhet för att bygga en va- och avfallsorganisation 
för nästkommande generation och se till att rätt kompetenser 
finns inom organisationen. VA SYD ska vara en arbetsgivare 
man både vill jobba för och stanna kvar hos. 

När VA SYD startade 2008 med knappt 150 medarbetare och 
två kommuner var uppdraget av mer förvaltande karaktär. 
Bland annat var investeringsbudgeten en knapp tiondel av 
vad den är idag. Sedan dess har det hänt otroligt mycket. 
Kraven har ökat, både de egna men framförallt omvärldens. 
Det handlar om lagstiftning, snabbväxande befolkning och 
ett klimat som har förändrats i en takt få kunde förutse 2008. 
Att regionalisera organisationen var helt rätt tänkt, nu är dock 
uppdraget så stort och komplext att strukturen inom VA SYD 
måste ses över för att matcha krav, förväntningar och det ge-
mensamma arbete som utförs tillsammans med medlemskom-
munerna.

Arbetet med programmet Hållbar avloppsrening i ett 
växande Skåne

Växande städer, hårdare miljölagstiftning och klimatutma-
ningar ställer nya krav på avloppsreningsverk och vattenmil-
jöer. Flera av VA SYD:s avloppsreningsverk har uppnått sin 
tekniska livslängd och är i behov av skyndsamma och stora 
åtgärder för att klara av de krav som ställs på verksamheten. 
VA SYD behöver också söka nya tillstånd inom en tioårsperi-
od för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med gällande 
tillstånd och miljölagstiftning. 

Komplexiteten i att modernisera och bygga ut infrastruktur i 
snabb takt kräver god kapacitet och samordning av planering 
och projektgenomförande. Samtidigt behövs samordning med 
kommunernas plan- och exploateringsarbete. I sydvästra Skå-
ne finns goda förutsättningar att samverka kring en gemensam 
regional anläggning med tanke på geografisk närhet och möj-
lighet att sammankoppla och samlokalisera reningsverk. Ge-
nom tunnlar kan VA SYD avlasta och föra avloppsvatten från 
flera kommuner till Sjölunda avloppsreningsverk. Detta ska 
göras inom ramen för programmet Hållbar avloppsrening, vilket 
är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid. 
Det är en viktig förutsättning för att regionen ska kunna växa.

Våren 2021 släppte VA SYD rapporten Hål i gatan

Infrastrukturen för vatten och avlopp är en viktig del av sam-
hällsbygget och en förutsättning för ett hållbart samhälle. Ut-
maningen är att få människor att värdesätta den. För att väcka 
intresse och bygga kunskap om denna dolda infrastruktur och 
hur den påverkar samhället när den inte fungerar vill VA SYD 
utmana genom att ställa frågorna: Vad kostar det samhället 
när vi får ett avbrott i vattenleveransen? Vad kostar ett hål i 
gatan?
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VA SYD har en noll-vision i sin affärsplan om att inte störa 
kunden och är rätt bra på att åtgärda så att till exempel ett 
avbrott i dricksvattenleveransen inte ska bli kännbart utan att 
dricksvattnet kommer tillbaka fort i människors hem. Men 
det sker ju genom att det oftast måste grävas ett hål i gatan 
och därmed störs övriga samhällsfunktioner. Det handlar om 
kollektivtrafik, transporter, näringsidkare och så vidare. Med 
den här rapporten vill VA SYD lyfta och förklara samman-
hanget av hur en störning som innebar en timmes frånvaro av 
dricksvatten å andra sidan bidrog till att störa samhället i form 
av ett omfattande reparationsarbete ute i gatan under drygt en 
vecka. Rapporten visar vilken stor påverkan detta hade och vil-
ken kostnad det faktiskt fick. Den dolda infrastrukturen måste 
komma upp på agendan hos alla, eftersom samhället drabbas 
så mycket mer än enbart av uteblivna va-leveranser. VA SYD 
står inför mycket stora investeringar med upprustning och 
investeringar i nya vattenledningar och anläggningar. Hålet 
i gatan-rapporten visar att vinsterna är så mycket större än 
enbart inom va-funktionen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
Räddningstjänsten Syd driver en viktig, robust och välfunge-
rande verksamhet. Pandemin har i stor utsträckning påverkat 
Räddningstjänsten Syd och det samhälle kommunalförbundet 
verkar i. 

Antalet utryckningar till olyckor och andra händelser har 
minskat i förbundsområdet med 205 till totalt 5 032. 472 av 
händelserna har inträffat i Eslövs kommun, vilket är 41 fler 
insatser jämfört med 2020.

Under året sticker några händelser ut. I mitten av juli brann 
det i ett garage i tätorten. Vid branden bedömdes flera gasflas-
kor vara brandpåverkade och i samband med insatsen fick 17 
fastigheter utrymmas. Räddningstjänsten Syd oskadliggjorde 
gasflaskorna under insatsen genom att beskjuta dem. 

Vidare brann det i slutet av juli på en gård utanför Kungshult 
som medförde en stor räddningsinsats, då två maskinhallar 
fyllda med halm och konstgödsel brann. Ett VMA, Viktigt 
Meddelande till Allmänheten, skickades ut och flera enheter 
medverkade i insatsen. Nämnas bör också den knivattack som 
inträffade på en skola i Eslöv där Räddningstjänsten Syd invol-
verades för att skapa trygghet och bistå med sjukvårdshjälp. 

Det har under året arbetats med att koppla brandvarnare till 
trygghetslarm tillsammans med hemtjänsten för att öka trygg-
heten för de äldre i kommunen. Vidare följer verksamheten 
upp alla bränder som sker i bostäder för att öka tryggheten 
för de boende men också för att den operativa personalen ska 
dra lärdom av det inträffade. 

Förbundet har under 2021 förvärvat 35 operativa fordon som 
tidigare leasats av Malmö Leasing AB. Förbundet har nu inga 
kvarvarande leasingkontrakt hos Malmö Leasing AB. Förvär-
vet har finansierats med lån från Malmö Stad.

Arbetet med att förbereda investeringen i ett nytt andnings-
skydd har pågått under flera år och var tänkt att slutföras 
under 2021. Upphandlingen färdigställdes under 2021 och 
allt är nu klart för att kunna gå in i slutfasen av projektet där 
andningsskyddet anskaffas. Investeringen beräknas att slut-
föras under 2022. 

Ekonomiskt summerar Räddningstjänsten Syd 2021 till ett 
positivt resultat på 4,4 mnkr med ett motsvarande negativt 
balans kravsresultat på 0,5 mnkr. Justeringsposterna består av 
icke realiserad värdeökning på förbundets finansiella place-
ringar samt reavinster för sålda fordon och maskiner. Resul-
tatet ska jämföras med ett budgeterat underskott på 8,5 mnkr.

Arbetet med digitalisering inom VA SYD

Under 2020 ökade VA SYD takten rätt rejält och under 2021 
blev det allt tydligare att samordningen måste blir mycket 
bättre. Det pågår flera projekt just nu som är positiva, men 
det krävs fokus på att samarbeta internt och se till att inte-
grera olika lösningar – ett område med utmaningar. Flera av 
de befintliga systemen pratar till exempel inte med varandra.

Den data som samlas in ska användas som underlag till beslut 
och i förlängningen ska datan vara en bas till artificiell intelli-
gens, AI. VA SYD måste gå ifrån mänskliga beslut och istället 
låta digitala lösningar tänka och sköta jobbet. VA SYD bedri-
ver en verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar i veckan. 
Här finns otroligt mycket vinster att göra med hjälp av AI, som 
kan optimera sådant som flöden och energiåtgång. Det sparar 
resurser och därmed kan de tuffa målen inom hållbarhet och 
effektivitet nås.
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Sammanträdesprotokoll 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 4    VoO.2021.0409 

Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2021 i enlighet med 
kommunledningskontorets direktiv. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsbokslut 2021 
 Årsbokslut 2021 
 Fördjupat årsbokslut 2021 
 Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 

Beredning 
Årsbokslutet innehåller beskrivning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, årets 
händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till 
budget. 

I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 
5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning 
för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. 

Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för 
covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 
mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna 
gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis 
ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020. 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 
mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet 
beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp 
detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp 
som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning 
inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de 
kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 
2021. Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr 
för underskott inom ekonomiskt bistånd. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar årsbokslut 2021 och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ordförande: Tony Hansson 
Förvaltningschef: Josef Johansson 
Ekonomiskt resultat: 0,7 mnkr 

 

 
UPPDRAG 
Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av 
socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av individ- och 
familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd, riktat till personer från 18 
år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 
ansvarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för socialt utsatta personer, 
budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar 
och andra skyddsbehövande. 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

2021 har till stor del fortsatt präglats av coronapandemin som drabbat Sverige och övriga 
världen, även om arbetet med pandemin gått in en ny fas där vaccinationerna har varit 
huvudfokus. Brukare och patienter inom Vård och Omsorgs ansvarsområde har erbjudits 
vaccin men även medarbetare som arbetar brukarnära har vaccinerats enligt plan. I 
samband med att arbetet kring pandemin bytt fokus och vaccinationer genomförts, har 
arbetet knutet till politiska beslut såsom överbemanning och upprätthållande av 
kohortavdelning avslutats under året. 

Under 2021 har arbetet med ny demensplan satts igång med olika aktiviteter, exempelvis 
utbildningar under benämningen stjärnmärkt som är en utbildningsmodell inom 
demensvård. Dagverksamheten har utökats med ytterligare en enhet och nytt arbetssätt 
inom demens testas. Exempel på detta är att funktionen som demenshandledare är 
implementerad inom stora delar av äldreomsorgen. 

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen 
beskrivs olika satsningar inom välfärdsteknik, både som hittills genomförts och som 
planeras framöver. 
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MÅLUPPFYLLELSE 
MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka 
tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering 

Verksamheterna har öppnat upp successivt i samband med att vaccineringen kommit 
igång. En viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet är samverkan med föreningar och 
frivilliga. Samverkan har inte kunnat prioriteras under en period i pandemin men har 
blivit aktuella igen, bland annat inom äldreomsorgen där flera samarbeten med 
exempelvis Alzheimers Sverige, Svenska kyrkan och Röda korset åter har tagits upp. 
Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och daglig verksamhet har 4h- gården 
Fridasro fått ett uppsving. Föreningen är aktiv i att försöka få till samarbeten med olika 
delar av kommunen, däribland vård och omsorgsnämnden. Vid årsskiftet 2021/2022 
beslutades ett idéburet offentligt partnerskapsavtal mellan 4h gården och kommunen där 
Vård och Omsorg nämns som en sådan samverkanspartner. 

I samverkan med kommunstyrelsen och fastighetsägarna ska nämnden skapa attraktiva 
och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt 
verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende 

Merparten av lägenheterna på trygghetsboendet Gåsen är uthyrda. EBO köper tjänsten 
"trygghetsvärd" av hemvården inom Vård och Omsorg. Husmötena är en viktig del i att 
utveckla verksamheten. Ett biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat i Löberöd under 
förra året. Två lägenheter av fem är belagda. 

Efter planerad renovering kommer biståndsbedömt boende på Vårlöken att öppna under 
året med 23 lägenheter. 

Basutredningen med att utreda förutsättningarna för att skapa ett nytt demensboende 
utifrån den demografiska utvecklingen kommer att behandlas av vård- och 
omsorgsnämnden och KSAU. 

Under 2021 har 29 sociala kontrakt omvandlats till förstahandskontrakt. Totalt sjunker 
antalet sociala andrahandskontrakt parallellt med att antalet lägenheter som förhyrs av 
kommunen minskas. 

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 
Inom ramen för miljömålsprogrammet kommer vård och omsorgsnämnden att vara 
delaktiga. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara delaktig i arbetet med avfallsplanen. Det 
handlar bland annat om matsvinn och att sophantering behöver hanteras på ett hållbart 
sätt.  

VERKSAMHET & MEDARBETARE 
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom 
varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna. 
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Det nya verksamhetssystemet Lifecare är implementerat och i drift. Det nya systemet 
möjliggör integration med bland annan välfärdsteknik som redan finns eller som planeras 
runt om i verksamheterna. 

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen 
beskrivs grundläggande satsningar inom välfärdsteknik, både som har gjorts och som 
planeras. Inom äldreomsorgen och demensvården har bland annat ergonomisk gungstol, 
Bikearound och så kallad terapikatt börjat användas. Dessa hjälpmedel förväntas bidra till 
minskad oro hos brukare med demenssjukdom. Inom funktionsnedsättning sker en 
successiv implementering av bland annat robotdammsugare, aktivitetsskärmar, 
informationsskärmar och spol- och torktoalett i verksamheterna. Inom hälsa och bistånd 
har flera e-tjänster publicerats rörande myndighetsutövningen och flera enheter använder 
tekniska hjälpmedel för att underlätta digitala möten med till exempel medborgare. 
Enheterna har också arbetat med att erbjuda medborgare olika sätt att kommunicera med 
anhöriga som ett led i att bryta isolering och skapa närhet. 

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och 
arbetssätt 

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in 
anhörigas åsikter för att på så sätt göra dem delaktiga i omsorgen. 

Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs under 
våren 2022 vilket medför att resultat inte finns att tillgå förrän efter denna årsredovisning. 
Under 2021 har denna undersökning inte genomförts. 

Gällande brukarnöjdhet, det vill säga upplevelse av delaktighet, trygghet och upplevd 
kvalitet (bemötande och information), finns uppgifter från undersökningar som gjorts 
inom ramen för genombrottsmetoden. Inom äldreomsorgen når i princip samtliga enheter 
målet på 80 procents nöjdhet inom alla områden. Inom funktionsnedsättning ligger de 
flesta enheter på 90 procent. Inom funktionsnedsättning är det värt att notera att barn och 
unga ligger på 100 procents nöjdhet gällande bemötande. Inom hälsa och bistånd når 
korttidsboendet 100 procents brukarnöjdhet. Under 2021 togs en mall fram som innefattar 
uppföljningen av det löpande arbetet i sin helhet, inkluderat både den politiska 
målsättningen och det löpande kvalitets- och budgetarbetet för ett förbättrat resultat. Detta 
arbete kommer i ett längre perspektiv att kopplas samman med det kommunövergripande 
arbetet med en verksamhetsberättelse. Under 2022 innefattar detta en beskrivning och 
uppföljning av de satsningar som gjorts i Vård och Omsorgs budget. 

Inom hälsa och bistånd har en jurist rekryterats som handläggare för myndighetsutövning. 
Det innebär en kompetensbreddning och förväntas bidra till den juridiska 
kvalitetssäkringen av utredningar enligt LSS vid exempelvis överklaganden. 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun är 
implementerade i verksamheterna och används som kontinuerliga verktyg i det löpande 
och dagliga arbetet. Värdeorden används kontinuerligt i det löpande arbetet bland annat i 
introduktionen på respektive arbetsplats. 
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EKONOMISK ANALYS 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget. 
I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 
mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för 
sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. Utfallet inkluderar 
även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit 
under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta 
betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 
2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och 
skyddsmaterial under 2020.  

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr 
avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- 
och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. 
Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande 
skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och 
omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som 
öppnats. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 2021.  
 
Vård och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott 
inom ekonomiskt bistånd.  
 
En del verksamheter har varit stängda under pandemin som exempelvis dagverksamheten 
på Alegården, Karidal samt Aktivitetshuset inom socialpsykiatrin. Detta har gjort att en 
del personal har kunnat stötta upp övriga verksamheter. Under året började samtliga 
verksamheter öppna upp, men då smittspridningen ökade under slutet av året har en del 
stängt igen.   

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse på -7,0 mnkr för 2021, där hemvården står för det 
största underskottet. Hemvårdens underskott för helåret är en försämring jämfört med 
föregående år, vilket har flera förklaringar. Under inledningen av 2021 har arbetet med att 
implementera bemanningshandboken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en 
viss kostnadsökning synts. Volymerna har också ökat vilket det inte finns utrymme till i 
budgeten. Underskott hänfört till volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021. 

Samtliga vård- och omsorgsboende hade en utmanande inledning på 2021, under sommar 
och tidig höst stabiliserade sig läget något för att nu åter vara tillbaka i ett tufft läge med 
hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka de ökade kostnader som 
pandemin har medfört så uppvisar merparten av boendena ett resultat som är positivt i 
förhållande till budget.  

Sjuksköterskeenhetens resultat för helåret blir bättre än prognosen vid delårsbokslutet 
vilket helt och hållet beror på de extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. 
Enheten har haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av 
pandemin, exempelvis smittspårning och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora 
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svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens vilket medfört att flera vakanta 
tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor.  

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade 
under 2021, vilket lett till ett ekonomiskt överskott. I takt med att samhället öppnas upp 
räknar verksamheterna med att kostnaderna ökar när aktiviteter kommer igång, vilket 
också leder till att behovet av personal ökar. De verksamheter som bidrar negativt till 
utfallet på ekonomin inom LSS är bland annat personlig assistans. Anledningen till 
underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i 
budgeten. Under slutet av 2021 har antal beslut ökat något vilket gör att underskottet har 
ökat. 

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-placeringar som driver på 
kostnadssidan. Budgeten ger utrymme till en LVM-placering men under året har fler 
placeringsbeslut än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare år. 
Boendegruppen som ingår i Socialtjänst över 18 år redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. 
Underskottet beror på tomma lägenheter och renoveringskostnader. Under året har 
verksamheten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att lättare möjliggöra 
förstahandskontrakt till hyresgästen. 

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsanslaget vid delårsbokslutet, vilket 
ger ett betydligt bättre resultat för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Både det 
genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det genomsnittliga 
bidraget per hushåll ökar under 2021. De ökade utbetalningarna beror bland annat på att 
fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem 
inte längre har rätt till ersättning och når inte en självförsörjning utan blir därmed 
kommunens försörjningsansvar. 

Övergripande har bland annat vakanta tjänster, tilläggsanslag samt kostnader för teknik 
och system bidragit till det överskott som redovisas. Övergripande finns även avsatta 
medel för att möta förändringar i verksamheterna som har bidragit till överskottet.  

 

INVESTERINGAR 
Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att 
bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av 
verksamheten genomförs. 
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Driftredovisning per verksamhet (mnkr)
Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut  
2021

Avvikelse 
2021

Politisk verksamhet -1,1 1,4 1,2 0,2
Alkoholtillsyn 0,0 0,2 0,0 -0,2
Äldreomsorg -308,0 327,9 334,9 -7,0
LSS -188,4 203,8 200,1 3,7
Socialpsykiatri -25,5 27,0 27,6 -0,6
Socialtjänst över 18 år -25,7 23,5 27,5 -4,0
Förvaltningsgemensamt -43,0 55,7 41,3 14,3
Ekonomiskt bistånd -39,9 42,1 47,9 -5,8
Övrigt -0,1 0,0 0,0 0,0
Summa -631,9 -681,2 -680,5 0,7
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Driftredovisning

Mnkr Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021
Avvikelse 

2021
Intäkter 175,2 141,4 163,9 22,5
Kostnader -807,1 -822,6 -844,4 -21,8
Driftnetto -631,9 -681,2 -680,5 0,7
Budgetavvikelse
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Driftredovisning

Mnkr Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 2021
Intäkter 175,2 141,4 151,8 10,4
Kostnader -807,1 -822,6 -844,4 -21,8
Driftnetto -631,9 -681,2 -692,6 -11,4

Generella statsbidrag och utjämning*) 0,0 0,0 12,1 12,1
Budgetvvikelse -631,9 -681,2 -680,5 0,7

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.
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Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt Inv.ram KF Redovisat tom  2021 Redovisat 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021
0,0

93101 Ny teknik -2,5 0 0 -2,5 2,5
93200 Inventarier boendeenheter mm -1,0 0 0 -1,0 1,0
Summa -3,5 0,0 0,0 -3,5 3,5
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Verksamhetsmått

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Äldreomsorg
Antal platser i vård-och omsorgsboende 271 267 267 267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende 93 969 92 582 92 582 92 582
Beläggning vård- och omsorgsboende 97% 95% 92% 95%
Antal vårddygn i externt köpta platser 1 759 1 552 1 460 1 825

Antal korttidsplatser 24 12 24 24
Antal vårddygn i korttidsboende 7 061 4 868 4 819 7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg 81% 90% 55% 90%
Biståndsbedömt trygghetsboende 0 - 2 15

Antal externt köpta korttidsdygn 251 348 0 40
Antal betaldygn på sjukhus 0 0 0 0

Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL 14 277 13 962 15 169 14 000
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården 5 902 - - 2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang 801 872 808 800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral 63 61 58 58

LSS
Antal verkställda boendebeslut, vuxna 167 170 169 171
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut 1 096 1 446 1 553 1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn 3 3 3 3
Antal personer inom daglig verksamhet 191 186 184 180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB) 60 445 57 854 58 300 56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS) 41 962 49 930 51 100 32 666
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga 4 073 4 200 2 804 2 800
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga 1 482 1 600 1 109 1 150

Socialpsykiatri
Antal beslutade timmar boendestöd 4 240 3 980 5 354 3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning 40 43 38 35
Antal vårddygn i externa placering 5 132 4 025 4 380 4 380
Antal platser i vård-och omsorgsboende 26 26 26 26

Socialtjänsten över 18 år
Antal vårddygn enligt LVU 170 366 0 0
Antal vårddygn enligt LVM 328 536 607 350
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende) 3 582 3 221 3 448 3 500

183 ( 805 )



Antal dygn skyddat boende 1 537 2 344 1 538 2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året 25 23 25 25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året 116 57 60 200
Antal personer, insats råd och stöd under året 90 81 80 100

Antal andrahandskontrakt 146 146 121 150

Ekonomsikt bistånd
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad 356 373 377 370
Bidrag per hushåll, kr i  genomsnitt per mån 8 765 9 056 9 680 8 000

Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, % 81 81 - 80
Antal ärenden inom skuldrådgivningen 197 215 - 220
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Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021
(Migrationsverkets löpande ersättningar ej inkluderat)
Bidragsgivare Sökt bidrag, Erhållit statsbidrag, Redovisat 2021 Återbetalning Rest. Belopp Tidsperiod Tidsbegränsad,

Belopp (tkr) Belopp (tkr) sluttid

Socialstyrelsen, Habiliteringsersättning 1 728 1 728 1 445 283 0 2021 2021

Socialstyrelsen, Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 302 302 144 158 0 2021 2021

Socialstyrelsen, Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom demens 1 847 1 847 902 945 0 2021 2021

Skånes kommuner, God och nära vård 4 201 4 201 2 871 0 1 330 2021 Ingen återbetalning

Socialstyrelsen, Äldreomsorgslyftet 10 308 10 308 3 972 6 336 0 2021 2021

Socialstyrelsen, God vård och omsorg av äldre 12 139 12 139 12 139 0 0 2021 2021

Kammarkollegiet, välfärdsteknik 493 493 493 0 0 2021 2021

Socialstyrelsen, Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19 11 771 11 771 11 771 0 0 2021 2021

Länsstyrelsen, statsbidrag personligt ombud 405 405 405 0 0 2021 2021

Socialstyrelsen, Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonus) 600 600 531 69 0 2021 2021

Socialstyrelsen, Specialistkompetens undersköterska äldreomsorg 185 185 0 0 185 2021 2022
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Sammanträdesprotokoll 
2022-02-09 

 

Överförmyndarnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 19    OFN.2022.0005 

Årsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för 
överförmyndarnämnden för 2021. Nämndens budget för året uppgick till 8,2 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden 
 Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden 
 

Beredning 
Årsredovisningen visar på ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Detta överskott 
beror främst på att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt i verksamheten. Ett 
annat skäl är att den höjning av arvoden som beslutats om under året inte slagit 
igenom fullt ut då arvoden betalas ut året efter att de uppkommer. Nämnden har fattat 
beslut om ytterligare höjning av arvodena vilket borde visa sig i kommande års 
resultat. 
Pandemin har påverkat verksamheten även under 2021 då det gäller exempelvis olika 
utbildningsinsatser som antingen uteblivit eller förändrats. Det har även påverkat 
utfallet gällande några av målen för verksamheten. De flesta målen är dock uppfyllda 
eller på god väg att uppfyllas under mandatperioden. 

Beslut 
   - Överförmyndarnämnden beslutar att årsredovisningen för 2021 godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Ordförande Kerstin Ekoxe 

Förvaltningschef Eva Hallberg 

1.1 UPPDRAG 
Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen 
om god man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfullmakter. Syftet med tillsynen är att förhindra 
rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I 
uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare. 

1.2 ÅRETS HÄNDELSER 
Under 2021 präglades verksamheten fortsatt av covid-19 pandemin på olika sätt. Antalet ärenden har fortsatt legat 
på en hög nivå. Som mest har verksamheten haft 800 ärenden. Antalet ansökningar har varierat kraftigt mellan 
månaderna under året, särskilt gällande god man. En trend som började under 2020 och som kommer analyseras 
närmare under våren 2022. 

Det har fortsatt vara stor omsättning på ärenden. 302 (243) nya ärenden lades upp och 276 (231) ärenden avslutades 
(2020 års siffror inom parentes). Totalt har 628 (626) redovisningar och 136 (168) förteckningar granskats. 499 
(509) arvodesbeslut har tagits (2020 års siffror inom parentes). 

Under året har utvecklingen av arbetet med det nya digitala systemet för rekrytering av ställföreträdare fortsatt och 
verksamheten kan se stora effektiviseringsvinster gällande att hitta lämpliga ställföreträdare till olika ärenden, 
särskilt i brådskande fall. 

De professionella ställföreträdarna har under året ökat antalet huvudmän per person, vilket är nödvändigt för att 
verksamheten ska gå ihop ekonomiskt framöver. 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 2020 Bokslut 
2021 

Budget 2021 

Antal ärenden 31 december     

Godmanskap 379 361 379 380 

Ensamkommande barn 26 9 4 10 

Förvaltarskap 106 98 94 110 

Övriga 283 255 297 300 

Totalt 794 723 774 800 

Verksamhetsmått 

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 

1.3.1 Medborgare och andra intressenter 
Effektmål Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som 
inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom  

 

Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har 
multipla diagnoser 

 

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över 
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Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens 
webbplatser  

 

Nöjdare företagare  
Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande och kontakter med nämndens målgrupper. 
Digitaliseringen har tagit fart under covid-19 pandemin och 2021 möjliggjordes det till exempel att lämna in 
årsredovisningar digitalt. 

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet 
informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga 
kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte 
kunnat uppfyllas under 2021. Detta med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala utbildningar har 
tagits fram och digitala utbildningstillfällen har även hållits med andra verksamheter som har visat intresse för 
överförmyndarverksamheten. 

Målet om nöjda företagare är inte relevant för nämndens verksamhet och lämnas därför obesvarat. 

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling 
Effektmål Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant   
Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling 

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant, kommer nämnden fortsätta 
minska pappersanvändningen under mandatperioden genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden 
arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under 2022. 

Pandemin har inneburit att resor i tjänsten i princip helt har upphört. Utbildningar och konferenser erbjuds istället 
digitalt i hög grad. Troligtvis kommer de digitala alternativen finnas kvar i större omfattning än tidigare och ifall 
resor skulle vara aktuella, kommer personalen fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor. 

1.3.3 Verksamhet och medarbetare 
Effektmål Bedömning 

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik 

Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa 
kontroller kan göras automatiskt (robotisering)  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka   

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt 

Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   
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Våra chefer är förebilder för värderingarna  
Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare 

Några rekryteringar har inte genomförts under året, men de senaste rekryteringarna till verksamheten har dock 
uppfyllt kriterierna. 

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått, både vad beträffande medarbetare och chef. 
Resultatet i medarbetarenkäten som mäter detta mål omfattar dock hela juridiska avdelningen. 

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt. 

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka, så ökade 
det resultatet i årets medarbetarenkät, även här gäller resultatet förn hela juridiska avdelningen. 

Hälsotalet har ökat till 98,3 procent. Ett väldigt bra resultat utifrån de svåra förutsättningar som fortfarande råder 
under pandemin. 

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är införd. Målet att fler än 50 procent av ställföreträdarna ska använda 
denna möjlighet vid mandatperiodens slut, kan bli svårt att uppnå fullt ut. Arbetet har blivit försenat och det behövs 
några år av riktade insatser för att det ska kunna uppnås. Andelen bör dock öka redan under 2022. Arbetet med att 
koppla samman e-tjänsten med verksamhetssystemet fortsätter under året för att ytterligare underlätta arbetet för 
verksamheten. 

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från tre i dagsläget till åtta vid mandatperiodens slut. 

1.4 EKONOMISK ANALYS 
Utfallet för 2021 blev ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Detta beror främst på att antalet ensamkommande 
barn minskat kraftigt och att effekten av den höjning av arvodena som genomfördes under 2021 inte slagit igenom 
fullt ut. Arvodena har höjts med ytterligare 2 % för ärenden under 2021, vilket bör innebära ett mindre överskott 
för verksamheten för 2022. 

Överförmyndarnämndens kostnader består främst av arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt för personal. 
Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster. 

Samtliga 506 årsräkningar var granskade i tid och samtliga ställföreträdare arvoderade. 

Huvudmännen betalar arvode till ställföreträdarna ifall medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. 
Tidigare uppskattningar har visat på att cirka två tredjedelar av arvodena betalas av kommunen, men det verkar ha 
förändrats de senaste åren. 2021 betalades nästan hälften av arvodeskostnaderna av huvudmännen, vilket 
också påverkar resultatet för nämnden. Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. 
Ersättningen till gode män betalas ut året efter verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som gäller 
för de flesta utbetalningarna under 2021. Ett ”normalärende” ersattes under 2021 med 20 procent av 
prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderades med en högre procentsats. Till detta tillkom eventuell kostnads- och 
bilersättning. 

De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla dem om de 
var "vanliga" ställföreträdare, samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande 
personalkostnader belastar överförmyndarnämndens budget. Denna utgiftspost är svår att beräkna. En effekt av att 
det nu finns två professionella ställföreträdare som kan hantera svårare fall, har varit att kommunen har kunnat 
säga upp avtalet med det företag som tidigare har använts i svåra fall. Detta har sänkt nämndens kostnader under 
året. 

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor 
per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade 
kommunen får en schablonersättning om 52 000 kronor per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. 
Detta medför att vistelsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte får ersättning för sina kostnader 
om barnet placeras utanför anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget 4 ensamkommande barn, vilket 
innebär att denna kostnad inte alls är lika betungande för nämnden som tidigare år vilket tydligt påverkar utfallet. 

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen 
regi. På grund av den pågående pandemin har inte grund- och fortbildningar för ställföreträdare, medarbetare och 
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förtroendevalda genomförts i den utsträckning som var planerad. Utbildningar och stöd gällande årsredovisningar 
till ställföreträdare har främst skett digitalt vilket är ett billigt alternativ jämfört med fysiska träffar. 

 Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Bokslut 
2021 

Avvikelse 
2021 

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndarverksamhet -7,0 -8,1 -6,6 1,5 

Summa -7,1 -8,2 -6,7 1,5 

1.5 INVESTERINGAR 
Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 29    BoF.2022.0011 

Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Bokslut 2021 barn- och familjenämnden 
 Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden 
 Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
 Sammanställning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021 
 

Beredning 
Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 15,9 
miljoner kronor för barn- och familjenämndens verksamhet år 2021. Under året 
erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella 
skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året men om 
statsbidraget räknas med uppvisar barn- och familjenämnden ett överskott om 18,2 
miljoner kronor (vilket motsvarar 2,2 % av budgeterat driftsnetto). 

De främsta anledningarna till överskottet är att utbildningsverksamheterna haft högre 
frånvaro bland barn, elever och personal på grund av covid-19 pandemin. Detta har 
resulterat i lägre kostnader för vikarier, utbildningsmaterial och måltider. En annan 
anledning är lägre kostnader än budgeterat för placeringar inom socialtjänsten. 

Kostnader som uppstått till följd av covid-19 pandemin uppgick till 0,7 miljoner 
kronor för nämndens verksamheter, och den statliga sjuklönekompensationen 
uppgick till 4,8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott om 7 
miljoner kronor. 

Beslut 
- Bokslut för barn- och familjenämndens verksamheter 2021 godkänns och 
bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Bokslutsrapport 2021 - Barn- och familjenämnden 

Ordförande: David Westlund 

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 

Ekonomiskt resultat: +15,9 (+18,2) mkr 

 

UPPDRAG 

Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att fullgöra de uppgifter 

som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra 

författningar som ankommer på kommunen. 

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 

20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever 

bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan 

huvudman.  

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och 

grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska nå 

kunskapsmålen och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 

ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i 

kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.  

Barn- och familjenämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta ansvar tas främst 

genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så dessa främjar att 

barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande 

individer och samhällsmedlemmar. 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Covid-19 pandemin har fortsatt påverkat barn- och familjenämndens 

verksamheter även under 2021. Både personal, barn och elever har haft en högre 

frånvaro än brukligt och på grund av detta har förskole- och 

grundskoleverksamheten många gånger fått omorganiseras sig med kort varsel. 

Tillgång till vikarier har varit begränsad då alla kommuner i närområdet har haft 

stora behov. Under delar av vårterminen bedrevs undervisningen på kommunens 

7-9 skolor digitalt, något som påverkat tryggheten på skolorna när eleverna 

övergick till närundervisning eftersom elevgrupperna inte lärt känna varandra. 

Hur pandemin kommer ha påverkat barn och elevers kunskapsutveckling återstår 

att se.  
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Inom grundskolans verksamhet har ett Språkutvecklingscentrum startat under året. 

Inom centrumet finns bland annat modersmålslärare och studiehandledare 

organiserade. Syftet Språkutvecklingscentrumet är att samla och stärka  

kompetensen kring elever med annat modersmål än svenska, både när det gäller  

modersmålsundervisning och studiehandledning.  

Utifrån att resultat och närvaro varit låga i grundskolans centrala 

undervisningsgrupp (CU), genomfördes en genomlysning av denna verksamhet 

under våren. Genomlysningen efterföljdes av en omorganisation, där 

verksamheten numer är organiserad inom enheten för elevhälsan. Utifrån 

genomlysningen har också åtgärder vidtagits för att utveckla och förbättra 

verksamheten inom CU. Exempel på åtgärder är att det nu finns uttalade riktlinjer 

för skolgången vilket har bidragit till att elever har kunnat flytta tillbaka till sina 

hemskolor, att gruppen numer har flexibelt antal platser och att elevråd har 

bildats. Den fysiska och pedagogiska miljön har också uppdateras och exempel på 

detta är att eleverna numer har hemklassrum i syfte att minimera förflyttningar 

och övergångar, vilket har resulterat i att antalet kränkningsanmälningar mer än 

halverats. 

Under hösten genomförde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning 

avseende huvudmannens förutsättningar för att skapa en grundskola där eleverna 

ska ha en likvärdig utbildning. Skolinspektionen fastslog efter sin granskning att 

förutsättningarna för att skapa en likvärdig grundskola finns i Eslövs kommun. 

Detta eftersom att grundskolorna i Eslövs kommun gör relevanta analyser av 

studieresultat och resultat av elevernas trygghet, har vidtagit relevanta åtgärder för 

elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål, gör analyser av 

skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan skolor och söker aktivt 

förklaringar till dessa.  

Under året har satsningar gjorts på bibliotek inom förskolans verksamhet. Syftet 

med satsningen har varit att väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära. 

Något som är nära kopplat till läroplanens mål såväl kring normer och värden som 

gällande utveckling och lärande. Effekterna av införandet av förskole bibliotek 

har redan märkts, då barnens intresse och språkliga medvetenhet har ökat genom 

högläsning och berättande efter införandet. 

Inför 2021 erhöll nämnden investeringsbudget för upprustning av förskolornas 

utemiljö. Exempel på investeringar som gjorts är solskydd och att naturmiljön på 

förskolegårdnara utvecklats. Utgångspunkten för investeringarna är att förskolans 

verksamhet ha mer utevistelse, något som bidrar till en ökad kvalitet och 

likvärdighet.  

Under 2021 har Norrevångskolan årskurs f-6 utbyggnad påbörjats, likaså 

utbyggnad av Häggebo förskola. Etapp 2b, ombyggnad av gamla Bergaskolans 
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lokaler, har också kommit igång. Ekenässkolans lokaler har färdigställts och 

skolan flyttade tillbaka i nyrenoverade och tillbyggda lokaler hösten 2021. 

Volymerna för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola  

stämdes av i samband med delårsbokslutet. Då volymerna var lägre än budgeterat 

så korrigerades barn- och familjenämndens budgetram utifrån denna avstämning. 

På grund av detta så är utfallet för volymerna för nämnda verksamheter ungefär 

som budgeterat för 2021.  

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Medborgare och andra intressenter Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen 

ska vara trygga i kommunens verksamhet 

 

Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska 

minska 

 

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet 

över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 

ärenden via kommunens webbplatser, Nöjda företagare 

 

 

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och 

grundskolor. I enkäten som skickas ut till vårdnadshavare med barn på 

kommunens förskolor svarade cirka 90 procent att de upplevde att deras barn var 

trygga och trivdes i verksamheten, vilket var ungefär samma andel som när 

enkäten genomfördes föregående år. Under året har flera av kommunens 

förskolegårdar blivit vidgjorda, något som skett inom ett investeringsprojekt som 

nämnden erhållit budget för. Ett led i detta arbete är att det behövs en tydligare 

trygghetsskapande miljö i anslutning till förskolebyggnadesn entré. Projektet med 

att upprusta förskolegårdar kommer fortsätta under 2022.  

 

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna i grundskolan kommer att 

nå målen för utbildningen. Det är skolans och ytterst rektors ansvar att skapa 

trygghet och studiero på skolenheterna. Eleverna i årskurs 3-9 på kommunens 

grundskolor besvarar årligen en enkät kring deras trygghet, trivsel och 

arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2021 svarade cirka 90 procent av eleverna 

att de kände sig trygga på sin skola. Detta var något bättre än när enkäten 

genomfördes 2020. Samtliga skolor analyserar enkätresultaten på klass- och 

skolnivå. Eleverna är med i analysen i sina egna klasser, men analyser görs också 

i skolornas elevråd och/eller likabehandlingsgrupper, samt i skolornas 
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elevhälsoteam. Utifrån dessa analyser planerar skolorna nya åtgärder för att 

ytterligare öka tryggheten och studieron på samtliga skolor. Enkäten om trygghet 

och studiero kommer göras om, och en version av enkät kommer finnas även för 

f-2 elever framledes.  

 

Under läsår 2020-2021 var det 59 procent av eleverna som var närvarande mer än 

90 procent av undervisningstiden i grundskolan. Detta är en lägre andel jämfört 

med tidigare år och covid-19 pandemin är förklaringen till den minskade andelen. 

Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av elevernas 

mentorer, rektor och elevhälsoteam. Frånvaron för läsåret 2020-2021 får betraktas 

med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. 

Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för 

eleverna kan förhoppningsvis märkas av när pandemin upphört. 

 

 

Tillväxt och hållbar utveckling Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant  
 

Attraktiva skolor med stärkta studieresultat 

Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor 

ska nå de nationella målen 
 

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och 

metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar 

till lärande  

 

Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och 

vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och 

fritidshem  

 

 

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en 

ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels 

genom undervisningen där kunskap om hållbar utveckling återfinns i läroplanen.  

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. En förskola av hög kvalitet bidrar 

till en trygg, lärorik och stimulerande uppväxt för alla barn och ett starkt och 

jämlikt samhälle. På kommunens förskolor finns en hög andel förskolelärare, 

vilket skapar förutsättningar för en god pedagogisk miljö och undervisning för 

barnen. På enkäten som besvarats av vårdnadshavare med barn på kommunens 

förskolor, har 90,7 procent svarat att de upplever att deras barn lär sig nya saker 

på förskolan, och 88,6 procent att deras barn erbjuds möjligheter till utveckling. 
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Genom sitt deltagande i forsknings- och utvecklingsprogrammet, Flerstämmig 

undervisning i förskolan (Fundif), har det blivit tydligare fokus på  

undervisningen i förskolan, vilket i sin tur har lett till fler diskussioner och 

förbättrings strategier där man utvecklas individuellt och i grupp.  

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021, var det cirka 87 procent 

som uppnådde nämndes läsmål, vilket var en lägre andel jämfört med föregående 

år.  

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de 

lämnade årskurs 9 var 80,4 procent våren 2021, vilket var en lägre andel än 2020 

(85,7 %). Behörigheten för samma elevgrupp efter vårterminen när de lämnade 

årskurs 8 var 70,5 procent, med andra ord så har elevgruppen förbättrat sin 

måluppfyllelse markant under årskurs 9. Liksom tidigare år är det resultaten i 

matematik och svenska som andra språk (SvA) som påverkar behörigheten. 

Skolorna har arbetat intensivt med olika insatser för att eleverna ska nå en högre 

måluppfyllelse såväl på individ- som gruppnivå och skolorna har god kännedom 

om elever som inte når målen. Skolorna använder olika metoder och redskap i 

arbetet som till exempel fokusveckor och temadagar men framförallt extra stöd till 

berörda elever.  

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 

2021 var 217,9, vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Anledning till 

detta är detsamma som för att andelen som blir behöriga till gymnasieskolans 

nationella program blir lägre.  

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge 

alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska 

vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans 

kompensatoriska uppdrag. Under avsnittet Årets händelser ovan beskrevs om den 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomfört under hösten i kommunen. 

Kvalitetsgranskningen avsåg att granska de förutsättningar huvudmannen skapar 

för att eleverna får en likvärdig utbildning på kommunens skolor. I granskningen 

fastslog Skolinspektionen att grundskolorna i kommunen i hög utsträckning 

vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med sämre 

förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.  

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett modellberäknad värde för 

andelen elever som uppnått kunskapskraven och meritvärden för elever i årskurs 

9. Modellen som är en regressionsmodell där kommunerna i riket jämförs med 

varandra och hänsyn tas till behov av vårdnadshavare med ekonomiskt bistånd, 

nyinvandrade elever, vårdnadshavares utbildningsnivå och kön. Värdet visar 

avvikelsen  mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet, där ett 

negativt tal visar att kommunen presterat lägre än vad som förväntat utifrån 
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bakgrundsförutsättningarna. För Eslövs kommun var det modellberäknade värdet 

-1,5 för andelen som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och -3,5 för meritvärdet. 

Det är variation mellan kommunens 7-9 skolor, där några har presterat bättre och 

några sämre enligt det modellberäknade värdet.  

På kommunens grundskolor har 80 procent av eleverna i årskurs 3-9, svarat att de 

trivs i skolan. Detta är en minskad andel jämfört med 2020 års goda resultat, och 

detta resultat analyseras och åtgärder vidtas på samma sätt som utifrån elevernas 

upplevelse av trygghet och studiero.  

 

Verksamhet och medarbetare Bedömning 

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny 

teknik 

Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 
 

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 

kompetens ska öka  
 

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens 
 

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till 

andra ska öka 
 

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god 
 

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt 

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till 

påverkan och delaktighet  
 

Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och 

sakliga grunder, samt ske skyndsamt 
 

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra 

verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  
 

Våra chefer är förebilder för värderingarna 
 

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor 

och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika 

forskningsprojekt. Avtal finns också med lärar- och socionomutbildningarna i 

Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande 

tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning.  
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Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och 

delaktighet i deras utbildningsmiljö. Det är viktigt att både barn, elever och deras 

vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever 

upplever att de inte har tillräckligt med inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad. Detta visar även enkäterna som genomförts i förskolan och grundskolan, 

där 91,3 procent av vårdnadshavare som är nöjda med den möjlighet de har till 

inflytande på förskolan. I årskurs 3-6 är det 87,7 procent av eleverna som 

upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, motsvarande andel i årskurs 

7-9 var 75,4 procent. Det är nu ett år sedan Barnkonventionen blev lag, och detta 

arbeta genomsyrar nämndens verksamheter. Till exempel så är det två rektorer 

som arbetar med kompetensutveckling inom barnrätt, en utbildningsplan inom 

området har upprättats och barnrättsstrateger finns inom den pedagogiska 

verksamheten. Inom förskolan har all undervisning sin utgångspunkt i 

barnkonventionen där barnen har stort inflytande över sin dag, demokratiska val 

är självklara delar i utbildning och barnen är trygga med det. På detta sätt blir 

barnens röst hörda även om de ännu inte har utvecklat ett verbalt språk.  

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 uppvisades generellt 

mycket goda resultat i nämndens verksamheter. På frågorna som ligger till grund 

för nämndens måluppfyllelse, hade ingen fråga ett medelvärde under 4 (skala 1-

5). Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad 

utbildning/legitimationskrav och andel nyrekryteringar där den nyanställde har 

efterfrågad erfarenhet, har ökat jämfört med 2020 och är nu båda över 90 procent.  

Hälsotalen för 2021 var 92,4 procent. Detta var något bättre jämfört med 2020 

men något sämre än 2019. Förklaringen till detta är givetvis covid-19 och 

rekommendationer om att inte vara på arbetet vid symptom. Något som man 

förmodligen annars hade varit. 

 

EKONOMISK ANALYS 

Barn-och familjenämndens uppvisar ett ekonomiskt överskott om 15,9 mkr för 

2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på 

kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens 

driftredovisning för året, men om statsbidraget räknas med uppvisar barn- och 

familjenämnden ett överskott om 18,2 mkr. Både intäkter och kostnader blev 

högre än budgeterat. De högre intäkterna beror främst på högre statsbidrag än 

budgeterat, interkommunala intäkter samt den statliga sjuklönekompensationen. 

Kostnaderna blev högre till följd av insatser som genomfördes för de tilldelade 

statsbidragen, samt högre interkommunala kostnader än budgeterat.  

Covid-19 relaterade merkostnader uppgick till 0,7 mkr för barn- och 

familjenämndens 2021. Dessa kostnader består främst i inköp av hygien artiklar. 

Liksom för 2020 har pandemin främst inneburit lägre kostnader för barn- och 
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familjenämndens verksamheter, detta på grund av att verksamheten inte bedrivits i 

samma utsträckning som vanligt. Exempel på detta är att antal barn och elever 

varit färre i förskolan och grundskolan, vilket inneburit att vikarier används i 

mycket låg utsträckning vid ordinarie personals frånvaro, lägre måltidskostnader 

samt att i princip inga utbildningar och konferenser genomförts under året. Den 

statliga sjuklönekompensationen uppgick till 4,8 mkr för nämndens verksamhet 

2021, ersättning som fördelats ut i nämndens verksamheter.  

Överskotten som finns inom utbildningsverksamheterna beror på dels på 

pandemirelaterade orsaker där exempel och förklaringar har angetts ovan, och 

dels på att rektorsområdena avsatt medel för inköp av datorer och kopiatorer som 

inte kunnat levereras under 2021 trots att beställningar gjorts i god tid.  

Socialtjänsten arbetar sedan några år med restriktivitet med att placera barn och 

unga på institutioner, då detta har visat att ingen progression sker för de placerade. 

Istället arbetar verksamheten med öppenvårdsalternativ som till exempel 

familjehemsplaceringar. Detta innebär lägre kostnader för institutioner, högre 

kostnader för familjehem och personalkostnader i from av socialsekreterare, men 

totalt sett lägre kostnader för socialtjänsten. Inför budgetår 2022 har 

omstruktureringar gjorts i nämndens budget utifrån dessa förutsättningar. 

Ekonomin inom socialtjänsten kan dock snabbt ändras, och en placering kan 

omkullkasta hela budgeten.  

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt och minska under 

2021 och i december var det två ensamkommande barn i kommunen. Verksamhet 

har anpassats utifrån aktuella volymer, och statsbidragen som utgår täcker mer än 

väl kostnaderna som finns för denna verksamhet. 

 

INVESTERINGAR 

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för 

inventarier. Det totala anslaget för 2021 uppgick till 12,3 mkr och av dessa har 

investeringar gjorts för 5,3 mkr. 

Två av investeringsprojekten, Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge 

och Inventarier Ekenässkolan efter renovering, har inte påbörjats eller använts 

fullt ut på grund av att projekten är och varit försenade. Nämnden har lämnat in en 

begäran om omföring av dessa investeringsprojekt till 2022.  

Övriga överskott på investeringsprojekten beror dels på att leverans inte har 

kunnat ske innan årets slut, och dels skolenheterna inte haft så stora 

investeringsbehov under året.  
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BOKSLUT 2021 BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut  2021 Avvikelse 2021
Politisk verksamhet -1,6 -1,2 -0,7 0,5
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg -217,1 -226,6 -225,6 1,0
Fritidshem -62,7 -71,3 -67,4 3,9
Förskoleklass -24,6 -29,0 -23,0 6,0
Grundskola -358,5 -371,9 -376,3 -4,4
Grundsärskola -18,1 -19,2 -19,8 -0,6
Gymnasieskola -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Barn och ungdomsvård -39,3 -50,4 -40,2 10,2
Familjerätt och familjerådgivning -2,1 -1,5 -2,8 -1,3
Flyktingmottagning 2,9 0,0 1,7 1,7
Arbetsmarknastjänster -0,5 0,0 -0,4 -0,4
Övriga verksamheter 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst -74,8 -72,1 -72,7 -0,6
Summa -796,5 -843,1 -827,2 15,9

Driftredovisning (mkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 2021
Intäkter 138,7 110,6 135,3 24,7
Kostnader -935,2 -953,7 -962,6 -8,8
Driftnetto -796,5 -843,1 -827,2 15,9

Generella statsbidrag och utjämning*) 2,3 2,3
Budgetvvikelse -796,5 -843,1 -824,9 18,2
*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt Projektnummer Redovisat 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar 92003 -1,5 -1,7 0,2
Inventarier förskolor/grundskolor 92021 -1,3 -2,3 1,0
Inventarier Ekenässkolan efter rennovering 92021 -1,9 -2,3 0,4
Inventarier utbyggnad Marieskolan 92021 -0,4 -0,6 0,2
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge 92021 0,0 -1 1,0
Anpassningar BoU 92022 -0,1 -0,4 0,3
Utemiljö lekplatser 92023 -0,2 -1 0,8
IT-struktur 92026 -1,2 1,2
Östra skolans inventarier 92124 -1,8 1,8
Summa -5,3 -12,3 7,0

Verksamhetsmått

Barnomsorg antal barn Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1691 1672 1666 1658
Pedagogisk omsorg 27 26 26 25
Fristående barnomsorg 259 258 264 263
Summa 1978 1956 1956 1946

Fritidshem, antal elever
Eslövs kommuns fritidshem 1477 1482 1465 1475
Fritidshem andra huvudmän 143 144 143 144
Summa 1 620 1 626 1 608 1619

Grundskola, antal elever
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 410 414 406 405
Förskoleklass hos andra huvudmän 26 32 33 30
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3524 3561 3632 3634
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 335 355 391 386
Grundsärskola 33 36 34 32
Träningsskola 20 22 24 21
Summa 4 348 4 420 4 520 4508
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Redovisat Redovisat Redovisat 
Andel behöriga till yrkesprogram 2019 2020 2021
Eslövs kommun* 83,5% (84,4 %) 85,7% (88,6 %) 80,4% (83,2 %)
Riket samtliga anordnare 84,3% (87,8 %) 85,6% (88,5 %) 86,2% (88,4 %)
Samtliga kommuner 82,5% (86,7 %) 84% (87,5 %) 84,6% (87,2 %)

Andel behöriga till estetiska program
Eslövs kommun* 82,7% 84,1% 77,9%
Riket samtliga anordnare 83,3% 84,4% 85,0%
Samtliga kommuner 81,5% 82,8% 83,3%

Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga program
Eslövs kommun* 80,4% 83,5% 75,9%
Riket samtliga anordnare 81,8% 82,9% 83,4%
Samtliga kommuner 80,0% 81,2% 81,7%

Andel behöriga till naturvetenskapliga
och tekniska program
Eslövs kommun* 79,1% 82,1% 73,7%
Riket samtliga anordnare 80,8% 81,5% 82,0%
Samtliga kommuner 78,8% 79,6% 80,2%

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9**
Eslövs kommun* 221,4 (227,6) 227,5 (233,3) 217,9 (224,1)
Riket samtliga anordnare 229,8 (235,7) 231,1 (236,1) 232,1 (235,9)
Samtliga kommuner 224,5 (231,3) 225,9 (231,7) 226,8 (231,2)

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9
Eslövs kommun* 73,6% (77,5 %) 75% (77,4 %) 68,5% (71,3 %)
Riket samtliga anordnare 75,5% (78,9 %) 76,5% (78,9 %) 76,1 % (78,3 %)
Samtliga kommuner 72% (76 %) 72,4% (77,3 %) 72,5% (75 %)

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år
oavsett hemkommun.
Uppgifterna kring årskurs 9 kunskapsresultat och behörighet till nationella program
är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.
Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu
resultaten. Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever. 
** Genomsnittligt meritvärde beräknat på 17 ämne

Antal placerade barn per den 31 december
exklusive ensamkommande barn 2019 2020 2021
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar 82 70 74
Institution 6 3 7

2019 2020 2021
Andel förskolelärare i förskolan per den 31 december65,4% 63,5% 60,3%
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Bilaga barn- och familjenämndens bokslut 2021 
 

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2021)      

Medborgare och andra intressenter 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

En inkluderande 
kommun där 
medborgarna känner 
trygghet genom livet  
 

Barn och elever inom 
förskolan, grundskolan 
och fritidshemmen ska 
vara trygga i kommunens 
verksamhet 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn 
känner sig trygga i förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,1 % 90,3 % 

Andel vårdnadshavare som har förtroende och är 
nöjda med bemötandet på förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,3 % 89,9 % 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%) 
 

87 % 88 % 90,3 % 

Andel elever som känner sig trygga på fritidshemmet 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

81,9 % Ingen enkät 
genomfördes 

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga med 
att lämna sitt barn på fritidshemmet (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

82,6 % Ingen enkät 
genomfördes 

Antalet barn och unga 

som riskerar att hamna i 

utanförskap ska minska 

2019 
 
2020 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Andelen elever i grundskolan med en närvaro som 
överstiger 90 % 
 
 

80 % 67 % 59 % 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%) 

83,5 % 85,7 % 80,4 % 
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2021 
 

Bilden av Eslöv ska 
stärkas och vi ska vara 
en kommun att känna 
stolthet över 
 

Nöjdare medborgare 
Förbättrat bemötande 
 Fler som löser sina 
ärenden via kommunens 
webbplatser 
Nöjdare företagare 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Andel som får svar på e-post inom ett dygn, (%) 100 % 100 % 100 % 

Andel kommentarer via sociala media som besvaras 
inom ett dygn under arbetsdagar (%)(sammanställts 
av Kommunikationsenheten och avser hela 
kommunen) 

100 % 100 % 100 % 

Årlig förändring av antal följare och likes på 
Facebook (%) (sammanställts av 
Kommunikationsenheten och avser hela kommunen) 

i u 10 % 10 % 

Årlig förändring av antal följare på LinkedIn 
(%)(sammanställts av Kommunikationsenheten och 
avser hela kommunen) 

i u i u 18 % 

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet enligt 
Svenskt Näringslivs undersökning (sammanställts av 
Kommunikationsenheten och avser hela kommunen) 

3,44 3,39 3,34 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
(sammanställts av Kommunikationsenheten och 
avser hela kommunen) 

76 
 

66 76 
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Tillväxt och hållbar utveckling 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Eslöv ska vara en hållbar 
kommun som tar ansvar 
för miljö och klimat 
 
 

Ekokommun i framkant 
2019 
 
 
2020 
 
2021 
 
 

 

 

 

Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för 
miljömålsarbetet: Antal förskolor/grundskolor med 
certifieringen Grön flagg: 

2 1 2 
 

Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för 
miljömålsarbetet: Andel förskolor som arbetar 
aktivt med att skapa giftfria förskolor 

100 % 100 % 100 % 

Attraktiva skolor med 
stärkta studieresultat 
 

Barn och elever i Eslövs 

kommuns förskolor och 

grundskolor ska nå de 

nationella målen 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Andel elever som kan läsa när de lämnar årskurs 1 
(%) 
 

90,3 % 92,2 % 86,9 % 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

221,4 227,5 217,9 

Barn per årsarbetare  i förskolan, antal (per 15/10) 
 

5,5 5,5 5,33 

Andel förskolelärare inom förskoleverksamheten 
(%) 

65,4 % 63,5 % 60 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan 
erbjuder deras barn nya upplevelser (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

88,1 % 88,4 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn 
lär sig nya saker i förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

93,2 % 90,7 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras 
barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i 
förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

87,7 % 87,2 % 
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Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan 
erbjuder deras barn möjligheter till utveckling (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

88,6 % 88,6 % 

Kommunens förskolor och 

skolor ska utveckla 

arbetssätt och metoder för 

att ge alla barn och elever 

likvärdiga förutsättningar 

till lärande 

2019 
 

2020 kan inte uppskattas* 
2021 
 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven , 
avvikelse mellan faktiska och modellberäknad 
värde*, procentenheter 
 
 
 

0,3 -2,3 -1,5 

Meritvärde i år 9, avvikelse mellan faktiska och 
modellberäknad värde*, poäng 

-4,6 2,7 -3,5 

Elever och vårdnadshavare 

ska ha högt förtroende, 

trivas och vara nöjda med 

Eslövs kommuns förskolor, 

grundskolor och fritidshem 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Förtroende för förskolans verksamhet hos 
vårdnadshavare (medelvärde, skala 2 till 5 där 2 är 
högsta värdet ) 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

2,41 3,5 

Förtroende för fritidshemmens verksamhet hos 
vårdnadshavare (andel) (%) 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,2 % Ingen enkät 
genomfördes 

Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de trivs på 
kommunens skolor (%) 

75,4 % 91,2 % 80 % 
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Verksamhet och medarbetare 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

En kommun som genom 
nyskapande tar till sig 
nya arbetssätt och ny 
teknik 

Nämndens verksamhet ska 
utgå från vetenskaplig 
grund och beprövad 
erfarenhet 

2019 
 
2020 
 
2021 
 
 

 

 

 

Nämndens samtliga verksamheters sammantagna 
grad av samverkan med högskolor/universitet (%) 

100 % 100 % 100 % 

Attraktiv arbetsgivare Andelen rekryteringar där 
den som anställs har 
efterfrågad kompetens ska 
öka 

2020 
 
2021 
 

 

 

Andel nyrekryteringar där den nyanställde har 
efterfrågad utbildning/legitimationskrav (%) 

Nytt mål för 
2020 

82 % 90 % 

Andel nyrekryteringar där den nyanställde har 
efterfrågad erfarenhet (%) 

Nytt mål för 
2020 

87 % 96 % 

Alla medarbetare ska ha en 
plan för utveckling av sin 
kompetens 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Andel medarbetare med en plan för 
kompetensutveckling (%) 

78,8 % 92,9 % 93,4 % 
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Andelen medarbetare som 
kan rekommendera sin 
arbetsplats till andra ska 
öka  

2019 
 
2020 
 
 
2021 
 

 

 

 

Utsträckning som medarbetare som kan 
rekommendera sin arbetsplats till andra (enligt 
medarbetarenkät, skala 1 till 5) 

4,11 4,34 4,23 

Hälsotalen ska öka och 
arbetsmiljön vara god 

2019 
 
2020 
 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Hälsotal (%) 94,1 % 91,8 % 92,4 % 

Medarbetarengagemang (HME) 82 85,3 83,6 

Andel arbetsplatsnära OSA-mål som uppnås (%) Nytt mål för 
2021 

Nytt mål 
för 2021 

 

Mötet med kommunen 
ska skapa tillit och vara 
rättssäkert och effektivt 

Barn, elever och deras 
vårdnadshavare ska ges 
möjlighet till påverkan och 
delaktighet 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Andel vårdnadshavare med barn på kommunens 
förskolor som upplever möjlighet att påverka och 
att vara delaktiga i sina barns utbildningsmiljö (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

93,1 % 91,3 % 

Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de ges 
möjlighet till påverkan och delaktighet på 
kommunens skolor (%) 

77,3 % 79 % 83 % 

Insatser inom nämndens 
verksamhet ska utgå från 
objektiva och sakliga 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 2021 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning 
till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-18 
år, medelvärde 

97 89 89 
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grunder, samt ske 
skyndsamt 

2019 
 
2020 
 
 

 
 

 

 

Grad av likvärdighet i betygsbedömning inom 
Eslövs kommuns grundskolor (%) 

Delvis ** ** 

Värdeorden 
engagemang, 
nyskapande och allas 
lika värde ska 
genomsyra 
verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar 
efter värderingarna 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Utsträckning som kommunens arbetsplatser 
arbetar utifrån sina värderingar (medarbetarenkät, 
1 till 5) 

4,24 4,37 4,31 

Våra chefer är förebilder 
för värderingarna 

2019 
 
2020 
 
2021 
 

 

 

 

Utsträckning som kommunens chefer är förebilder 
för kommunens värderingar (medarbetarenkät, 1 
till 5) 

4,12 4,37 4,23 

 

* Resultaten som visas i avvikelse mellan faktiska och modellberäknad värde är framtagna med hjälp av regressionsanalys som Skolverket gör. I modellen 

jämförs varje skolenhets genomsnittliga resultat med samtliga skolenheters genomsnittliga resultat. Samtidigt konstanthålls olika bakgrundsfaktorer som 

har stor betydelse för resultatet i skolarbetet och ger varje skolenhet ett modellberäknat värde. Jämförelsen mellan faktiskt och modellberäknat värde 

presenteras som residualer. Dessa antar negativa och positiva värden samt värdet noll. Om en skolenhet har residual noll innebär det att skolenheten har 

lika resultat som riksgenomsnittet av alla skolenheter med samma förutsättningar. Om en skolenhet har negativ residual innebär det att den har ett lägre 
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resultat jämfört med genomsnittet av samtliga andra skolenheter som har likadan elevsammansättning. Vid bokslut 2020 fanns inte värden för denna 

indikator inte att tillgå, utan värde har lagts till i efterhand.  

** Målet följs upp genom en granskning av skillnaderna mellan betygen på de nationella proven och termins/slutbetygen i årkurs 6 och 9. Under läsår 2019-

2020 och 2020-2021 genomfördes inga nationella prov p g a covid-19.  
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Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

Bidragsgivare Sökt bidrag, Erhållit statsbidrag, Ev. tidsbegränsad, Ev. återbetalning

Belopp (tkr) och tidsperiod Belopp (tkr) och tidsperiod sluttid

Kulturrådet - Skapande skola

Läsår 2020-2021: 1040          

Läsår 2021-2022: 1060

Läsår 2020-2021: 700                   

Läsår 2021-2022: 583

Läsår 2020-2021: Juni 2021    

Läsår 2021-2022: Juni 2022 Läsår 2020-2021: 85

Skolverket - Bättre språkutveckling förskolan 1 095 1 095 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Elevhälsa 726 675 2021-12-31

Återredovisning görs under 2022, 

men återbetalning prognostiseras 

av hela statsbidraget

Skolverket - Högskolestudier i 

specialpedagogik 1 014 1 014 2021-12-31 -

Skolverket - Karriärtjänster 3 768 3 768 Pågående -

Skolverket - Kvalitetssäkrande insatser i 

förskolan 1 738 1 738 2021-12-31 -

Skolverket - Likvärdig skola 23 263 23 263 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Lovskola 454 454 2021-12-31 -

Skolverket - Lärarassistenter 1 487 1 487 2021-06-30 -

Skolverket - Lärarlönelyftet 7 349 7 349 Pågående -

Skolverket - Läslyftet 215 215 2021-06-30 -

Skolverket - Läxhjälp 3 380 3 380 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Maxtaxa 7 295 7 295 2021-12-31 -

Skolverket - Omsorg under tid då förskola 

eller fritidshem inte erbjuds 368 368 2021-12-31 -

Skolverket - Mindre barngrupper i förskolan

Läsår 2020-2021: 16 052          

HT 2021: 8 255

Läsår 2020-2021: 6 053                

HT 2021: 3 982

Läsår 2020-2021: Juni 2021    

HT 2021: December 2021 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Praktiknära forskning Läsår 2021-2022: 110 Läsår 2021-2022: 110 jun-22 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Specialpedagogik för lärande Läsår 2020-2021: 272           

Läsår 2021-2022: 550

Läsår 2020-2021: 272           

Läsår 2021-2022: 550

Läsår 2020-2021: Juni 2021    

Läsår 2021-2022: Juni 2022 Återredovisning görs under 2022

Skolverket - Strärka nyanländas lärande*

Projektperiod: 2020-2022: 5 179    

Utbetalat 2021: 2 199

Projektperiod: 2020-2022: 5 179    

Utbetalat 2021: 2 199 2022-12-31 -

SKR - Överenskommelse om insatser inom 

området psykisk ohälsa 488 488 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

Socialstyrelsen - Stimulansmedel för 

utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad 

och säker hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 985 985 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

Socialstyrelsen - Subventioner av 

familjehemsplaceringar 1 065 1 065 2021-12-31 Återredovisning görs under 2022

* Statsbidraget delas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och familjenämnden erhåller riktade statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Dessa statsbidrag betalas ut som en dygnsschablon utan ansökan.
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 22    KOF.2022.0009 

Bokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Varje nämnd beslutar om sin årsredovisning som ska lämnas in till 
kommunfullmäktige. Varje nämnd är ansvarig för sina kostnader och intäkter. 

Bokslutsredovisningen är producerad och hämtad från ledningssystemet Hypergene. 
Den är uppdelad på måluppfyllelse och textdel, samt en övergripande drifts-
redovisning på verksamhetsnivå. 

Kultur- och fritidsnämndens totala resultat för 2021 blev ett överskott på 0,2 mnkr. 

Nämndens totala nettobudgetram uppgick 2021 till 101,1 mnkr. Övrig information 
framgår av bilagda bokslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 Bokslut 2021 
 KoF årsredovisning 2021 
 

Beredning 
Årsredovisningen har framtagits i samarbete med verksamheterna på kultur- och 
fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021 och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ordförande Christine Melinder 

Förvaltningschef Marcus Kulle 

1.1 UPPDRAG 
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt 

kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. 

Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I 

ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på 

barn-, ungdoms-, och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till 

föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek. 

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader. 

1.2 ÅRETS HÄNDELSER 
2021 blev åter igen ett år starkt påverkat av pandemin. En vår där restriktionerna gjorde det svårt att bedriva någon 

form av Kultur- eller fritidsverksamhet. Varken kommunal- eller föreningsdriven. Under årets första månader 

ställde bland annat Gasverkets och Medborgarhusets verksamhet om och stöttade främst skolorna så att de kunde 

hålla igång deras samhällsviktiga funktion. Kulturskolans verksamhet ställde under samma tid om till digital 

undervisning. Biblioteket stängde för besök men upprätthöll sin service via bland annat utlåning via avhämtning 

samt utökad hemkörning. De viktiga datorplatserna hölls öppna via bokning. Under sommaren kom sedan lättnader 

efter hand och verksamheter kunde succesivt närma sig det normala. I slutet av september lyftes de sista 

restriktionerna kring offentliga sammankomster, vilket äntligen möjliggjorde för publika evenemang.  

Verksamheterna har visat på stor flexibilitet och lösningsfokus under året och anpassats för att kunna erbjuda, 

framför allt kommunens unga, en meningsfull fritid. 

Ett urval av händelser under året: 

Extra stöd till föreningslivet 

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Som ett kompensationsstöd för restriktionernas påverkan på 

föreningslivet fördelades 500 tkr extra till 23 föreningar. 

Välbesökt mobil fritidsgårdsverksamhet 

Förutom Gasverkets öppna fritidsverksamhet har mobila fritidsgården i år bedrivits i stora delar av kommunen, 

med många besökare. Verksamheten i Löberöd på fredagar har lockat upp till 100 barn och unga. Barn och ungas 

behov av mötesplatser har varit påtaglig under året. 

Digital utveckling 

Flera verksamheter har under året utvecklat sina digitala system. Ny administrativ plattform på Kulturskolan, nytt 

bokningssystem på medborgarhuset och digitalt förköp till badet för att nämna några. Digital verksamhet har 

utvecklats och blivit ett självklart komplement som till exempel digitala bokcirklar, digital fritidsgård mm.  

Invigningar 

I september invigdes Stora torg genom ett välbesökt evenemang. Samtidigt invigdes ett av två nya offentliga 

konstverk ”Omväg” av Liva Isakson Lundin. Senare under hösten invigdes ”Hue Garden” av Jonathan Josefsson 

på Ekenässkolan. Den 30/8 återöppnades Karlsrobadets motionsbassäng efter varit stängd för renovering under 16 

månader. 

Direktdemokrati för barn och unga 

En lovsatsning för ungdomar som genom förslagsinlämning getts möjlighet att aktivt påverka lovens utformning.  

Stärka skolbibliotekens roll 

Som ett led att göra skolbiblioteksverksamheten mer jämlik i Eslövs kommun samt öka dess roll i det pedagogiska 

arbetet beslutade KFN och BUN i samstämmighet att från och med januari 2022 flytta över ansvaret till BUN.  
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Analys av verksamhetsmått 

2021 var ett år som präglades av pandemirestriktioner vilket syns väl i statistiken för året. Även om antalet lån per 

invånare ökat något från 2020, är summan långt under siffrorna för 2019 och tidigare då antalet lån per invånare 

låg på ungefär 6,4. Antalet besökare på stadsbibliotek och filialer har mer än halverats, vilket är ett resultat av 

restriktioner kring antal besökare eller stängda biblioteksfilialer. Antalet nya låntagare verkar inte ha påverkats i 

lika stor utsträckning, vilket är glädjande. 

Det har varit ett tufft år för arrangörer. Mycket fick ställas in, ändras till digitalt eller anpassas gällande antal 

besökare, möblering och förbokning. Sommaren var lättare, eftersom vi kunde vara utomhus. Även hösten blev 

något lättare då restriktionerna släppte successivt. Föreningarna har varit fantastiska och gjort kloka avväganden.  

I pandemins år 2021 arrangerades barnkulturverksamhet enligt de rådande rekommendationerna och 

restriktionerna. Många arrangemang förlades utomhus men med ett decimerat antal besökare.  

Kulturskolans siffror är något lägre än budgeterat, Detta kan tillskrivas pandemin i hög grad då skolan varit 

restriktiv vid att fylla på vakanser i elevkåren. Föreställningar och uppvisningar har också i hög grad varit inställda 

och motivationen hos eleverna har således dalat och i vissa fall föranlett avhopp. 

Det som har fyllt Medborgarhuset 2021 har varit kommunala förvaltningar och subventionerade. All konferens 

och arrangemangsverksamhet har i princip legat nere under pandemin vilket påverkar verksamheten och budgeten 

i väldigt stor utsträckning. 

Gasverket har under året fått ställa om och inte haft fullt utbud och aktiviteter. Trots detta uppvisar verksamheten 

höga besökssiffror, vilket vittnar om behovet av mötesplatser för ungdomar. Exempel på aktiviteter som inte 

kunnat genomföras är Liseberg, Night cup, tjejkvällar samt verksamhet för mellanstadiet. 

Utomhusbaden uppvisar höga besökssiffror jämfört med budget. Utfallet på Äventyrsbadet är påverkat av 

restriktioner, medan 25-meters bassängen även på grund av renovering uppvisar låga besökssiffror. 

Antalet barn- och ungdomsaktiviteter är betydligt lägre än beräknat och beror helt på pandemin och dess 

restriktioner. 

 Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Bokslut 

2021 

Budget 

2021 

Bibliotek     

Antal besök/år stadsbibliotek 85200 59300 41000 80000 

Antal besök/år filialer 74700 56800 22400 65000 

Antal lån/användare 6,4 3,2 4,3 6,0 

Antal nya låntagare, vuxna 967 1015 970 930 

     

Allmänkultur     

Antal kulturarrangemang 93 51 73 70 

Arrangemang med stöd från Kultur och Fritid 126 47 72 90 

     

Barnkultur     

Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga 

arr mm 

17400 6100 3040 14100 
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Kulturskolan     

Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar 542/273 444/223 431/213 516/254 

     

Badanläggningar     

Antal årsbesök Äventyrsbadet 32100 18200 26300 32000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 55200 27200 24100 56000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 11800 14200 14200 12000 

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 6400 5900 6000 6000 

     

Medborgarhuset     

Antal externa respektive interna bokningar 135/130 88/82 59/55 135/130 

Antal subventionerade bokningar 165 80 43 165 

     

Gasverket (Ungdomsverksamheten)     

Antal årsbesök av tjejer/killar* 4800/3300 1300/1700 3700/5100 3300/4800 

     

Föreningsstöd     

Antal bidragsberättigade föreningar** 73 73 72 73 

vara barn- och ungdomsföreningar 49 48 47 49 

Antal aktiviteter (barn, ungdomar) 177000 170000 150000 180000 

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc 

**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd 

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 

1.3.1 Medborgare och andra intressenter 

Effektmål Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och 

socioekonomisk ställning  
 

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens 

webbplatser  
 

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas  

Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen  
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Covid-19 har inneburit stora förändringar för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, trots detta har nämndens 

verksamheter genom att testa nya vägar tagit sig en bra bit mot måluppfyllelse. Riktade insatser som annars hade 

haft störst påverkan på indikatorerna har fått planeras om, vilket gör att graden av måluppfyllelse inte riktigt är så 

hög som planerat. 

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling 

Effektmål Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant   

Första steget för nämndens mål att arbeta med hållbara evenemang har varit att ta fram en checklista. Checklistan 

är en förutsättning för måluppfyllelse och den färdigställdes 2021. Efter detta har Covid-19 gjort att arbetet med 

att arrangera hållbara evenemang bromsats in för att istället fokusera på att erbjuda verksamhet i en 

pandemipåverkad vardag. 

1.3.3 Verksamhet och medarbetare 

Effektmål Bedömning 

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik 

Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna   

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka   

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Behovet av alternativa sätt att mötas på har påtagligt ökat, och digitala verktyg har fått en ny och betydligt större 

roll i nämndens verksamheter. Workshops inom det fritidspolitiska programmet har inte behövt ställas in, utan 

kunnat genomföras i digitala verktyg. Dessa verktyg möjliggör stora och små möten, men även 

smågruppsdiskussioner. Det digitala workshopformatet har fungerat väl, och tillgängliggjort för 

medborgare/föreningar, och möjliggjort för verksamheterna att arbeta med utvecklingsarbete trots pandemin.  

Stöd till föreningar som drabbats hårt av covid-19 har under året kunnat sökas digitalt, och en e-tjänst för bokning 

av allmänkultur för barn har också tagits fram och börjat användas. 

1.4 EKONOMISK ANALYS 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för verksamhetsåret 2021 med 0,2 mnkr. Detta utfall är avsevärt 

bättre än prognoser i samband med vårprognos och delårsbokslut. 

Pandemin har naturligtvis inneburit begränsade möjligheter till verksamhet och öppethållande. Kultur- och 

fritidsnämndens bedömning har då blivit betydligt reducerade intäkter. Årets driftredovisning uppvisar dock ett 

intäktsutfall helt i balans med budget. Utfallet är till viss del missvisande då nämnden erhållit medel som ej varit 

budgeterade. Dessa intäkter är Covid-19 kompensation till föreningar med 0,5 mnkr avseende kvartal 1, riktade 

statsbidrag samt nyttjade externa projektmedel till bland annat lovverksamhet, bibliotek och kulturskola om cirka 

1,5 mnkr . I samband med delårsbokslutet erhöll även nämnden tilläggsanslag i form av intäkter motsvarande 1,4 

mnkr riktade till inventarier på Medborgarhuset, badens utemiljö samt utrustning för lokala arrangemang. Baden, 

Medborgarhuset, Kulturskolan samt uthyrning av lokaler är påverkade av denna reducering, dock med något bättre 
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utfall än tidigare prognoser. Karlsrobadets 25-metersbassäng tvingades stänga under del av våren vilket till stor 

del kompenserades av fastighetsägaren. 

Bian och Eslövs bowlinghall har under året bedömts som utsatta branscher och därmed erhållit tillfällig 

hyresrabatt. Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur erhållit stöd av Länsstyrelsen. Årets nettounderskott uppgår 

till cirka 0,1 mnkr. 

Pandemin har även inneburit mindre kostnader för personal, material och verksamhet vilket medfört motsvarande 

överskott på kostnadssidan. Övergripande Fritidsverksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta överskott 

är kopplat till Ungdomsverksamhetens tillfälliga ramutökning. Verksamheten har tyvärr fått ställa in flertalet 

aktiviteter under året. 

 Årsbudget netto 

2021 

Utfall netto 

2021 

Avvikelse 

10000 Nämnd/styrelse -565 -445 120 

30000 Stöd till föreningar -2985 -2922 63 

31010 Stöd till studieorganisationer -1400 -1400 0 

31510 Stadsmuseet -1240 -1202 38 

31511 Museiverksamhet, övrigt -490 -489 1 

31520 Barnkultur -1171 -1113 58 

31521 Arrangemang o kulturell utv -2122 -1707 415 

31530 Konst -60 -70 -10 

31540 Biografverksamhet -580 -543 37 

31550 Samlings- o föreningslokaler -1240 -1237 3 

31551 Medborgarhus -5084 -5514 -430 

32000 Bibliotek -13046 -12948 98 

33000 Kulturskola -8778 -9063 -285 

34000 Fritidsanläggningar , hallar -25612 -25771 -159 

34010 Idrottsplatser -6850 -6820 30 

34020 Simhall och friluftsbad -17811 -17870 -59 

34090 Bowling 565 496 -69 

35000 Gasverket -5238 -4652 586 

44023 Grundskolebibliotek -1448 -1469 -21 

51060 Stöd till äldre- och 

hanikapporg 

-230 -197 33 

61029 Lönebidrag 81 82 1 

93400 Förvaltningsledning/Stab Kof -4771 -5178 -407 

93410 Förvaltningsgemensamt -1025 -881 144 

Total -101100 -100913 187 

Detaljerad driftsredovisning per verksamhet 
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 Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Bokslut 

2021 

Avvikelse 

2021 

Intäkter 9,5 11,7 11,6 -0,1 

Kostnader -110,4 -112,8 -112,5 0,3 

Driftnetto -100,9 -101,1 -100,9 0,2 

Övergripande resultat (mnkr) 

 Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Bokslut 

2021 

Avvikelse 

2021 

Politisk verksamhet -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 

Kulturverksamhet -34,1 -35,2 -35,3 0,1 

Fritidsverksamhet -58,9 -58,2 -57,7 -0,5 

Skolbibliotek -1,1 -1,4 -1,5 0,1 

Kommungemensam verksamhet -6,0 -5,7 -6,0 0,3 

Summa -100,9 -101,1 -100,9 -0,2 

Övergripande driftsredovisning per verksamhet (mnkr) 

1.5 INVESTERINGAR 
Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för anskaffning av värdehöjande konst. Under 

2021 har ingen värdehöjande konst anskaffats. 

Projekt Inv. ram 

kf 

Redovisat till 

och med 2021 

Redovisat 

2021 

Budget 2021 Avvikelse 

2021 

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

Summa 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 

* årligt anslag 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-02-15 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 17    SOT.2022.0007 

Årsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Grundprinciperna för Eslövs kommuns årsredovisning finns i Kommunallag 
(2017:725), 11 kapitel om ekonomisk förvaltning. 

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 
oktober 2020, § 84, att gälla från 1 december 2020 anger riktlinjer för arbete med 
årsredovisning i kommunen. 

Servicenämnden redovisar bokslut för 2021 i enlighet med kommunstyrelsens 
direktiv. Bokslutsrapporten för servicenämnden innehåller årets händelser, 
måluppfyllelse, ekonomisk analys, driftredovisning, investeringssammanställning 
samt verksamhetsmått. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Årsbokslut 2021 
 Bokslutsrapport 2021, servicenämnden 2022-01-26 
 Ombudgetering 2021, servicenämnden 2022-01-26 
 Investeringsredovisning 2021, servicenämnden 2022-01-26 
 

Beredning 
Driftresultat 
Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget 
med 0,7 mnkr. Utfall för 2021 är -5,5 mnkr jämfört med budget -6,2 mnkr. Summa 
intäkter 443,8 mnkr och kostnader -449,3 mnkr. Resultatet innebär att nämnden 
redovisar en ekonomi i balans. 

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av 
vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att 
finansiera utebliven intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt 
kostnader för Kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr. 

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 
kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning 
för dagens och morgondagens behov. 

Investeringsresultat 
Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 423,4 mnkr. Av dessa är 
11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för 
perioden till och med den 31 december 2021. 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-02-15 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade 
projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående 
projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med 
projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagsskolan där utredning pågår. 

Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, 
bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden 
från den 31 december 2021. 

Måluppfyllelse 
God ekonomisk hushållning 
Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets 
resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr. 

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld 
beslutad indikator om max 150 kr per kvadratmeter i fastighetsunderhåll. 

Beslut 
Servicenämnden godkänner Bokslutsrapport 2021 för nämndens verksamheter och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna ombudgetering för: 
- Samtliga pågående investeringsprojekt. 
- Fridasroskolan med 0,3 mnkr för projektstart januari 2022. 
- Stehagskolan med 0,5 mnkr för pågående utredning. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Servicenämnden 

Ordförande: Lars Månsson 

Förvaltningschef: Åsa Ratcovich 

Ekonomiskt resultat: + 0,7 mnkr 

BOKSLUT 2021 

 

UPPDRAG 

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till 

kommunens olika verksamheter. I huvudsak omfattar uppdraget inhyrning och 

förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, 

kontaktcenter, tolkverksamhet, fordonsflottan samt IT. Verksamheten ska drivas 

utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt. 

Servicenämndens verksamhet genomförs utifrån överenskommelser med 

budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag 

för kontaktcenter i stadshuset. 

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är 

uppdelad i åtta (8) verksamhetsområden/avdelningar: 

 Demokrati- och verksamhetsstöd  

 Byggprojektavdelning  

 Fastighetsförvaltning  

 Fastighetsservice  

 Lokalvård  

 Måltidsverksamhet  

 Transportservice  

 Servicecenter  

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Omvärldsförändringar som påverkar 

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter 

påverkar nämndens verksamheter att löpande arbeta med effektiviseringar.  

Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet har 

inneburit behov av ställningstagande om val av digitala system och behov av 
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förstärkta säkerhetsstrategier, vilket ökat kostnaderna för kommunens IT-

verksamhet.  

Medborgarhusets stormskada har påverkat arbetsmässigt och ekonomiskt.  

Pandemins effekter 

Pandemin har effekt på nämndens verksamheter framförallt inom måltider, 

lokalvård, fastighetsservice och transportservice. Verksamheterna har utvecklat 

nya arbetsmetoder, flexibelt ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare 

har tagit sig an nya arbetsuppgifter, vilket skapat extra påfrestningar på 

arbetsmiljön. Vissa verksamheter har minskat sina volymer medan andra har haft 

behovet att anställa ytterligare personal för att klara uppdragen.  

Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och 

samarbeten har utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten 

har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet. 

Samordning, effektivisering och tänka nytt! 

Vidareutveckling av en rättssäker förvaltning genom förnyelse av 

arbetsprocesserna, styrdokument och utbildning av handläggare har genomförts 

under året.    

Samordning av information från Serviceförvaltningens avdelningar i ett 

gemensamt internt Nyhetsbrev som kommunicerats till medarbetarna och 

servicenämnden vid fyra tillfällen under året.  

Satsning på extern kommunikation om pågående byggprojekt på Eslövs kommuns 

hemsida. 

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning för året 2021-2022, är en kraftfull möjlighet 

där nämnden genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv 

fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.  

Måltidsverksamheten har under året fått flera erkännanden som visar att 

verksamheten är på rätt väg. Carl Engström gymnasiet blev vinnare av 2021 års 

Bästa Matglädjeskola i Sverige i tävlingen Arla Guldko. I tävlingen White Guide 

Junior fick Eslöv sex nomineringar: Carl Engströmskolan, Stehagskolan och 

Flyingeskolan som var nominerade till Årets skolrestaurang. Dessutom var förste 

kock från Carl Engströmsgymnasiet nominerad i de tre kategorierna Årets 

klimatkök, Årets skolmatsrätt och Årets skolkock. 

Utvecklats som attraktiv arbetsgivare genom tillitsbaserad ledning, där 

förvaltningen granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas 

och bidra med sina kompetenser. Utvecklar förnyelse och experiment för att hitta 

nya lösningar i våra verksamheter genom att uppmuntra nya förslag i en 

”Idégenerator”. 
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Genomförda satsningar 

Under året har det varit fokus på Agenda 2030 och en social-, miljömässig- och 

ekonomiskhållbar utveckling för att underlätta klimatomställningen: 

 Insatser för att uppnå 100 % Fossilbränslefritt i fordonsflottan på 

transportservice. 

 Agenda 2030-projekt; Projekt minska matsvinnet, Projekt One Planet Plate 

för att pedagogiskt visa klimatsmarta matalternativ, Projekt Cirkulära Skåne 

för hållbar upphandling av IT-produkter, Projekt Cleancon samt Projekt 

Energieffektivisering. 

 Social hållbarhet genom att tillhandhålla praktikplatser i samarbete med 

arbetsmarknadsenheten. 

 Satsning på en Kompetensförsörjningsplan för utveckling som attraktiv 

arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 

 Fortsatt satsning på att anpassa tekniken till verksamhetens behov i en teknisk 

utveckling som går allt snabbare. Kraven på avbrottsfri IT ökar.  

 Fortsatt satsning på moderniserade och nya lokaler för kommunens förskolor 

och skolor genom ny- och ombyggnadsprojekt motsvarande investeringar på 

265 mnkr 2021. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatbedömning 

 Målet uppfyllt (80-100 %).  Målet delvis uppfyllt (40-79 %).         Målet ej uppfyllt (0-39 %). 

 Inriktningsmål  Effektmål 
 

Indikator 
 

Resultat 
2021 

 
 
Perspektiv Medborgare och andra intressenter 

 Attraktiva och trygga 
miljöer i staden, 
byarna och på 
landsbygden där man 
trivs och utvecklas. 

Välskötta fastigheter.  Max 150 kr per kvm i 
löpande och planerat 
fastighetsunderhåll under 
hela mandatperioden. 
Antal felanmälningar 
gällande fastighetsåtgärder. 

 

 

 En inkluderande 
kommun där 
medborgarna känner 
trygghet genom livet. 

Minska utanförskapet. Praktikarbetsplatser. 

HBTQ-certifiering 
Kontaktcenter. 
 

 

 

 

Kommentar: 
Välskötta fastigheter bidrar till långsiktigt god fastighetsekonomi och trygga miljöer. Verksamhetsmålet för god 
ekonomisk hushållning är uppfyllt genom beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.  
 
Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en del av att vara en inkluderande kommun. Personer i 
praktik genomförs trots pandemin men i mindre utsträckning. Målet för mandatperioden uppfylls.  
 
HBTQ utbildning av medarbetarna i kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik 
behandling i mötet med kommunen. Utbildningen genomför under 2022. 
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 Inriktningsmål  Effektmål 
 

Indikator 
 

Resultat 
2021 

 
 
Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling 

 Attraktiva skolor med 
stärkta studieresultat. 

Avbrottsfri IT-miljö. Avbrottsfri infrastruktur i 
skolorna.  

 Attraktiva skolor med 
stärkta studieresultat. 

Attraktiva måltider. Besök/portitioner i 
skolrestauranger för lunch 
för grundskolan (95 %) och 
gymnasieskolan (75 %), 
under mandatperioden. 

 

 

 Eslöv ska vara en 
hållbar kommun som 
tar ansvar för miljö 
och klimat.  

Ekokommun i 
framkant. 

Genomförda åtgärder i 
miljömålsarbetet. 

 

 

Kommentar: 

Pandemin har förändrat stora delar av användandet av IT-miljön. Flera verksamheter redovisar en snabb 
digitaliseringsprocess när organisationen har ställt om till pandemins krav och infört distansarbete. Ökad belastning på 
Skype och medarbetares distansarbetsplatser har satt tekniken på prov. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö 
inom kommunens skolor är ett led att stärka studieresultat och att göra skolorna mer attraktiva. Målvärdet 99 % har 
uppnåtts under 2021.  
 
Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 % och gymnasieskolan 73 % av budgeterade portioner 
samtidigt som pandemin påverkar verksamheten. 
 
Nämnden har under året varit engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt 
energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 % fossilbränslefri fordonsflotta.  
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 Inriktningsmål  Effektmål 
 

Indikator 
 

Resultat 
2021 

 
Perspektiv Verksamhet och medarbetare 

 En kommun som 
genom nyskapande 
tar till sig nya 
arbetssätt och ny 
teknik.  

Enklare vardag för 
medborgarna. 

Nya e-tjänster. 
Nyskapande projekt. 

 

 

 Attraktiv arbetsgivare Rekryteringar med rätt 
kompetens. 

Nyrekryteringar med 
efterfrågad utbildning.  
Nyrekryteringar med 
efterfrågad erfarenhet. 
 

 

 

 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare med 
plan för 
kompetensutveckling. 

Resultat i medarbetarenkät.  

 
 Attraktiv arbetsgivare Utsträckning som 

medarbetare som kan 
rekommendera sin 
arbetsplats till andra. 

Resultat i medarbetarenkät.  

 

 Attraktiv arbetsgivare Hälsotalen ska öka och 
arbetsmiljön vara god. 

Hälsotal. 
Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex. 
OSA-mål. 
 

 

 

 Värdeorden 
engagemang, 
nyskapande och allas 
lika värde ska 
genomsyra 
verksamheten. 

Utsträckning som 
cheferna är förebilder 
för kommunens 
värderingar. 

Resultat i medarbetarenkät.  

 

 Värdeorden 
engagemang, 
nyskapande och allas 
lika värde ska 
genomsyra 
verksamheten. 

Utsträckning som 
arbetsplatserna 
arbetar utifrån 
värderingarna. 

Resultat i medarbetarenkät.   

 

 Mötet med 
kommunen ska skapa 
tillit, vara rättssäkert 
och effektivt. 

Trygg och enkel 
kontakt. 

Resultat i servicemätning 
för kontaktcenter. 

 

 

Kommentar: 

Nyskapande EU- projekt genomförs inom Agenda 2030 och samverkansprojekt med Höörs kommun inom 
måltidsverksamheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och serviceabonnemang med förvaltningarna. 
 
Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under året arbetat fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022. Under 2021 har löpande arbete genomförts 
som moderniserat och utvecklat befattningar och organisationen för att på ett bättre sätt motsvara dagens och 
framtidens behov. Nya befattningar har ersatt andra. Nämnden har också arbetat för bättre karriärvägar för 
befintliga och kompetenta medarbetare. 
 
Hållbart medarbetar engagemang och hälsotalen har minskat något under året vilket kan kopplas till 
pandemisituationen, samtidigt når nämnden 96 % av målet.  
 
Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i 
medarbetarenkäten. 
 
Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-
120 sekunder.  
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 Inriktningsmål  Effektmål 
 

Indikator 
 

Resultat 
2021 

 
 
Perspektiv God ekonomisk hushållning 

 Finansiella mål för en 
god ekonomisk 
hushållning 

Årets ekonomiska 
resultat 

KF budget   

 

 Verksamhetsmål för 
en god ekonomisk 
hushållning 

Fastighetsunderhållet 
ska motsvara det 
årliga behovet. 

Max 150 kr per kvm i 
löpande och planerat 
fastighetsunderhåll under 
hela mandatperioden. 
 

 

 

     

Kommentar: 

Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med 
överskott med 0,7 mnkr. 
 
Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per 
kvm i fastighetsunderhåll.  
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EKONOMISK ANALYS 

 

Bokslutstabell 1 Driftredovisning totalt för servicenämnden (mnkr) 

Driftredovisning (mnkr)    

Mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Bokslut 

2021 
Avvikelse 

2021 

Intäkter 441,2 438,5 443,8 5,3 

Kostnader -449,5 -444,7 -449,3 -4,5 

Driftnetto -8,2 -6,2 -5,5 0,7 

Budgetavvikelse -12,3  0,7  

     
 

 

Bokslutstabell 2 Driftredovisning per kostnadsslag (mnkr) 

     
Driftredovisning (mnkr)    

Mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Bokslut 

2021 
Avvikelse 

2021 

Intäkter 441,2 438,5 443,8 5,3 

      

Kostnader -449,5 -444,7 -449,3 -4,6 

Personalkostnader -116,9 -116,9 -115,8 1,1 

Lokalkostnader -37,1 -37,1 -32,9 4,1 

Övriga kostnader -227,5 -225,8 -232,1 -6,4 

Avskrivning -54,4 -53,9 -56,9 -3,0 

Intern ränta -13,6 -11,1 -11,6 -0,5 

Driftnetto -8,2 -6,2 -5,5 0,7 

Budgetavvikelse -12,3  0,7  

 

Ekonomisk analys 

Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot 

budget med 0,7 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i 

balans. 

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av 

vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att 

finansiera utebliven intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt 

kostnader för kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr. 

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 

kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv 

fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov. 

Pandemin har krävt extra tjänster inom lokalvård och fastighetsservice. Samtidigt 

har behovet av att nyttja tjänstebilar i stadshuset minskat.  

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr. Intäkterna 

är 0,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Under 
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pågående pandemi har omfördelning av resurser gjorts inom budgetramen. 

Revidering har gjorts genom överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån 

pandemisituationen och minskade beställningar av måltider. 

Servicecenter redovisar underskott mot budget med – 1,2 mnkr med anledning av 

ökade kostnader för nya licensavtal. 

Kontaktcenter redovisar underskott mot budget med - 0,2 mnkr beroende på 

kostnader för det nya ärendesystemet samt ökad bemanning i samband med 

pandemin. 

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med -3,6 mnkr mot budget 

huvudsakligen på grund av ökade kostnader för personal, media och 

konsulttjänster. 

Byggprojektavdelningen redovisar överskott mot budget med 2,8 mnkr med 

anledning av lägre kostnader för personal- och konsultkostnader. 

 

Tolkförmedlingen redovisar ett negativt utfall. Verksamheten att upphandlas från 

2023 och egna organisationen upphör. 

 

Bokslutstabell 3 Driftresultat netto per verksamhet/avdelning (mnkr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Driftredovisning netto per verksamhet (mnkr)   

  
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Bokslut  
2021 

Avvikelse 
2021 

Demokrati och 
verksamhetsstöd 

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

Servicecenter** -7,4 -5,8 -7,0 -1,2 

Måltid -2,2 0,0 1,8 1,8 

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

Lokalvård 1,2 0,7 0,1 -0,5 

Fastighetsservice 1,1 1,1 1,1 0,0 

Fastighet förvaltning -3,2 -2,2 -5,8 -3,6 

Byggprojektavdelning 1,1 0,7 3,5 2,8 

Summa -8,2 -6,2 -5,5 0,7 
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Bokslutstabell 4 Driftresultat brutto per verksamhet/avdelning (mnkr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat bruttoBokslut Budget Utfall Avvikelse

(mnkr) 2020 211231 211231
Demokrati- och verksamhetsstöd

Intäkter 16,9 18,1 18,5 0,4

Kostnader -17,2 -19 -18,3 0,8

Resultat -0,3 -1 0,2 1,2

Servicecenter

Intäkter (varav 6,2 mnkr anslag)41,4 40,2 42,3 2,1

Kostnader -42,8 -39,8 -43,1 -3,3

Resultat -1,4 0,4 -0,8 -1,2

Måltidsavdelningen

Intäkter 86,3 89,1 89,6 0,5

Kostnader -88,5 -89,1 -87,8 1,3

Resultat -2,2 0 1,8 1,8

Transportservice

Intäkter 18,6 18,5 17,1 -1,4

Kostnader -17,2 -18,2 -16,5 1,6

Resultat 1,4 0,3 0,6 0,3

Lokalvårdsavdelning

Intäkter 35,7 34,5 35,2 0,7

Kostnader -34,5 -33,8 -35 -1,2

Resultat 1,2 0,7 0,1 -0,5

Fastighetsförvalting

Intäkter 207,8 211,4 214 2,7

Kostnader -211 -213,6 -219,8 -6,2

Resultat -3,2 -2,2 -5,8 -3,6

Fastighetsservice

Intäkter 26,3 25,8 26,1 0,3

Kostnader -25,3 -24,7 -25 -0,3

Resultat 1 1,1 1,1 0

Byggprojektavdelning

Intäkter 14,2 7,2 7,2 0

Kostnader -13,1 -6,4 -3,7 2,8

Resultat 1,1 0,7 3,5 2,8

Servicenämnden total

Intäkter (varav anslag 6,2 mnkr)447,2 444,7 450 5,3

Kostnader -449,6 -444,7 -449,3 -4,5

Resultat -2,4 0 0,7 0,7
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INVESTERINGAR 
Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till, 423,4 mnkr. Av dessa 

är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för 

perioden till och med 2021-12-31. Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring 

av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 

begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs 

med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari  samt med 0,5 mnkr 

för Stehagsskolan där utredning pågår. Karlsrobadets investeringsprojekt med 

utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas 

som ett nytt ansvar under servicenämnden från 2021-12-31.  

 

Gällande årsanslagen är upphandlingen av nio specialanpassade fordon 

genomförd och leverans kommer att ske till sommaren 2022 motsvarande 6 mnkr. 

Investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll uppgår till 24,4 mnkr. 

 

Bokslutstabell 5 – Sammanställning över Investeringsprojekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Inv.ram KF

Redovisat tom  

2021 Redovisat 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021

Vasslegatan 4 -2,2 -0,5 -0,5 -2,2 1,7

Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, 

Flyinge och Löberöd 0,0 -1,0 1,0

Pott för utredningar i tidigare skede invest. 0,0 0,0 0,0

Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn. -0,2 -0,1 -0,9 0,8

Biltransportfordon, specialanpassade 0,0 -6,0 6,0

Förskola -231,9 -59,5 -54,0 -104,9 50,9

Grundskola -331,2 -48,1 -35,6 -44,1 8,5

Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J -26,4 -17,4 -2,5 -22,4 19,9

Ekenässkolan, 18-L -84,0 -72,8 -41,5 -52,7 11,2

Gymnasieskola -24,7 -2,1 -1,2 -4,7 3,5

Nya Gymnasieskolan -0,3 -0,3 0,0 -0,3

Idrottslokaler Berga, 19-J -6,4 -5,5 -4,5 -5,4 0,9

Kulturskolan -43,0 -1,2 -0,7 -7,3 6,6

Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A -25,0 -1,0 -0,9 -19,9 19,0

Idrottsparken 0 0,0 0,0 0,0

Badhus inomhus -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 0,0

Äventyrsbad -43,7 -43,7 -43,7 -43,7 0,0

Bowling inomhusbad -34,3 -34,3 -34,3 -34,3 0,0

Årsanslag

Energieffektivisering -2,8 -3,6 0,8

Solceller, Sallius, Gymnasie -0,2 -0,2

Byggnadsarbeten -3,6 -13,7 10,1

Omläggning av tak -2,9 -7,6 4,7

Elektronisk inpassering -0,2 -0,5 0,3

Inventarier 0,0 -0,3 0,3

Maskiner -0,6 -0,7 0,1

Storköksmaskiner -0,5 -0,8 0,3

Städmaskiner -0,2 -0,3 0,1

Verksamhetsanpassning-fastighet -0,6 -2,0 1,4

Myndighetskrav fastighet 0,0 -3,0 3,0

IT-infrastruktur -0,7 -4,4 3,7

Utbyte av utrustning sammanträdesrum 0,0 0,0

Utbyte utrustn Sahlin & Möller 0,0 0,0

Summa -889,8 -323,6 -269,1 -423,4 154,3
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Projektinformation 

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens 

verksamheter. Antal arbetsplatser kommer vara ca 65. Ytor m avsätts till 

konferens- och samtalsrum med mera. Budget: 25 Mkr. Planerad inflyttning 

augusti 2022. 

Violen (Norrebo) 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Gamla Norrebo 

förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar.  Budget: 42 Mkr. 

Planerad inflyttning: april 2022 

Vitsippan (Nya Skogsgläntan) 

Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en 

kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett 

tidsbegränsat bygglov. Budget: 58 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023 

Flyinge Häggebo Förskola 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 

Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Budget: 19 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2022. 

Blåsippan (Stehag söder)  

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex 

avdelningar, 105 platser. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels 

förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Budget: 42 mnkr. Planerad 

inflyttning: mars 2023. 

Marieskolan 

Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt 

modernisering av befintliga lokaler. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning i slutet 

av juli 2022. 

Sallerupskolan 

Beslut om rivning finns. Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. 

Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Budget: 183 

mnkr. Planerad inflyttning: juni 2024. 

Norrevångsskolan 

Utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per 

årskurs. Undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt 

utemiljö. Budget: 70 mnkr. Planerad inflyttning: januari 2023. 

 

Stehagskolan 

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Budget: 2 mnkr. Planerad 

inflyttning: augusti 2023. 
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Vasavång (Nya Östra Etapp 2B) 

Renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av 

fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Budget: 26 

mnkr. Planerad inflyttning: maj 2022. 

Ekenässkolan 

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. Slutsammanställning av 

kostnader från entreprenör beräknas färdigställd februari 2022. Budget: 84 mnkr. 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 

Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

Budget: 7,7 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023. 

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och 

skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, 

ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid 

Carl Engström-skolan. Budget: 17 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023. 

Idrottslokaler Berga 

Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Budget: 6,4 mnkr. Planerad 

inflyttning: april 2022. 

Idrottsparken 

För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i 

Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de 

arbetet som pågår med Exploatering, KoF och föreningarna. Budget: 2,9 mnkr. 

Planerad inflyttning: augusti 2022. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projekt med att bygga till 

Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten 

Budget: 43 mnkr. Planerad inflyttning: oktober 2024. 

Flyingeskolan 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen. Budget: 

Etapp 1 3,1 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023. Etapp 2 Budget: 24,9 mnkr. 

Källebergskolan 

På grund av Sallerupsskolans ombyggnation/nybyggnation skall köket på 

Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta 

där. Mindre ombyggnation. Budget: 1,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022. 
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VERKSAMHETSMÅTT 
 

Bokslutstabell nr 6 Sammanställning verksamhetsmått. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut 2019

Bokslut 

2020

Bokslut 

2021 Budget 2021

Organisation

Medarbetarundersökning HME-index 82 82 80 83

Nöjd kundindex (bokslut 2018,2020 ej 2019,2021 ) 63 50 50 70

Antal praktik-/ ferieplatser per år 34 65 9 50

Demokrati och verksamhetsstöd

Andel tolkningar bokade via webbaserade 

Tolksystemet 90%, 2020 85% 82% 79% 90%

Antal tolkuppdrag 2 531 2 031 1 830 2 531

Servicecenter

Kontaktcenter svara på inkomna ärenden 67% 62% 70% 70%

Kontaktcenter svarstid inom 2 min 69% 80% 90% 70%

Antal IT-enheter 9 250 9 150 9 200 9 150

Antal hanterade windows datorer 1 946 2 135 2 756 2 000

Antal användarkonton (personal, leverantör) 2 453 2 794 4 320 2 450

Antal elevkonton 6 308 6 744 6 977 6 350

Måltid

Matsvinn, gram per portion efter servering 29 g 25 g 25 g 30 g

Andel inköp av ekologiska livsmedel 53% 55% 54% 60%

Anta lunchportioner förskola 348 518 312 800 312 000 352 196

Portionspris förskola 25,46 25,77 26,84 26,31

Anta lunchportioner grunskol F-3a 288 717 283 000 291 000 288 513

Portionspris grundskola F-3 28,1 28,44 29,62 29,04

Antal lunchportioner grundskola 4-6 209 946 212 800 221 000 213 554

Portionspris grundskola  4-6 29,38 29,74 30,97 30,36

Antal lunchportioner 7-9 194 821 192 600 175 000 198 569

Portionspris 7-9 30,67 31,04 32,32 31,69

Totala antal portioner grundskola 693 484 688 400 687 000 700 636

Totala antal luncher fritids och pedagogiska 

luncher i grundskola grundskola 40 968 49 500 33 000 46 100

Antal lunchportioner gymnasieskola 73 737 51 800 62 000 85 000

Portionspris gymnasieskola 38,22 38,68 40,28 39,49

Antal dygnsportioner vård- och omsorg 102 118 98 900 95 000 116 871

Dygnspris vård och omsorg 123,42 126,01 126,01

Antal luncher Majkens 18 828 10 100 3 000 18 500

Portionspris Majkens 80 82 84 84

Transportservice

Antal fordon fordonsflotta 143 129 134 138

Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el 

E85) 83% 95% 95% 100%

Antal fordon fordonspoolen 5 7 7 9

Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el 

E85) 100% 100% 100% 100%

Mat och Elevtransporter, antal fordon 10 10 10 10

Mat och Elevtransporter, antal elever 113 115 115 113

Mat och Elevtransporter, matleveransadr 40 41 41 40

Lokalvård

Antal kvm städyta 137 920 139 099 137 588 137 920

Antal årsarbetare lokalvård 58 60 61 59

Fastighet

Faktanyckeltal

Bestånd egna fastigheter area (BTA) 172 368 177 455 177455 177 380

Förhyrd area (kontraktsarea) 87 370 87 434 87344 87 370

Total area (BTA) 259738 264 889 264889 264 750

Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr) 508 829 1193 918

Vakansgrad andel av egna lokaler 1,7% 3,4% 3,4% 3,7%

Medianyckeltal (egna fastigheter)

Förbrukning Värme (kWh/kvm) 97,4 97 99 96

Förbrukning El (kWh/kvm) 64,8 60,2 59 64,5

Förbrukning Kyla (kWh/kvm)

Summa energianvändning 165,2 157,2 158,4 160,5

Vattenförbrukning (M
3
/m

2
 ) 0,6 0,6 0,4 0,6

Fastighetskapital nyckeltal

Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ 741 763 790 761

Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll 

(kr/kvm) 147 228

Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm) 11 13,7 8,5 8,5

Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm) 142 138 138 138

Bokfört värde/kvm BTA 5 244

Kommentarer 

Servicecenter redovisar ökade antal 

användarkonton genom att även 

BoU ingår med pedagoger. 

 

Transportservice når 100 %. 

fossilbränslefria målet för fem-sits 

personbilar och transportbilar.  

 

Fastighetsunderhållet redovisas 

enligt budget. 
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Investeringsredovisning 2021--2025

Bokslut 2021-12-31
Projektnr Investeringar (mnkr) Total KF 

invest.   

ram     

2021-12

Utfall tom 

2019-12-31

Utfall 

2020

Budget          

2021-01

 Överfört 

från 2020 

till 2021

Tillägg/       

Minska 

Budget 

2021

Budget  Rev.  

Inkl. 

överföringar  

2021-12

Utfall tom          

2021-12-31

Överföra 

till 2022

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Budget 

2025

Utredningsbehov -2,2 -0,1 -2,2 -1,9 0,0 -4,1 -0,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

91501 Vasslegatan 4,21-A -2,2 -2,2 0,0 0,0 -2,2 -0,5 -1,7

Utredning av idrottsplatser Marieholm, 

Stehag, Flyinge och Löberöd -1,0 -1,0 0,0

91881 Pott för utredningar i tidigare skede invest.    

91881 Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn. -0,1 -0,9 -0,9 -0,1 -0,9

   

91923 Förskola -231,9 -1,0 -4,8 -101,1 -1,8 -2,0 -104,9 -54,0 -44,2 -53,0 -5,0 0,0 0,0

Norrebo , 18-A -42,6 -0,5 -2,8 -33,3 -0,7 0,0 -34,0 -25,6 -8,4 -5,3

Marieholm, 18-B -35,0 -0,1 -0,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0

Nya Skogsgläntan, 19-B -56,0 -0,1 -0,5 -22,0 -0,3 0,0 -22,3 -6,3 -16,0 -28,1 -5,0

Örtofta/Väggarp, 19-E   -35,0 0,0 0,0

Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 -19,1 -1,1 -24,0 -0,1 0,0 -24,1 -9,0 -9,0  

Stehag söder, 18-D -42,0 -0,3 -0,2 -21,2 -0,7 0,0 -21,9 -13,1 -8,8 -19,6

Fridebo,  20-B -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

Tillfälliga lokaler på Väster i Eslövs tätort -2,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0

91617 Grundskola -331,2 -9,2 -3,9 -43,1 -1,0 0,0 -44,1 -35,6 -6,6 -73,5 -117,9 -58,1 0,0

Marieskolan , 18-G -42,0 -4,2 -2,0 -25,0 -0,1 -25,1 -25,1 0,0 -10,7

Sallerupskolan, 18-F -183,0 -4,9 -0,6 -3,3 -0,1 -3,4 -0,3 -3,7 -10,4 -105,0 -58,1

Norrevångskolan  18- E -70,0 -0,1 -1,3 -10,0 -0,8 -10,8 -9,5 -1,3 -44,9 -12,9  

Stehagskolan, 18-H -2,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -1,5

Flyinge skolan , 19-H2 -28,0 0,0      

Flyingeskolan etapp 1 -3,1 -2,0 -2,0 -0,5 0,5 -3,1

Flyingeskolan etapp 2 -24,9

Fridasroskolan. 20 B -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3

Källebergskolan -3,4 -0,5 -0,5 -0,1 -0,4 -2,9

Teknikcentrum -1,5 -0,5 -0,5 0,0

Västra skolan -1,0 -1,0 -1,0 -0,1 -0,9

91671 Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J -26,4 -20,9 -1,5 -22,4 -2,5 -9,5 -14,4

91918 Ekenässkolan, 18-L -84,0 -5,7 -25,8 -51,3 -1,4 -52,7 -41,5 -11,0

91800 Gymnasieskola -24,7 -0,6 -0,4 -4,3 -0,4 0,0 -4,7 -1,2 -3,9 -14,6 -4,0 0,0 0,0

Carl Engströmskolan, byggnad C 18-I -17,0 -0,1 -0,3 -3,3 -0,3 -3,6 -1,1 -2,9 -10,1 -2,5

91801 Skoltorget vid Carl Engströmskolan -7,7 -0,5 -0,1 -1,0 -0,1 -1,1 -0,1 -1,0 -4,5 -1,5

91918 Nya Gymnasieskolan -0,3

91883 Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A -25,0 -0,1 -19,0 -0,9 0,0 -19,9 -0,9 -19,0 -5,0

91652 Idrottslokaler Berga, 19-J -6,4 -0,6 -0,4 -3,3 -2,1 -5,4 -4,5 -0,9

91925 Kulturskolan -43,0 -0,2 -6,5 -0,8 -7,3 -0,7 -6,6 -0,7 -28,8 -6,0

91930 Badhus inomhus -37,0 -37,0 -37,0

91931 Äventyrsbad -43,7 -43,7 -43,7

91932 Bowling inomhusbad -34,3 -34,3 -34,3

Summa Investeringsram - projekt -889,8 -17,1 -35,6 -251,7 -11,8 -2,0 -380,5 -256,8 -104,3 -167,2 -155,7 -64,1 0,0

Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 -251,7 -11,8 -2,0 -380,5 -152,5 -129,9 -57,1 -20,0

Jämförelse delårsrapport vs KF-ram 0,0 -14,7 -25,8 -7,0 20,0

ÅRSANSLAG

91606 Energieffektivisering -4,6 -3,6  -3,6 -2,8 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

91606 Solceller, Sallius, Gymnasie -1,5  0,0 -0,2

91673 Sanering div. objekt 0,0

91675 Elektronisk inpassering -0,2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

91700 Myndighetskrav -1,4 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

91878 Inventarier 0,0 -0,3  -0,3 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

91879 Storköksmaskiner -0,1 -0,8  -0,8 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

91501 Verksamhetsanpassning-fastighet 0,0 -2,0  -2,0 -0,6 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

91882 Omläggning av tak -6,7 -7,6 -7,6 -2,9 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7

91889 Byggnadsarbeten -12,1 -13,2 -13,2 -3,6 -13,4 -13,1 -13,4 -13,4

91889 Stadshuset vikvägg -0,5 -0,5 0,0

97001 Maskiner -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,7 -0,4 -0,4

97002 Städmaskiner -0,1 -0,3  -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

97107 IT-infrastruktur -1,3 -4,4  -4,4 -0,7 -6,8 -7,8 -11,0 -4,4

97107 Utbyte av utrustning sammanträdesrum -0,2  0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

specialanpassade fordon, beslut 2021 -6,0 -6,0 0,0 -6,0

Summa Årsanslag 0,0 -28,9 -36,9 0,0 -6,0 -42,9 -12,3 0,0 -44,9 -39,9 -43,1 -36,5

Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 -36,9 0,0 -6,0 -42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avslutade investeringar -11,6

Total Investeringsram -889,8 -17,1 -76,1 -288,6 -11,8 -8,0 -423,4 -269,1 -104,3 -212,1 -195,6 -107,2 -36,5

Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 0,0

Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total -288,6 -11,8 -8,0 -423,4 0,0 -152,5 -129,9 -57,1 -20,0

Kommentar:

i Prognos till KF ram föreslås en utökad investeringsram med 30,5 mnkr

Norrebo fsk, 2022 -3,9

Flyinge fsk, 2022 5,9

Sallerupskolan, 2022-2024 -28,0

Flyinge skola delas i etapp 1 o 2 28,0

Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022 -3,1

Flyinge skola, Etapp 2, 2026 -24,9

Källebergskolan, 2022 -1,9

Gamla Östra skolan 2022-2023 -2,6

-30,5

Ekenäs prognos ökas till -90 mnkr ökar med -8 mnkr
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Förvaltning:  Serviceförvaltningen Belopp i tkr.
Uppgift om påbörjade investeringar -104,3

Investering som påbörjats 2021 eller tidigare men inte färdigställts 2021
Belopp att

Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget 2021 ombudgetera Kommentar
Ansv Vsh Proj anslag tom 2021 2022
771300 91100 91501 83045 Vasslegatan 4 -2,2 -0,5 -2,2 -1,7 Arbete pågår
771300 91100 91883 81001 Rådhuset -25,0 -1,0 -19,9 -19,0 Arbete pågår
771300 91100 91925 86001 Kulturskolan -43,0 -0,9 -7,3 -6,6 Arbete pågår
771200 91100 91918 86021 Ekenässkolan, utredn. 2013 -84,0 -73,0 -52,7 -11,0 Försenat, slutreglering pågår
771000 91100 91923 87017 Nya Norrebo, 18-A -42,6 -29,8 -34,0 -8,4 Arbete pågår
771000 91100 91923 87018 Häggebo tillbyggn. 19-H1 -19,1 -10,1 -24,1 -9,0 Arbete pågår

771000 91100 91923 87016 Nya Skogsgläntan, 19-B -56,0 -6,9 -22,3 -16,0
Försenat pga detaljplan, evakueringslokaler ej 
klara

771000 91100 91923 87035 Stehag söder, 18-D -42,0 -13,6 -21,9 -8,8 Försenat pga markföroreningar, pågår
771200 91100 91617 86011 Norrevång tillbyggnad, 18-E -70,0 -10,9 -10,8 -1,3 Arbete pågår
771200 91100 91617 86040 Nya Sallerupskolan, 18-F -183,0 -5,8 -3,4 -3,7 Arbete pågår
771200 91100 91652 86061 Bergaskolan idrottslokaler, 19-J -6,4 -5,5 -5,4 -0,9 Arbete pågår
771100 91100 91800 86031 Gamla Östra skolan, omb. 18-I -17,0 -1,5 -3,6 -2,9 Arbete pågår
771100 91100 91801 86031 Skoltorget -7,7 -0,7 -1,1 -1,0 Arbete pågår
771200 91100 91671 86061 Nya Östra skolan etapp 2 -26,4 -2,5 -22,4 -9,5 Arbete pågår
771200 91100 91617 86021 Västra skolan -1,0 -0,1 -1,0 -0,9 Arbete pågår
771200 91100 91617 86037 Flyingeskolan etapp 1 -28,0 -0,5 -2,0 0,5 Arbete pågår
771200 91100 91617 86063 Källebergskolan -3,4 -0,1 -0,5 -0,4 Arbete pågår
771300 91200 91881 Utredningar i tidigare skede förhyrn. -1,0 -0,1 -0,9 -0,9 Utredn. pågår LSS-, barn och demensboende
771300 91200 91923 Tillfälliga lokaler Väster i Eslövs tätort -2,0 0,0 -2,0 -2,0 Upphandling pågår

Begäran om ombudgetering
Investering som ej påbörjats under 2021 skall omprövas under 2022.

Belopp att
Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget 2021 ompröva Motiv för ombudgetering
Ansv Vsh Proj anslag tom 2021 2022
771300 91200 91617 Fridasroskolan -0,3 0,0 -0,3 -0,3 Kommer att starta i januari 2022
771300 91100 91617 Stehagskolan -2,0 0,0 -0,5 -0,5 Utredning pågår
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vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 24    GoV.2022.0010 

Bokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om 
verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021. 

Beslutsunderlag 
 Bokslut 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Bokslut GoV 2021 - Bokslutsrapport 
 Bokslut GoV 2021 - Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden 
 Bokslut 2021 GoV - Tabellbilaga 
 Bokslut 2021 GoV - Sammanställning av riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 4,3 mkr 
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet år 2021. Under året erhöll 
nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella 
skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året, men om 
statsbidraget räknas med uppvisar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 
överskott om 6,5 mkr. Överskottet hänför sig främst från högre interkommunala 
intäkter än budgeterat och lägre interkommunala kostnader än budgeterat. 

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsanslag om 1,5 mkr har 1,2 
mkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrusning 
till Arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det upprättade 
förslaget till bokslut för nämndens verksamheter och översänder bokslutsrapport, 
tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Bokslutsrapport 2021 – Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Ordförande: Claus-Göran Wodin 

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 

Ekonomiskt resultat: 4,3 (6,5) mkr 

 

UPPDRAG 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt reglementet är att 

fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för 

invandare (SFI), utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. 

Vidare ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgöra kommunens 

uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och 

andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala 

aktivitetsansvaret samt feriearbeten.  

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen innefattar såväl egen 

verksamhet som elever med skolgång i andra huvudmäns verksamhet.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker 

främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att eleverna 

och deltagarna kan utvecklas till självständigt fungerande individer och bidra till 

samhället. 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under 2021 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter varit 

fortsatt påverkade av covid-19 pandemin. Exempel på hur verksamheten har 

påverkats är att undervisningen på kommunens gymnasieskola bedrevs som 

fjärrstudier under större delen av vårterminen, svårigheter för 

Arbetsmarknadsenheten att får ut deltagare på arbetsplatser samt fortsatt fjärr- och 

distansundervisning på vuxenutbildningen.  

Under 2021 beslutades den strategiska planen Från försörjningsstöd till egen 

försörjning, vilket var ett resultat av ett samarbete mellan gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Planen, som syftar till 

att finna åtgärder som på sikt kan minska försörjningsstödet och öka 

egenförsörjningen i Eslövs kommun, innehåller tolv åtgärder för att uppnå planens 

syfte. Under året har arbete pågått för att påbörja samtliga åtgärder som finns i 
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planen, det är dock för tidigt att se effekterna av dessa ännu. Exempel på åtgärder 

som påbörjats och pågår inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

verksamheter är att SFI-undervisningen ska kunna kombineras med andra studier 

eller någon from av praktik/anställning för att motsvarar en heltidssysselsättning, 

att ett vägledningscentrum ska bemannas för att ge den enskilde god vägledning 

till arbete och studier, samt att ett lärcentrum ska bemannas för att förbättra stödet 

för personer som studerar på vuxenutbildningen. Den mest omfattande åtgärden i 

planen är att extratjänster ska erbjudas, har varit en utmaning att påbörja då 

förutsättningarna för att genomföra de extratjänster som planerades när planen 

upprättades förändrades när Arbetsförmedlingen med kort varsel informerade att 

finansiering av åtgärden ej längre fanns. Under hösten har det dock gått att tillsätta 

cirka 10 extratjänster. 

Under året har Arbetsmarknadsenheten flyttat sin administrativa verksamhet till 

Brandstationen.  

Under året genomförde kommunens gymnasieskola en kartläggning av elevernas 

behov av extra stöd till följd av fjärr- och distansundervisning. Kartläggningen 

visade att behov fanns, och skolan har genomfört en rad insatser för att främja 

elevernas måluppfyllelse. En insats som gymnasie- och vuxenutbildningen 

beslutade om under våren var att möjliggöra för elever som varit inskrivna i 

årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 2020/2021 att kunna fullfölja eller 

komplettera sina tidigare gymnasiestudier inom den kommunala 

vuxenutbildningen även innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Syftet 

med detta är att eleverna ska kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare 

påbörjade gymnasiestudier. 41 elever nyttjade denna möjlighet.  

I enlighet med kommunens budget för 2021 genomfördes en avstämning av 

antalet elever inom gymnasieskolan i samband med delårsrapporten. Då färre 

elever jämfört med budgeten då prognostiserades, justerades nämndens ram. På 

grund av detta är utfallet av antalet elever på gymnasieskolan ungefär som 

budgeterat. Antal deltagare inom Arbetsmarknadsenheten har ökat de senaste 

åren, från i snitt 129 aktiva deltagare under 2019 till ett snitt om 227 för 2021. 

Inom kommunens vuxenutbildning har antal elever varit ungefär som förväntat. 

 

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 

Medborgare och andra intressenter Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning 

ska vara trygga och ha studiero i verksamheten 
 

Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal 

unga i utanförskap  
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Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet 

över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina 

ärenden via kommunens webbplatser  
 

Nöjdare företagare 
 

Skolans verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att 

elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på 

skolan och har respekt för varandra. På den årliga elevenkäten som genomfördes 

på kommunens gymnasieskola i november svarade 93 procent att de kände sig 

trygga och 83 procent som upplevde att de hade studiero. Detta är ungefär samma 

andel som läsåret innan, och det visar att trenden av en ökad upplevelse av 

trygghet och studiero håller i sig sedan verksamheten flyttade till den nya Carl 

Engströms skolan.  

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består kortfattat i att kommunen ska 

hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller fullföljt någon 

utbildning på gymnasieskolans nationella program. Under året har KAA arbetet 

varit utmanande på grund av pandemin, och den uppsökande verksamheten har så 

långt som möjligt ersatts med digitala möten men antalet ungdomar som 

verksamheten inte haft kontakt med har ökat under året. Totalt antal unga inom 

KAA var 277 under hela 2021, motsvarande antal 2020 var 266.  

 

Tillväxt och hållbar utveckling Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant  
 

Insatser som leder till arbete eller studier 

Ökad andel i arbete eller utbildning 
 

Attraktiva skolor med stärkta studieresultat 

Andelen elever med godkända betyg på kommunens 

gymnasieskola ska öka 
 

Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka 
 

En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt 

näringsliv 
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Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och 

näringslivets behov 
 

Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom 

nämndens regi, ska ske med näringslivet 
 

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under 

mandatperioden. Inför läsåret 2021-2022 var det 255 ungdomar som sökte till Carl 

Engströmsskolan i första hand (per omvalsperiod maj 2021). Detta var ett lägre 

antal jämfört med tidigare år under mandatperioden, men vid den slutgiltiga 

ansökningen per augusti så var antalet förstahandssökande 330 elever. De antagna 

eleverna hade högre intagningspoäng jämfört med tidigare år, vilket kan komma 

att påverka studieresultaten positivt för kommunens gymnasieskola kommande år.   

  

Andelen gymnasieelever som slutfört sina studier med examen inom tre år på 

kommunens gymnasieskola var något högre än föregående år, medans andel 

elever som slutfört sina studier inom fyra år var lägre. Kommunens 

gymnasieskolas relativt låga andel elever som slutför sina studier inom tre 

respektive fyra år kan förklaras att andelen elever med mycket låga förkunskaper 

är hög på de yrkesförberedande programmen, att andelen elever som går på de 

individuella programmen är stor vilket sänker skolans resultat med examen efter 

tre till fyra år. Vidare har förhållandevis många av kommunens gymnasieskolas 

elever godkända betyg i många ämnen, men är underkända i examensgivande 

kurser.  

 

Andelen elever som fullföljer sina utbildningar med godkända resultat inom 

grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala vuxenutbildningar och 

yrkesvuenutbildning var ungefär samma som föregående år. Andelen som avbröt 

sina studier inom vuxenutbildningen var dock högre jämfört med föregående år. 

En trolig förklaring till detta är att eleverna avbrutit på grund av att de börjat 

jobba då många branscher åter tagit fart efter sommaren. 

 

Antal ungdomar som övergått till yrke efter avslutat yrkesprogram inom 

gymnasieskolan har ökat jämfört med 2020, men denna andel påverkades även 

2021 av covid-19 pandemin. Detta visar skillnaderna mellan de olika programmen 

där till exempel är det lika hög andel som tidigare år som övergått till yrke av 

eleverna som avslutat bygg- och anläggningsprogrammet, men en mycket lägre 

andel av de elever som avslutat restaurang- och livsmedelsprogrammet övergått 

till yrke. 

 

Verksamhet och medarbetare Bedömning 
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En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny 

teknik 

Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 
 

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 

kompetens ska öka  
 

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens 
 

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till 

andra ska öka 
 

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god 
 

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra 

verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  
 

Våra chefer är förebilder för värderingarna 
 

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

samverkar med högskolor och universitet. Avtal finns med lärarutbildningarna i 

Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att kommunens gymnasieskola och 

vuxenutbildning löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd 

utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar vidare med Lunds universitet 

avseende metoden samverkansinlärning (SI), som är ett internationellt etablerad 

modell som syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas resultat. 

Resultaten på den årliga medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021, 

visade på förbättrade resultat jämfört med tidigare år där frågan om i vilken 

utsträckning medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra, är den 

som förbättrats mest. Glädjande var också att även svarsfrekvensen ökat jämfört 

med tidigare år, från 50 procent 2020 till 67 procent 2021, vilket innebär att mer 

och bättre analyser kan göras utifrån resultaten på enkäten. Indexet för hållbart 

medarbetar engagemang (HME) ökade också, från 73,7 år 2020 till 77,3 för 2021. 

Indexet för medarbetarengegemang har ökat stadigt under hela mandatperioden.  

Hälsotalen för 2021 var 96 procent, att jämföra med 2020 då motsvarande andel 

var 95 procent, och är det bästa hälsotalet under mandatperioden.  

 

EKONOMISK ANALYS 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 

4,3 mkr för 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som 
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bokfördes på kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i 

nämndens driftredovisning för året, men om statsbidraget räknas med uppvisar 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott om 6,5 mkr. Intäkterna 

blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter på 

gymnasieskolan än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för 

nämndens verksamheter under 2021.  

Covid-19 relaterade merkostnader var obefintliga för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden under 2021. För nämnden har pandemin främst 

inneburit lägre kostnader på grund av distansundervisningen har pågått under 

delar av året på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Exempel på kostnader 

som blivit lägre är undervisningsmaterial och konferenser.   Den statliga 

sjuklönekompensationen uppgick till 0,3 mkr för nämndens verksamhet 2021.   

Överskottet i gymnasieskolans verksamhet återfinns både inom kommunens egen 

gymnasieskola och interkommunala kostnader. Anledningen till överskottet inom 

kommunens egen verksamhet är dels att skolan haft  välfyllda klasser vilket får till 

följd att personalresurser kan användas effektivt, och dels att fler elever från andra 

kommuner än budgeterat valt att gå på kommunens gymnasieskola vilket innebär 

högre interkommunala intäkter. Överskottet för de interkommunala kostnaderna 

består i att eleverna gått program med lägre programpris än budgeterat.  

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för 2021. Underskottet beror på 

att två yrkespaket pågått under året som nämnden inte erhållit någon 

budgetkompensation för, samt att kostnaden för köp av externa kurser blivit högre 

än budgeterat. En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen finansieras av 

statsbidrag, och den statliga finansieringsgraden av verksamheten har med kort 

varsel ändrats de senaste åren. Något som bidrar till att verksamheten är svår att 

budgetera och prognostisera ekonomiskt.  

Kommunens arbetsmarknadsenhet uppvisar ett underskott för 2021. Detta beror 

främst på att inköp har gjorts till enhetens yttre verksamhet i syfte att fler uppdrag 

ska kunna genomföras och fler deltagare ska komma i sysselsättning.  

 

INVESTERINGAR 

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden investeringsanslag på 1,5 mkr, har 

1,2 mkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och 

utrusning till Arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter. 
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BOKSLUT 2021 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Bokslut  

2021

Avvikelse 

2021

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -0,6 0,1
Gymnasieskola -162,1 -170,8 -162,4 8,4

Gymnasiesärskola -7,4 -8,7 -9,5 -0,8

Grundläggande vuxenutbildning -4,0 -4,7 -4,1 0,6

Gymnasial vuxenutbildning -13,8 -7,7 -10,9 -3,3

Särskild utbildning för vuxna -0,7 -0,6 -1,0 -0,3

Yrkeshögskola 0,2 0,0 0,0 0,0

Svenska för invandrare -9,6 -11,5 -9,5 2,0

Uppdragsutbildning -0,6 0,0 0,0 0,0

Övergripande vuxenutbildning -4,3 -7,5 -10,8 -3,3

Arbetsmarknadsenheten -18,3 -20,4 -21,3 -0,9

Övrig kommungemensam verksamhet -3,4 -5,2 -3,5 1,7

Summa -224,4 -237,7 -233,4 4,3

Driftredovisning (mkr)

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Bokslut 

2021

Avvikelse 

2021

Intäkter 60,5 68,3 73,2 4,9

Kostnader -301,1 -306,1 -306,7 -0,6

Driftnetto -240,6 -237,8 -233,5 4,3

Generella statsbidrag och utjämning*) 2,2 2,2

Budgetvvikelse -240,6 -237,8 -231,3 6,5

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Redovisat 

2021

Budget 

2021

Avvikelse 

2021

Inventarier -1,2 -1,5 0,3

Summa -1,2 -1,5 0,3

Verksamhetsmått

Bokslut 

2019

Bokslut 

2020

Bokslut 

2021

Budget 

2021

Elevtal och antal studernade i genomsnitt under 

året

Totalt antal elever från Eslövs kommun på 

gymnaiseskolan exkl asylsökande
1 262 1 293 1 290 1 296

Carl Engströms gymnasiet 658 683 710 687
varav elever från Eslövs kommun inkl asylsökande 461 460 461 467

varav från andra kommuner 197 223 249 220

Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 130,5 118,4 117,6 121,8

Eslövs elever i gymnaiseskolor hos andra huvudmän 801 833 829 829

Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 126,7 129,6 131,0 136,8

Gymnaisesärskolan i Eslöv 19 24 27 27

varav elever från Eslövs kommun 15 17 19 18

varav från andra kommuner 4 7 8 9

Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 298,3 285,6 294,7 269,5

Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän 6 7 10 9

Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) 341,2 257,5 293,9 276,8
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Vuxenutbildningen

Särvux 15 10 9 10

SFI* 205 235 207 300

Yrkeshögskolan 189 231 192 230

Grundläggande vuxenutbildning 123 122 84 140

Gymnasial vuxenutbildning 319 294 350 300

Arbetsmarknadsenheten

Aktiva 129 204 227

Redovisat Redovisat Redovisat 
Examen och genomströmning kommunens 

gymnasieskola 2019 2020 2021

Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella 

program) 87,5% 76,6% 78,4%

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl IM-

elever) 47,3% 59,9% 41,3%

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (exkl IM-

elever) 68,6% 71,3% 67,1%

* Fr o m 2019 deltar cirka 100 elever  i Folkhögskolans SFI undervisning. Är ej inkluderade 

2019-2021 års statistik
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Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

Bidragsgivare Sökt bidrag, Erhållit statsbidrag, Ev. tidsbegränsad, Ev. återbetalning

Belopp (tkr) och tidsperiod Belopp (tkr) och tidsperiod sluttid

Skolverket - Karriärtjänster 830 830 Pågående -

Skolverket - Lärarlöneliyftet 1255 1255 Pågående -

Skolverket - Strärka nyanländas 

lärande*

Projektperiod: 2020-2022: 5 179    

Utbetalat 2021: 2 199

Projektperiod: 2020-2022: 5 179    

Utbetalat 2021: 2 199 2022-12-31 -

Skolverket - Gymansial lärlingsutbildning 2772 2040 Pågående Återredovisning 2022

Skolverket - Yrkesförarutbildningen för 

vuxna** 1151 1151 2021-12-31

Återredovisas 2022, men delar av 

statsbidraget prognostiseras betalas 

tillbaka.

Skolverket - Yrkes SFI** 375 375 2021-12-31

Återredovisas 2022, men delar av 

statsbidraget prognostiseras betalas 

tillbaka.

Skolverket  - Yrkesvux** 7578 7578 2021-12-31

Återredovisas 2022, men delar av 

statsbidraget prognostiseras betalas 

tillbaka.

ESF - Ung kompetens i Eslöv 1073 1073 2022-06-30 (kommer ev förlängas) Slutredovisas 2022

YH-myndigheten - Socialpsykiatri 2842 2842 Pågående -

YH-myndigheten - Ekonomi 4005 4005 Pågående -

YH-myndigheten - Driftsing VVS 553 553 Pågående -

YH-myndigheten - Kort YH Drifting 95 95 Pågående -

YH-myndigheten - Produktionsteknik 368 368 Pågående -

YH-myndigheten - 3D-printingspecialist 1996 1996 Pågående -

* Statsbidraget delas med barn- och familjenämnden.

** Ansökan görs i samverkan med 12 andra kommuner
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§ 23    MOS.2022.0018 

Bokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Bokslutet har tagits fram tillsammans med avdelningarna inom Miljö och 
Samhällsbyggnad och följer riktlinjerna från ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Bokslut 2021 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, kortversion till kommunstyrelsen 
 Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, nämndens version 
 Överföring av investeringsmedel 
 Slutredovisning av årsanslag 2021 
 Slutredovisning av större projekt 2021 
 Slutredovisning av större projekt 2020 
 

Beredning 
Bokslutsrapporten innehåller beskrivning av nämndens uppdrag, årets händelser, 
måluppfyllelse, verksamhetsmått, ekonomisk analys samt investeringar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat visar en positiv avvikelse mot budget 
på 0,2 mnkr. Positiva avvikelser finns på intäkterna, däribland bygglovsintäkter, och 
negativa avvikelser finns på bostadsanpassning, vinterväghållning samt övriga 
kostnader. Investeringsutfallet för 2021 uppgår till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 
mnkr, vilket ger en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en uppfyllnadsgrad på 59 procent. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås begära överföring av 
investeringsmedel från 2021 till 2022, avseende investeringsprojekt som har 
påbörjats men som ännu inte är slutförda, med ett belopp som uppgår till 12,0 mnkr. 
Uppgifterna återfinns i bilagan ”Överföring av investeringsmedel”. Gång och cykel-
vägprojekt (GC) i samarbete med Trafikverket förslås inte överföras eftersom 
projekten fått en ny tidplan i budget 2022. För Slånbacksvägen föreslås endast del av 
återstående medel föras över för färdigställande av trottoarer. 

Slutredovisningar av investeringsprojekt har tagits fram för de investeringar som har 
årsanslag samt för större investeringsprojekt med totalutgift. I föregående bokslut 
slutredovisades ett flertal projekt men då dessa ska godkännas av kommunstyrelsen 
behöver dessa bli föremål för ett nytt beslut. 

För 2021 slutredovisas projekt för nytt Geografiskt informationssystem (GIS), 
verksamhetssystem, toalett Stora torg, Leaderprojekt Örtoftapromenaden samt GC-
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vägprojekt Flyinge-Södra Sandby. För Leaderprojekt Örtoftapromenaden har 
projektet inte avslutats i väntan på investeringsbidrag, något som beslutades och 
utbetalades av Jordbruksverket under hösten. Anläggning skedde under år 2020. GC-
vägprojekt Flyinge-Södra Sandby har avslutats då Lunds kommun ej prioriterar 
projektet. Ett nytt GIS-system är på plats under början av 2022 men tilldelade 
investeringsmedel har ej behövts. Toaletten vid Stora torg togs efter färdigställande i 
augusti över av Serviceförvaltningen som nu ansvarar för drift och underhåll. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner: 

- bokslutsrapport för 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
- slutredovisningar av investeringsprojekt med årsanslag: 

 Teknisk utrustning 
 Asfaltering 
 Om-/nybyggnad gatuanläggningar 
 Broar 
 Trafiksäkerhetsåtgärder inklusive tillgänglighet 
 Dagvattenåtgärder 
 Gång- och cykelvägnät Eslövs tätort 
 Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten 
 Gatubelysning 
 Åtgärder övriga orter 
 Lekplatser 
 Grönområden Eslövs tätort 
 Grönområden byarna 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
slutredovisningar av större investeringsprojekt med totalutgift: 

- Projekt avslutade 2020: 

 Trehäradsvägen etapp 3-4 
 Trehäradsvägen etapp 5/GC-väg Solvägen 
 Östergatan etapp 4 
 GC-väg Kvantum-Ystadsvägen 
 Mur stationen 
 Belysning Gya 
 Större broåtgärder 
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- Projekt avslutade 2021: 

 GIS-system 
 Verksamhetssystem miljö/bygg 
 GC-väg Flyinge – Södra Sandby 
 Toalett Stora torg 
 Leaderprojekt Örtoftapromenaden 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
kompensation om 269 tkr för internhyra för offentlig toalett Stora torg. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna överföring av investeringsmedel med 12,0 
miljoner kronor. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Bengt Andersson 

Förvaltningschef: Dave Borg 

Ekonomiskt resultat: +0,2 mnkr 

 

 

UPPDRAG 

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och 

klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta 

för fler skyddade områden och rena vattendrag.  

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där gator, vägar, naturområden, 

parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden ska vara trygga och attraktiva och 

barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan. 

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings- samt GIS-verksamhet och bedriver vidare 

myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt handlägger ansökningar om 

bostadsanpassning. 

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn 

enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.  

I samband med kommunfullmäktiges budget för 2021 förtydligades ansvarsfördelningen 

inom Eslövs kommun på så vis att ansvaret för samordningen avseende friluftsfrågor och 

företagslotsen tillfördes miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Staben har under året arbetat med att stärka sin funktion som ett viktigt stöd till 

förvaltningens övriga avdelningar inom administrativa processer, bl.a. ekonomi och 

upphandling. En tydligare struktur med bättre planering ger ett viktigt stöd till 

avdelningschefer.  

Pandemin fortsätter att på olika sätt att göra avtryck nämndens arbete. Miljöavdelningens 

tillsynsarbete har påverkats genom att mer skrivbordstillsyn och färre platsbesök har 

kunnat genomföras. Miljöavdelningen har även haft i uppdrag och genomfört tillsyn 

enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

För nämndens projekt inom gata-, trafik- och parkområdet kan inga större 

tidsförskjutningar skönjas, som beror på pandemin. Pandemin har inneburit mindre trafik 

och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. 

Pandemin har samtidigt ökar trycket på kommunens naturområden och andra boendenära 

utflyktsmål som t.ex. parker, naturreservat och vandringsleder. 

Miljötillsynen har förstärkts under året genom tillsättande av en tjänst som miljöinspektör 

med inriktning mot lantbruk.  
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Under året har nytt diarie- och verksamhetssystem implementerats och förväntas innebära 

ett mer digitaliserat arbetssätt med ökad tillgänglighet och effektivare 

myndighetsutövning. 

Handläggningstiderna inom kart- och bygglovsavdelningen höll sig fortfarande på korta 

tider och de som sökte t.ex. bygglov var överlag nöjda. För bygglov hölls 

handläggningstiden med god marginal inom den lagstadgade gränsen om tio veckor. 

Andelen lovsökande som var nöjda uppgår till 91 procent.  

Digitalisering av mätarkivet har fortsatt under 2021 och kommer fortsätta under 

kommande år.  

Ett nytt GIS har kommit på plats i början av januari 2022 efter att implementering pågått 

under hösten.  

E-tjänster för ansökan om bidrag för vägföreningar, bokning av torgplats samt ansökan 

om parkeringstillstånd för rörelsehindrade togs i bruk under 2021.  

I samarbete med kommunledningskontoret sker ett projekt med smarta sensorer som t.ex. 

ger kommunen mer information om hur människor rör sig, var det finns behov av ny 

belysning eller cykelställ samt mäta beläggning av parkeringsplatser.  

Eslövs kommun är nästan fossilbränslefria. All elanvändning och uppvärmning av 

kommunens lokaler är fossilbränslefri och 89 procent av all drivmedel är fossilbränslefri. 

Totalt är kommunen till 99 procent fossilbränslefri. 

Under året startade arbetet med att ta fram Miljöstrategi för Eslöv, som ska ersätta 

tidigare Miljömålsprogram för Eslöv. I samband med det, och med anledning av att nya 

riktlinjer för styrdokument har tagits fram inom kommunorganisationen, har arbetet med 

en ny energi- och klimatplan och sjö- och vattendragsplan pausats. Strategin och planerna 

ska tas fram parallellt för att få en tydlig koppling mellan styrdokumenten.  

Inom ramen för LONA-projekt medfinansierat av Länsstyrelsen har inventering skett av 

bin och fjärilar och andra pollinerande arter.  

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes under året, ett projekt som pågått under flera 

år från idé till ett mer öppet och inbjudande offentligt rum för både handel och möten.  

Två lekplatser har gjorts om, en vid Havrevägen i Stehag och en vid Sextorpsvägen i 

Eslöv.  

Projektering har påbörjats för en större ombyggnation av stadsparkens yta innefattande en 

ny lekplats och fler träd och planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i 

samband med ombyggnationen kommer parken anpassas för att ta emot större mängder 

regn och därmed minska trycket på ledningsnätet.  

 

MÅLUPPFYLLELSE 

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 

Handläggningstiderna på miljö och samhällsbyggnad är överlag mycket låga. För 

rättssäker handläggning är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas 

juridiskt för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. 

Även om Eslövs kommun står som ägare till områden med skyddsvärd natur så innebär 

inte detta fullt ut att dessa områden därmed automatiskt är skyddade, även om målet är 

angett då. Andelen natur som är skyddad genom naturskyddsbeslut är således även 
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fortsättningsvis att betraktas som låg i Eslövs kommun. Att naturområdena finns i 

kommunens ägo ökar möjligheten till framtida beslut för ökat skydd. Intresset för natur 

och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin vilket gör att belastningen på 

naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna bibehålla höga 

skyddsvärden. 

 

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig gatubild sker enligt budget och 

t ex Stora Torg färdigställdes vid halvårsskiftet. Nämnden är med och bidrar till 

kommunens utveckling och tillväxt inom ramen för befintliga resurser med såväl 

kommunala som externa aktörer. Med anledning av den expansiva fas som kommunen 

befinner sig i finns dock behov av att fortsätta förbättra samarbetet förvaltningarna 

emellan. För 2022 har resurser avsatts för arbete inom Östra Eslöv. 

De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt miljöbalken och plan och 

bygglagen visar generellt höga värden. Skillnaden till andra undersökningar är att 

mätningen sker i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt med 

förvaltningen och deras ärende är avslutat. 

En rad åtgärder har vidtagits kopplat till kommunens miljömål om energi & klimat, 

giftfritt, god vattenstatus samt planera hållbart. Dialog om samordning av 

miljömålsstrategin har inletts. Under mandatperioden har ett samarbete med 

ägarkommunerna till MERAB inletts med fokus att ha klar en ny avfallsplan till 

sommaren 2022. 

För att öka andelen hållbara transporter har nämnden under ett antal år arbetat med 

kampanjer för att påverka kommuninvånarnas res- och trafikvanor. Kampanjveckorna 

omfattar cykelvecka för att få fler elever som aktivt tar sig till skolan, trafikvecka och 

reflexkampanj med fokus på trafiksäkerhet och kollektivkampanj för att få fler att åka 

kollektivt. Under 2021 har Mobility Management-plan tagits fram för att bredda 

insatserna. Mobility Management är ett samlat koncept för att främja hållbara transporter 

och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 

Planen är framtagen men ännu inte antagen. 

 

VERKSAMHET & MEDARBETARE 

Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital 

ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Svårigheterna att 

identifiera ansvarsområden där ärendehanteringen kan digitaliseras gör också att det inte 

går att definiera hur stor andel områden som omfattats av digitalisering. Framöver 

behöver därför mer väl genomarbetade och uppföljningsbara mål tas fram. 

På senare tid har förvaltningen startat upp ett arbete, som bara till viss del ännu kunnat 

påverka måluppfyllelsen, som specifikt ska ta del av de förbättringsförslag som företagare 

med synpunkter på myndighetens bemötande och agerande, kan lämna. 

Under mandatperioden har det varit svårt att tillsätta tjänster med rätt kompetens och 

erfarenhet vilket sätter fokus på att arbeta med att ytterligare vara en attraktiv 

arbetsgivare.  
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EKONOMISK ANALYS 

Resultatet för 2021 visade på ett överskott om 0,2 mnkr.  

Bygglovs- och tillsynsavgifter, samt övriga taxor och avgifter som grävtillstånd och 

offentlig upplåtelse avvek positivt mot budget. Bygglovsintäkterna var 1,1 mnkr högre än 

budget och totalt är intäkter från taxor och avgifter 2,5 mnkr högre än budget. 

Personalkostnaderna höll sig inom budget. Bostadsanpassningsbidraget blev 0,9 mnkr 

dyrare och vinterväghållningen blev 0,7 mnkr dyrare än budget. Överskottet på 

intäktssidan har kompenserats med högre kostnader. Undantaget vinterväghållningen höll 

sig gata-/parkverksamheten och alla andra avdelningar inom tilldelad ram. 

 

INVESTERINGAR 

Investeringsutfallet för 2021 uppgick till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 mnkr, vilket gav 

en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en färdigställandegrad på 59 procent. Den samlade 

avvikelsen för de fem projekt som slutredovisas var +11,7 mnkr.  

Stora torg – pågår. Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. 

Slutavstämning av mängdförteckning samt åtgärd av fontänen återstår vilket kommer ske 

till halvårsskiftet 2022. 

Stora torg, offentlig toalett – avslutat. Projektet slutfört billigare än väntat.  

Belysning landsbygden – pågår.  Belysning i Kärrstorp färdigställdes under året. 

Projekteringar och ansökningar hos Trafikverket har gjorts för byggnation i Öslöv, 

Holmby och Hammarlunda. Under hösten utökades projektet med 0,8 mnkr för belysning 

i Remmarlöv. Problem med entreprenör och långa handläggningstider hos Trafikverket 

gör att medel behöver överföras till 2022. 

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår. Förstudie och projektering har 

påbörjats för ombyggnation av stadsparken med lekplats. Arbetet sker i samarbete med 

VA Syd. 

Kanalgatan – pågår. Projektering är påbörjad. 

Slånbacksvägen – pågår. Anläggningsentreprenaden är avslutad och blev betydligt 

billigare än väntat. Efter avslutad entreprenad bestämdes att trottoarerna skulle beläggas 

med betongplattor, vilket kommer ske våren 2022. 

GC-väg Billinge–Röstånga – pågår. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, 

Eslövs och Svalövs kommun om cykelväg med dragning väster om väg 13. Projektering 

av Trafikverket pågår och produktion förväntas tidigast 2024.  

GC-väg Stabbarp–Öslöv – pågår. Projekten har fördyrats med anledning av skyddsvärd 

natur (Bosarps jär). Projektering av Trafikverket pågår. 

 

GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs – pågår. Under hösten beslutade nämnden om 

riktning för projektet, vilket innebär att projektets alla fyra delar mellan Östra 

Asmundtorp och Trollenäs byggs med en planskild korsning under väg 17. 

Asfaltering (årsanslag). Större beläggningsarbeten har utförts på Säterivägen/Sallerups 

byaväg, Gasverksgatan, hundramannavägen, trehäradsvägen, Staffansvägen, Stallgatan, 

Odengatan.  
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Lekplats (årsanslag). Under året har lekplats vid Sextorpsvägen i Eslöv färdigställts 

samt lekplats vid Havrevägen i Stehag.  

Gatubelysning (årsanslag). Större belysningsåtgärder har genomförs i Trollsjön, på 

Fallskärmsgatan, Stehagsvägen och Lärkvägen/Trastvägen.  

Cykelvägar Eslövs tätort (årsanslag). En upphöjd GC-passage har anlagts vid 

Smålandsvägen/Lapplandsvägen. 

Trafiksäkerhetsåtgärder (årsanslag). Projektering har utförts för ombyggnation 

Skolgatan/Åkervägen i Löberöd samt Storgatan/Kvarngatan i Marieholm.  

Grönområden Eslövs tätort och byarna (årsanslag). Rekreationsområde Ankdammen i 

Marieholm har renoverats, grillplatsen vid Trollsjön har gjorts om.  
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Projektnummer: 95002

Projektnamn: GIS-system

KF budget: 6 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 6 000 000 kr 100,00%

Kommentar:

Komponent % Projektet avslutat utan utfall.

GC-väg slitlager 0,0% Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.

GC-väg förstärkningslager 0,0%

Belysning  kabel 0,0%

Belysning stolpe 0,0%

Belysning armatur 0,0%

Bussficka slitlager 0,0%

Park gräs 0,0%

Park utrustning 0,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

O:\02 LEDNINGSGRUPP\EKONONOMIPROCESS\03 UPPFÖLJNING\00 BUDGETUPPFÖLJNING\BUDGETUPPFÖLJNING 2021\04 BOKSLUT (dec)\5 
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Projektnummer: 95003

Projektnamn: Verksamhetssystem för miljö/bygglov

KF budget: 1 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 63 265 6,33%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 63 265 6,33%

Bidrag 0
0

Totalt: 63 265 6,33%

Kvar av KF budget: 936 735 kr 93,67%

Kommentar:

Komponent % Inga engångs- eller licenskostnader har belastat projektet.

GC-väg slitlager 0,0% Kostnader för implemntering ligger som del i löpande månadskostnad. 

GC-väg förstärkningslager 0,0% Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.

Belysning  kabel 0,0% Utfallet för projektet har utrangerats från anläggningsregistret. 

Belysning stolpe 0,0%

Belysning armatur 0,0%

Bussficka slitlager 0,0%

Park gräs 0,0%

Park utrustning 0,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret
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Projektnummer: 95047

Projektnamn: GC-väg Flyinge -S Sandby

KF budget: 3 700 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 3 700 000 kr 100,00%

Kommentar:

Komponent % Projektet avslutat utan utfall.

GC-väg slitlager 0,0% Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.

GC-väg förstärkningslager 0,0%

Belysning  kabel 0,0%

Belysning stolpe 0,0%

Belysning armatur 0,0%

Bussficka slitlager 0,0%

Park gräs 0,0%

Park utrustning 0,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret
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Projektnummer: 95095

Projektnamn: Toalettbyggnad Stora torg

KF budget: 2 000 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 42 488 2,12%
42 488

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 162 570 58,13%
1 162 570

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 48 530 2,43%
48 530

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 1 253 588 62,68%

Kvar av KF budget: 746 412 kr 37,32%

Kommentar:

Komponent % Avskrivningarna kommer belasta Serviceförvaltningen/fastighet

GC-väg slitlager 0,0% MoS har tecknat internhyresavtal motsvarande en årshyra

GC-väg förstärkningslager 0,0% på 421 000 kr.

Belysning  kabel 0,0%

Belysning stolpe 0,0%

Belysning armatur 0,0%

Bussficka slitlager 0,0%

Park gräs 0,0%

Park utrustning 0,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret
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Projektnummer: 95211

Projektnamn: Leaderprojekt Örtoftapromenaden

KF budget: 800 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 133 391 16,67%
133 391

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 204 940 150,62%
1 204 940

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 28 109 3,51%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 28 109 3,51%

Bidrag -891 013
-891 013

Totalt: 475 427 59,43%

Kvar av KF budget: 324 573 kr 40,57%

Kommentar:

Komponent %

GC-väg slitlager 80,0%

GC-väg förstärkningslager 0,0%

Belysning  kabel 0,0%

Belysning stolpe 0,0%

Belysning armatur 0,0%

Bussficka slitlager 0,0%

Park gräs 0,0%

Park utrustning 20,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret
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Projektnummer: 95018 / 95019

Projektnamn: Trehäradsvägen etapp 3 och 4

KF budget: 9 700 000 kr (7 500 000 + 2 200 000)

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 366 461 3,78%
366 461

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 7 364 642 75,92%
7 364 642

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 265 444 2,74%
265 444

Byggherrekostnader 3 213 0,03%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 3 213 0,03%

Bidrag 77 823
77 823

Totalt: 7 921 937 81,67%

Kvar av KF budget: 1 778 063 kr 18,33%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-01-11

Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95020 + 95035

Projektnamn: Solvägen inkl Trehäradsv etapp 5 

KF budget: 11 500 000 kr (7 600 000 + 3 900 000)

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 411 750 3,58%
411 750

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 9 062 377 78,80%
9 062 377

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 4 018 348 34,94%
4 018 348

Byggherrekostnader 35 484 0,31%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 35 484 0,31%

Bidrag 1 250 000
1 250 000

Totalt: 12 277 959 106,76%

Kvar av KF budget: -777 959 kr -6,76%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-01-11

Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95083

Projektnamn: Östergatan etapp 4

KF budget: 17 500 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 13 781 221 78,75%
13 781 221

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 727 272 4,16%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 727 272 4,16%

Bidrag 209 582
209 582

Totalt: 14 298 911 81,71%

Kvar av KF budget: 3 201 089 kr 18,29%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-02-04

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95039

Projektnamn: GC-väg Kvantum-Ystadsvägen

KF budget: 4 250 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 3 989 801 93,88%
3 989 801

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 800 692 18,84%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 800 692 18,84%

Bidrag 1 777 782
1 777 782

Totalt: 3 012 711 70,89%

Kvar av KF budget: 1 237 289 kr 29,11%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-02-04

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95025

Projektnamn: Mur stationen

KF budget: 1 300 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 362 177 27,86%
362 177

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 263 822 20,29%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 263 822 20,29%

Bidrag 0
0

Totalt: 625 999 48,15%

Kvar av KF budget: 674 001 kr 51,85%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-02-04

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95064

Projektnamn: Belysning Gya

KF budget: 3 000 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 585 377 52,85%
1 585 377

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 34 483 1,15%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 34 483 1,15%

Bidrag 0

Totalt: 1 619 860 54,00%

Kvar av KF budget: 1 380 140 kr 46,00%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-02-04

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95105

Projektnamn: Broåtgärder

KF budget: 1 500 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 317 022 87,80%
1 317 022

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 1 317 022 87,80%

Kvar av KF budget: 182 978 kr 12,20%

Kommentar:

Komponent %

Datum: 2021-01-12

Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

\\EKMFS002\Hem$\patrhagg\Slutredovisningar\
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Projektnummer: 95006

Projektnamn: Teknisk utrustning

KF budget: 500 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 500 000 kr 100,00%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Inventarier 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Inget utfall 2021.
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Projektnummer: 95007

Projektnamn: Asfaltering (beläggning)

KF budget: 7 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 302 317 4,32%
302 317

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 6 254 183 89,35%
6 254 183

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 133 766 1,91%
Externa kost 35 276 0,50%

Interna timmar/kostnad 98 490 1,41%

Bidrag 0
0

Totalt: 6 690 266 95,58%

Kvar av KF budget: 309 734 kr 4,42%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Säterivägen/Sallerups byaväg, Hundramannavägen, 

Trehäradsvägen, Gasverksgatan, Öståkravägen Staffansvägen, 

Stallgatan, Odengatan, Bosarpsvägen
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Projektnummer: 95010

Projektnamn: Om- och nybyggnation gatuanläggningar

KF budget: 2 100 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 2 898 116 138,01%
2 898 116

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 28 986 1,38%
Externa kost 3 400 0,16%

Interna timmar/kostnad 25 586 1,22%

Bidrag 0
0

Totalt: 2 927 102 139,39%

Kvar av KF budget: -827 102 kr -39,39%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Hundramannavägen, Gasverksgatan, Staffansvägen, 

Stallgatan, Spolegatan
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Projektnummer: 95028

Projektnamn: Broar

KF budget: 200 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 200 000 kr 100,00%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Inget utfall 2021.
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Projektnummer: 95031

Projektnamn: Trafiksäkerhetsåtgärder

KF budget: 1 500 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 1 256 518 83,77%
1 256 518

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 515 816 34,39%
515 816

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 109 811 7,32%
Externa kost 4 451 0,30%

Interna timmar/kostnad 105 360 7,02%

Bidrag -55 946
-55 946

Totalt: 1 826 199 121,75%

Kvar av KF budget: -326 199 kr -21,75%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Onbyggnad/tillgänglighetsanpassning busshållplatser, 

projektering Storgatan/Kvarngatan Marieholm, projektering 

Skolgatan/Åkervägen Löberöd, busskudar Säterivägen (inkl 

investeringsbidrag)
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Projektnummer: 95031

Projektnamn: Dagvatten

KF budget: 1 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 059 650 105,97%
1 059 650

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 33 526 3,35%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 33 526 3,35%

Bidrag 0
0

Totalt: 1 093 176 109,32%

Kvar av KF budget: -93 176 kr -9,32%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 45,0%

Brunnar 55,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Östergatan Löberöd, GC-väg Per Håkanssons väg efter regn, 

Rausvägen, St Görans väg, Kyrkogatan, Gillesvägen
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Projektnummer: 95036

Projektnamn: Cykelvägar Eslövs tätort

KF budget: 1 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 3 381 0,34%
3 381

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 670 429 67,04%
670 429

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 54 868 5,49%
Externa kost 54 868 5,49%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag -162 500
-162 500

Totalt: 566 178 56,62%

Kvar av KF budget: 433 822 kr 43,38%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 80,0%

Gator utrustning 20,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Passage Smålandsvägen/Lapplandsvägen, cykelhinder, 

cykelpumpar/cykelställ
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Projektnummer: 95044

Projektnamn: Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten

KF budget: 2 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 834 442 41,72%
834 442

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 18 872 0,94%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 18 872 0,94%

Bidrag 0
0

Totalt: 853 314 42,67%

Kvar av KF budget: 1 146 686 kr 57,33%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Odengatan, Kv Slaktaren, Nils Jonssons väg
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Projektnummer: 95061

Projektnamn: Energisparåtgärder/Gatubelysning

KF budget: 2 300 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 388 803 60,38%
1 388 803

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 137 882 5,99%
Externa kost 8 931 0,39%

Interna timmar/kostnad 128 951 5,61%

Bidrag 0

Totalt: 1 526 685 66,38%

Kvar av KF budget: 773 315 kr 33,62%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Belysning kablar 45,0%

Belysning armatur 35,0%

Belysning stolpe 20,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Kabelbyten och byte aramtur på diverse plaster i kommunen.
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Projektnummer: 95069

Projektnamn: Åtgärder övriga orter

KF budget: 900 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 883 986 98,22%
883 986

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 4 158 0,46%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 4 158 0,46%

Bidrag 0
0

Totalt: 888 144 98,68%

Kvar av KF budget: 11 856 kr 1,32%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Sibbarpsvägen/Östergatan Marieholm. Torget Marieholm.
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Projektnummer: 95202

Projektnamn: Lekplatser

KF budget: 2 100 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 2 172 886 103,47%
2 172 886

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 211 936 10,09%
Externa kost 106 169 5,06%

Interna timmar/kostnad 105 767 5,04%

Bidrag 0

Totalt: 2 384 822 113,56%

Kvar av KF budget: -284 822 kr -13,56%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 0,0%

Park utrustning 100,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Lekplatser Havevägen Stehag, Sextorpsvägen Eslöv, linbanor 

Stehag och Kungshult, gungställning Äselunden
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Projektnummer: 95203

Projektnamn: Grönområden Eslövs tätort

KF budget: 1 400 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 928 498 137,75%
1 928 498

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 209 915 14,99%
Externa kost 52 612 3,76%

Interna timmar/kostnad 157 303 11,24%

Bidrag 0

Totalt: 2 138 413 152,74%

Kvar av KF budget: -738 413 kr -52,74%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 20,0%

Park gutrustning 80,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Grillplats Trollsjön, urnor och parkbänkar, trädplanteringar
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Projektnummer: 95205

Projektnamn: Grönområden byarna

KF budget: 600 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 368 539 61,42%
368 539

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 37 774 6,30%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 37 774 6,30%

Bidrag 0

Totalt: 406 313 67,72%

Kvar av KF budget: 193 687 kr 32,28%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 75,0%

Park gutrustning 25,0%

Datum: 2022-01-17

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Ankdammen Marieholm, lök- och trädplanteringar i 

Löberöd/Marieholm
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Förvaltning: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Belopp i tkr.

Uppgift om påbörjade investeringar

Investering som påbörjats 2021 eller tidigare men inte färdigställts 2021

Belopp att

Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget ombudgetera Kommentar

Ansv Vsh Proj anslag tom 2021 2021 2022

550000 24900 95093 Stora torg byggnation 60 000 55 050 18 000 4 950 Återstår åtgärd av fontän samt avräkning med 

entreprenör avseende mängdförteckning. Bedöms bli 

avslutat första halvåret 2022.

550000 24900 95048 Kvarngatan etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan) 13 000 67 1 000 933 Projektering pågår. 12,0 mnkr 2023 för anläggning.

550000 24900 95072 Kanalgatan (Bryggareg-Trollsjög) 22 000 755 2 000 1 245 Projektering pågår. 20,0 mnkr i perioden 2022-2023. 

Anläggning 2023.

550000 24900 95104 Slånbacksvägen (tillsammans med VA Syd) 5 000 1 935 5 000 500 Återstår plattläggning trottoarer som utförs våren 

2022. Endast del av återstående medel förs över. 

550000 24900 95063 Belysning landsbygden 18 000 4 582 4 663 3 792 Överföring begärs av 2021 års medel som ej 

förbrukats (utfall 2021: 871 tkr). Budget: 3863 + 800 

(Remmarlöv) = 4 663 tkr. 

Överförs: 4 663 - 871 = 3 792 tkr

550000 24900 95045 GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv 15 500 914 0 0 Framflyttat i tid. 15,5 mnkr 2022-2024.

550000 24900 95046 GC-väg Billinge-Röstånga 13 500 709 1 924 0 Framflyttat i tid. 13,5 mnkr 2022-2024.

550000 24900 95049 GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs 24 000 2 1 000 0 Framflyttat i tid. 24,0 mnkr 2022-2026.

550000 25000 95213 Lekplats stadsparken med parkåtgärder 21 000 433 1 000 567 Projektering pågår. 20,0 mnkr 2023 för anläggning.

192 000 64 447 36 608 11 987

Begäran om ombudgetering

Investering som ej påbörjats under 2021 skall omprövas under 2022.

Belopp att

Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget 2020 ompröva Motiv för ombudgetering

Ansv Vsh Proj anslag tom 2021 2022
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Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Direktiv till ombud vid Eslövs Bostads AB årsstämma 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB har upprättat  
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Eslövs Bostads AB 2021 
Revisionsberättelse Eslövs Bostads AB, Mazars 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna 
 
Beredning 
Koncernens resultat efter finansiella poster blev ca 32,4 miljoner kronor. Efter skatt 
och bokslutsdispositioner blev årets resultat ca 27,7 miljoner kronor. Styrelsen 
föreslår inga utdelningar utan de vinstmedel som står till bolagstämmans förfogande 
balanseras i ny räkning.  
 
Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Eslövs Bostads AB har inga dotterbolag. 
 
Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Av 
bifogade årsredovisningar samt av övrigt som framkommit under året framgår inget 
annat än att bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge direktiv till kommunens ombud ekonomichef 

Tomas Nilsson att vid bolagsstämman för Eslövs Bostads AB tillstyrka att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar 
vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Eslövs Bostads 
AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet skickas till 
Eslövs Bostads AB 
Revisionen 
 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avge
årsredovisning  för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Innehållsförteckning Sidan

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 5
Balansräkning 6
Kassaflödesanalys 8

Redovisnings- och värderingsprinciper 9

Noter 11
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Förvaltningsberättelse

                                                                               

Verksamhetens art och inriktning 

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboende och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. 

Bolaget äger och förvaltar totalt ca 2 200 lägenheter och 150 lokaler uppgående till totalt ca 190 000 kvm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Ännu ett annorlunda år i pandemins tecken ska summeras. Pandemin har varit utmanande på många sätt, inte 

minst kommunikativt. Att återigen behöva ställa in hyresgästaktiviteter och personalsammankomster med mera 

också under 2021 har varit nödvändigt. Att behöva stänga kontoret för besökare ledde till nya lösningar kring 

tillgänglighet. Numera kan hyresgäster boka digitala videomöten med delar ur personalen, ett alternativ för dem 

som tycker att det känns bättre att se den man talar med. 

Trots detta har NKI-talen (Nöjd Kund Index) pekat överlag uppåt och helhetsomdömet har ökat med hela 4 

procentenheter under året vilket är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Bland annat har utemiljön på kvarteret 

Elefanten byggts om och stod färdig i början av sommaren. Gården har verkligen använts efter ombyggnationen 

och nästan dagligen har hyresgästerna grillat, spelat boule i gräset, suttit under pergolan och läst eller bara 

träffats och samtalat. Med ombyggnaden av gården har NKI-siffrorna höjts med hisnande 77 procentenheter när 

det gäller fastighetens utemiljö. 

Årets stora begivenhet var när bolagets första miljöcertifierade fastighet stod färdig med 81 nya bostäder, med 

hög standard och med attityd. Nytt för både bolaget och Eslöv är fastighetens mobilitetslösning, där de boende 

har tillgång till både elbilspool och lådcykelpool. Att alla lägenheter blivit uthyrda före årets slut var lika 

glädjande som förvånande, med tanke på att det vid denna tidpunkt fanns ungefär 150 nyproducerade 

hyreslägenheter till uthyrning i centrala Eslöv  

Projekteringen av Spritfabriken har fortgått och även om bevarande-kraven utgör en utmaning i projektet har 

bygglov lämnats in och upphandlingen av samarbetspartner har annonserats. Produktionen kommer startas under 

2022 med planerad inflyttning 2023/2024.  

Den planerade byggnationen i Löberöd har inte kunnat påbörjats då bygglov i enlighet med markanvisningen 

inte kunnat beviljats. Nytt förslag har tagits fram och i slutet av året meddelade kommunstyrelsen att nytt 

markanvisningsavtal ska tas fram. Byggnationen av 16 marklägenheter i Stehag av beviljats bygglov och 

produktionen kommer starta under 2022.  

Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnen 4 (etapp 2) pågår, 

sammanlagt cirka 750 lägenheter. 

Ombyggnationen i kv Gjutaren för Systembolaget har fortgått under året med inflyttning 1 mars 2022. Större 

underhållsprojekt har under året också utförts på fastigheten Vapendragaren 1-3 (Nya Sallerup) med tak och 

fasadbyte till en kostnad av 32,2 Msek samt en totalrenovering av fastigheten Herrevad 2 (gruppbostad) till en 

kostnad om 4,4 Msek. Samtidigt har vårt arbete med att öka hyresgästernas upplevda trygghet fortsatt med 

installationer av passersystem, digitala nyckellösningar och fler säkerhetsdörrar i ett flertal av våra fastigheter. 

I maj fick bolaget nya ägardirektiv vilket medfört att ett arbete med ny affärsplan har påbörjats. En process där 
ägaren, hela personalen såväl som hyresgäster har bjudits in att tillsammans med styrelse och ledning sätta 
riktningen för bolaget avseende åren 2023–2027. Med dessa olika perspektiv borgar det för en affärsplan som  
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Flerårsjämförelse
Tkr

2021 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 208 175 198 398 193 678 190 904 184 711
Resultat efter finansiella poster 32 409 44 969 25 371 7 744 2 156
Balansomslutning 1 516 315 1 446 300 1 226 395 1 142 999 1 119 127
Soliditet 17,6% 16,7% 16,60% 16,1% 16,1%
Antal anställda 34 37 42 40 42

Styrelsens säte; Eslöv
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

inte bara tillgodoser en stor bredd av behov, utan som också tillvaratar alla möjligheter som kommer med 

engagemang och delaktighet. 

Varje år bjuder på överraskningar och 2021 kom den i form av skenande elpriser, av aldrig tidigare skådat slag. 

Samtidigt har byggkostnaderna ökat med 7 procent och inflationen har inte varit så hög på 30 år. Det här 

påverkar bolagets ekonomi. Bolagets enda inkomstkälla är hyrorna och under flera års tid har hyreshöjningen 

inte täckt vår kostnadsökning, vilket underminerar bolagets ekonomi och möjlighet att behålla den höga service 

som hyresgästerna vill ha och uppskattar. En följd av dessa kraftigt höjda utgiftsökningar är att förhandlingen om 

hyrorna för 2022 har strandat. 

Framtida utveckling 

Med minimal vakansrisk i befintligt bestånd kan bolaget fortsätta agera som kommunens verktyg för att få igång 

bostadsproduktion i nya stadsdelar och i byarna. Regionen och Eslöv har fortsatt stark tillväxt med efterfrågan på 

nya hyresrätter men det finns tendenser till att marknaden i Eslöv börjar bli mättad på hyresrätt i centrala delar. 

Dock kvarstår en brist på bostäder för ekonomiskt svagare grupper vilket kommer öka kraven på ett socialt 

ansvarstagande för bolaget.   

Finansiella risker 

Ekonomiskt så är bolaget väl rustat för att möta de kommande åren. Det fortsatt gynnsamma ränteläget samt god 

efterfrågan på bostäder har stärkt bolaget vilket är nödvändigt för att klara de mål på nyproduktion som anges i 

ägardirektiven samt det underhållsbehov som finns i miljonprogrammen. En betydande risk för framtiden utgör 

byggbranschens kostnadsläge och energiprisutvecklingen.  

En annan risk utgör de senaste årens stora skillnader mellan de extremt låga hyreshöjningarna i förhållande till 

branschens och bolagets stigande kostnader. Fortsätter denna utveckling kan det snabbt och dramatiskt påverka 

bolagets resultat vid ett stigande ränteläge. Den ändrade skattelagstiftningen 2019 med begränsning av 

ränteavdragen förstärker denna effekt. 

Koncernförhållanden 

Bolaget är helägt av Eslövs kommun, 212000-1173 och har per 2021-12-31 inga dotterbolag.  

Sida 3

288 ( 805 )



Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Styrelse och revisorer, utsedda vid årsstämman 2021 i Eslövs Bostads AB

Styrelseledamöter

Mikael Wehtje Eslöv Ordförande
Henrik Månsson Eslöv V. ordförande
Agneta Nilsson Eslöv
Laila Fast Petrovic Eslöv
Ingrid Lennerwald Eslöv
Anders Molin Eslöv
Fredrik Ottesen Eslöv

Verkställande direktör

Kristina Forslund Kävlinge

Revisor

Mazars AB
Huvudansvarig Rose-Marie Östberg Helsingborg Auktoriserad Revisor

Lekmannarevisor

Kenneth Jönsson Eslöv

Suppleant

Håkan Elleström Eslöv

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång            28 500 9 664 154 093 35 253 227 510
Överföring av föregående års resultat 35 253 -35 253 0
Årets resultat 27 721 27 721
Belopp vid årets utgång                  28 500 9 664 189 346 27 721 255 231

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

  balanserade vinstmedel från föregående år 189 346 654

  årets resultat 27 721 248

217 067 902

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 217 067 902, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  217 067 902
217 067 902
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Resultaträkning
Tkr Not 2021 2020

Intäkter

Hyresintäkter 1 208 175 198 398
Övriga intäkter 3 337 2 756
Summa intäkter 211 512 201 154

Fastighetskostnader exkl avskrivningar

Driftkostnader -84 316 -84 138
Underhållskostnader -34 716 -33 425
Fastighetsskatt -4 282 -3 697
Summa fastighetskostnader -123 314 -121 260

Driftnetto 88 198 79 894

Avskrivningar fastigheter -42 838 -39 701
Centrala administrations- och marknadsförings-
kostnader -11 083 -11 068

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2 34 277 29 125

Nedskrivningar 3 3 100 -4 400
Resultat från avyttring av anläggningstillgångar 4 5 440 29 051

 
Rörelseresultat 42 817 53 776

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernbolag 5 - 9 830
Ränteintäkter 63 71
Räntekostnader 6 -10 471 -18 708

Resultat efter finansiella poster 32 409 44 969

Bokslutsdispositioner 7 2 913 -2 780

Resultat före skatt 35 322 42 189

Skatt på årets resultat 8 -7 601 -6 936

Årets resultat 27 721 35 253
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Balansräkning
Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 9
Materiella anläggningstillgångar 10
Förvaltningsfastigheter 1 425 509 1 221 435
Inventarier, verktyg och installationer 4 380 4 756
Pågående nyanläggningar 28 675 175 314

1 458 564 1 401 505

Finansiella anläggningstillgångar 11
Andra långfristiga värdepapperinnehav 40 40
Andra långfristiga fordringar 485 613
 525 653

Summa anläggningstillgångar 1 459 089 1 402 158

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 453 1 012
Fordringar Eslövs kommun/koncernkonto 49 401 30 215
Övriga fordringar 3 456 2 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 825 10 619

57 135 43 933

Kassa och bank 91 209

Summa omsättningstillgångar 57 226 44 142
                                                                               
Summa tillgångar 1 516 315 1 446 300
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Balansräkning, forts
Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (28 500 aktier) 28 500 28 500
Reservfond 9 664 9 664

38 164 38 164

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 189 346 154 093
Årets resultat 27 721 35 253

217 067 189 346

Summa eget kapital 255 231 227 510

Obeskattade reserver 13 14 490 17 403
  

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 14 38 060 30 460
Övriga avsättningar 15 - 3 600
Summa avsättningar 38 060 34 060

Långfristiga skulder 16
Skulder till kreditinstitut 955 000 940 000
Summa långfristiga skulder 955 000 940 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 200 000 165 000
Leverantörsskulder 25 701 26 149
Skatteskulder 774 4 630
Övriga skulder 812 863
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 26 247 30 685
Summa kortfristiga skulder 253 534 227 327

Summa eget kapital och skulder 1 516 315 1 446 300
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Kassaflödesanalys
Tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 42 817 53 776
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Av- och nedskrivningar, avsättningar 44 028 44 865
   Övriga ej likviditetspåverkande poster -9 040 -29 051

77 805 69 590

Erhållen ränta 63 71
Erlagd ränta -10 471 -18 708
Betald inkomstskatt -3 857 -493

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet 63 540 50 460

Förändringar i rörelsekapitalet
   Förändring av fordringar -13 202 -34 212
   Förändring av kortfristiga skulder -4 937 -9 543

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 401 6 705

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -109 597 -241 435
Försäljning av anläggningstillgångar 13 950 41 402
Avyttring av aktier i dotterbolag - 100
Fusionerade dotterbolag - 28
Erhållen utdelning - 9 830
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 128 119

Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 519 -189 956

Finansieringsverksamheten

Förändring koncernkonto - -6 730
Förändring skulder till kreditinstitut 50 000 200 000
Amortering skuld - -9 900

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 000 183 370

Förändring av likvida medel -118 119

Likvida medel vid årets början 209 90

Likvida medel vid årets slut 91 209

Kontroll 0 0
K3 effekt
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisningar och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på 
koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig
risk för värdefluktuation.

Intäktsredovisning

Intäkter från uthyrning redovisas i den månad hyran avser

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget i framtiden.
Alla andra tillkommande uppgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Pågående nyanläggningar

Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. 

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Stomme 50-100 år
Fasad 30-80 år
Tak 25-50 år
Dörrar & Fönster 15-40 år
Sidobyggnader 50 år
Installationer 10-25 år
Restpost 100 år
Markanläggningar 20 år
Byggnadsinventarier 10 år
Maskiner & inventarier 5-10 år
Storkök 25-30 år
Ytskikt 15-30 år
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Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det 
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida 
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de 
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för
närvarande är 20,6%.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en
tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Uppskattningar och bedömningar
För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade 
beloppen av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet.

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Ränteswappar

Bolaget bokför inte förändringar i ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt 
kap 11 BFNAR 2012:1. I avsnittet marknadsräntor och finansiering redovisas ingångna ränteswappar till anskaffningsvärde och 
beräknat marknadsvärde per balansdagen. Marknadsvärdering av bolaget ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det 
kreditinstitut som ställt ut ränteswappen. 

Nyckeltalsdefinitioner

Intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Eslövs Bostads AB
Org. nr 556095-2391

Noter

Not 1 Intäkter 2021 2020

Uthyrningsbara objekt
Bostäder 156 561 147 430
Specialbostäder 28 809 27 751
Lokaler 25 360 24 459
Övrigt 3 620 3 173
Outhyrda objekt/Hyresförluster
Bostäder -1 762 -950
Lokaler -2 489 -1 504
Garage -214 -218
Övrigt -17 -17
Summa hyresintäkter före rabatter 209 868 200 124
Avgår rabatter -1 693 -1 726
Summa hyresintäkter  208 175 198 398

Not 2   Rörelseresultat

Leasingavtal

Bolagets leasingavtal kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är lokaler, fordon och kontorsmaskiner.
Leasingavtalen löper på 12-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 988 tkr.

Framtida hyresavtal uppgår till:
Inom 1 år: 793 955
Inom 2-5 år: 298 23
Utöver 5 år: - -

Anställda och personalkostnader

2021 2020

Medelantal anställda

Män 23 26
Kvinnor 11 11

34 37

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar -16 819 -16 751
Sociala kostnader -5 646 -5 184
Pensionskostnader VD -335 -315
Pensionskostnader personal -1 213 -1 619

-24 013 -23 869

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag
till tolv månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Löner m.m. fördelat mellan ledningspersonal och

övriga anställda

Styrelse och VD -1 349 -1 253
Övriga anställda -15 470 -15 498

-16 819 -16 751
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Könsfördelning inom företagsledningen

Styrelseledamöter ordinarie och ersättare

Män 4 4
Kvinnor 3 3

7 7

Ledningsgrupp

Män 2 3
Kvinnor 1 1

3 4

Not 3 Nedskrivningar av anläggningstillgångar

2021 2020
Nedskrivning Harlösa 44:226 -500 -
Reserveringar/återförda reserveringar Löberöd 1:214 3 600 -3 600
Återförd reservering Billinge 12:59 - 2 000
Nedskrivning Billinge 12:59 - -3 800
Återförda nedskrivningar från tidigare år - 1 000

3 100 -4 400

Not 4   Resultat från avyttring av anläggningstillgångar

2021 2020

Utrangering av anläggningstillgångar -1 554 -233
Försäljning av fastigheter 6 970 28 957
Försäljning av inventarier 24 327

5 440 29 051

Not 5   Resultat från andelar i koncernbolag

2021 2020

Utdelning från Eslövs Bostads Invest AB - 9 830
0 9 830

Not 6   Räntekostnader 

2021 2020

Räntekostnader fastighetslån -2 576 -3 877
Räntekostnader SWAP -4 459 -11 826
Övriga finansiella kostnader -3 436 -3 005

-10 471 -18 708

Not 7   Bokslutsdispositioner

2021 2020

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning utöver plan 465 300
Förändring av periodiseringsfond 2 448 -3 080

2 913 -2 780
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Not 8   Skatt på årets resultat

2021 2020

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt - 3 038
Uppskjuten skatt 7 601 3 898
Totalt redovisad skatt 7 601 6 936

Redovisat resultat före skatt 35 322 42 189
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% 7 276 9 028
Ej avdragsgilla kostnader 14 11
Schablonintäkt periodiseringsfond 13 10
Övergångsbestämmelse av p-fond 30 10
Utdelning - -2 103
Avyttring fast 293 107
Effekt av ändrad skattesats - -128
Övrigt -25 -
Redovisad effektiv skatt 7 601 6 936

Not 9   Anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31
Balanslånepost

Bokfört restvärde balanslånepost - -
Skattemässigt restvärde balanslånepost 1 207 1 433

Not 10   Materiella anläggningstillgångar  

2021-12-31 2020-12-31
Förvaltningsfastigheter

Ingående anskaffningsvärden 1 800 040 1 625 349
Nyanskaffningar - 56 333
Under året genomförda aktiveringar 255 923 117 393
Fusion - 23 130
Försäljning/utrangering -13 136 -22 165
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 042 827 1 800 040

Ingående nedskrivningar -7 800 -5 000
Årets återföring - 1 000
Årets nedskrivning -500 -3 800
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 300 -7 800

Ingående avskrivningar -570 805 -540 900
Försäljning/utrangering 4 625 9 889
Fusion - -93
Årets avskrivningar -42 838 -39 701
Utgående ackumulerade avskrivningar -609 018 -570 805

Bokfört värde 1 425 509 1 221 435

Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna 2 681 389 2 374 462

Bolaget har per 2021-12-31 värderat sina förvaltningsfastigheter baserat på kassaflödeskalkyler i Datscha.
Kassaflödeskalkylerna innehåller framtida hyresintäkter med schabloniserade kostnader.
Kalkylperiod 10 år. Antagen Hyresutveckling/inflation/kostnadsutveckling är 2%.
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Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden 32 067 33 912
Nyanskaffningar 314 -
Försäljning/Utrangering -492 -1 845
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 889 32 067

Ingående avskrivningar -27 311 -28 317
Försäljning/Utrangering 492 1 770
Årets avskrivningar -690 -764
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 509 -27 311

Bokfört värde 4 380 4 756

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 175 314 107 554
Under året nedlagda kostnader 109 284 185 102
Fusion - 51
Under året genomförda aktiveringar -255 923 -117 393

28 675 175 314

Not 11   Finansiella anläggningstillgångar
2021-12-31 2020-12-31

Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden - 4 861
Fusion Pemasund Bostäder AB - -4 761
Årets försäljning Eslövs Bostads Invest AB - -100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden 0 0

Långfristiga fordringar Koncernbolag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde - 20 921
Fusion - -20 921

0 0

Andra långfristiga värdepapperinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 40 40
40 40

Andra långfristiga fordringar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 613 732
Årets förändring -128 -119

485 613
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Not 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 3 825 3 899
Upplupna intäkter - 6 720

3 825 10 619

Not 13   Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond, beskattningsår 2015 - 2 448
Periodiseringsfond, beskattningsår 2016 465 465
Periodiseringsfond, beskattningsår 2017 1 090 1 090
Periodiseringsfond, beskattningsår 2019 3 735 3 735
Periodiseringsfond, beskattningsår 2020 4 700 4 700
Avskrivning utöver plan 4 500 4 965

14 490 17 403

Not 14   Uppskjuten skatteskuld

Avseende
Skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på fastigheterna 39 962 31 209
Avsättningar - -742
Outnyttjade underskottsavdrag -1 902 -7

38 060 30 460
Bolagets underskottsavdrag uppgår till 9.233 tkr, varav 34 tkr är spärrade.
Samtliga underskottsavdrag värderas.

Not 15 Avsättningar

2021-12-31 2020-12-31

Reservering Löberöd 1:214 - 3 600
0 3 600

Not 16   Långfristiga skulder
Nedan anges del av långfristiga skulder som förfaller 
senare än 1 år.

2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 2-5 år 955 000 840 000
Skulder till kreditinstitut > 5 år - 100 000

955 000 940 000

Not 17   Skuld Eslövs Kommun

2021-12-31 2020-12-31
 
Beviljad internlimit på koncernkonto 40 000 40 000
Utnyttjat belopp - -
Kvar att utnyttja 40 000 40 000
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Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader 830 3 770
Förutbetald intäkter 16 632 16 315
Semester- och löneskuld, inkl soc.avg 2 750 2 800
Övriga upplupna kostnader 6 035 7 800

26 247 30 685
Valt att nettoredovisa intäkter/kostnader på swapar

Not 19 Eventualförpliktelser

2021-12-31 2020-12-31

Eventualförpliktelse Fastigo 348 338
348 338

Not 20 Upplysningar om finansiella instrument  

 

Bolaget använder räntederivat för att minska osäkerheten i framtida räntekostnader och därmed få en jämnare 

kostnadsfördelning över åren. Bolagets finanspolicy anger att räntederivat inte får användas i spekulativt syfte 

samt att andelen räntederivat inte får överstiga utestående låneskuld. I huvudsak sker all upplåning till rörlig 

stiborränta med olika kapitalförfall för att minska finansieringsriskerna. En viss andel av skuldportföljens rörliga 

ränta säkras med hjälp av räntederivat där bolaget byter den rörliga räntan mot en fast ränta i en ränteswap samt 

räntecap där räntekostnaden begränsas till en på förhand bestämd nivå. Per årsskiftet finns det 11 (11, 2020-12- 

31) säkringsrelationer av denna typ, s k kassaflödessäkringar. Säkringsrelationerna är beskrivna i en särskild 

säkringsdokumentation och effektiviteten är testad i en säkringsmodell som analyserar de kritiska villkoren för 

respektive säkringsrelation. Per 2021-12-31 föreligger säkringar i form av ränteswappar till ett nominellt värde 

av 775 000 tkr och räntecappar om 250 000 tkr. Säkringarna har förfall under perioden 2022-03-29 till 2029-11-

16 och marknadsvärdet uppgår till 15 114 tkr (-11 719 tkr, 2020-12-31). 

 

Den totala räntekostnaden för skuldförvaltningen uppgick till 10 445 tkr (18 703 tkr, 2020), varav 

räntekostnaden för genomförda säkringar utgjorde 4 459 tkr (4 767 tkr, 2020), förtidslösen av säkringar 0 tkr (7 

059 tkr, 2020) och borgensavgift Eslövs kommun på 3 410 tkr (3 000 tkr, 2020) 

 

Den totala snitträntan per årsskiftet uppgick till 0,57% (0,59%), 0,19% (0,19%) om räntederivaten exkluderas. 

Räntederivaten har förlängt den genomsnittliga räntebindningen från 0,79 år till 4,68 år. 
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Not 21 Resultatdisposition

(Belopp i kr)

Förslag till disposition av bolagets vinst 

Till bolagsstämmans förfogande står:

balanserad vinst

årets resultat

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres

Eslöv den ________________  2022

Mikael Wehtje Henrik Månsson
Ordförande Vice ordförande

Agneta Nilsson Laila Fast Petrovic

Ingrid Lennerwald Anders Molin

Fredrik Ottesen Kristina Forslund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den_________________________ 2022.
Mazars AB

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

217 067 902

217 067 902

189 346 654

27 721 248

217 067 902
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Direktiv till ombud vid Merabs årsstämma  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen och verkställande direktören har avgett årsredovisning för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB) avseende 2021. 

Beslutsunderlag 
Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) årsredovisning samt revisionsberättelse 
och granskningsrapport från Lekmannarevisorerna. 
 
Beredning 
Bolaget uppvisar ett överskott med nästan 8 miljoner kronor före 
bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt gör bolaget ett 
positivt årets resultat med drygt 5,9 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning, det vill säga ingen 
utdelning. 

 
Revisionen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Enligt 6 kapitlet 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen i beslut för varje 
hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Av MERABs årsredovisning samt av övrigt som framkommit under året framgår 
inget annat än att bolaget bedrivit sin verksamhet inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med det ändamål som kommunfullmäktige fastställt i 
bolagsordning och ägardirektiv. 
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Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att MERAB:s 
verksamhet varit förenlig med såväl det fastställda kommunala ändamålet som de 
kommunala befogenheterna. 

Förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsen ger kommunens ombud i uppdrag att vid årsstämman 
godkänna årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning, vinsten 
disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen, styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

- Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutet skickas till 
Mellanskånes Renhållnings AB 
Revisionen 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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* MERAB
l'vr

Vi  återvinner  i  Mellanskåne

2022-03-14

Till Kommunstyrelsen i Eslöv, Höör, Hörby

Kallelse till  årsstämma  för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Ordinarie årsstämma i Mellanskånes Renhållningsaktiebolag kommer att

hållas Tid: fredagen den  8  april 2022, kl. 08:30

Plats: Stadshuset Eslöv, sal Sahlin] Möller

Förslag till dagordning

].

POT-‘SJ‘EJ‘PS’JN
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10.

11.

12.

13.

Stämmans öppnande

Val av ordförande vid stämman

Val av sekreterare för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Val av en eller tvåjusteringsmän

Godkännande av dagordning

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och

lekmannarevisoremas granskningsrapport  — Bilaga  8  a, 8 b och 8 c

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamötema och verkställande direktören

Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorcma med

suppleanter  —  Bilaga 10 a och 10 b

Val av ordförande och lze och 2:e vice ordförande

Val av revisor och revisorssupplcant

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Tony Hansson

Styrelseordförande
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Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Direktiv till ombud vid Kraftringens årsstämma 2022 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Kraftringen AB har kallat till stämma den 26 april 2022.  

Beslutsunderlag 
Godkännande av årsredovisning 2021 för Kraftringen AB samt direktiv till ombud. 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för Kraftringen AB för 
2021. 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för Kraftringen 
Energi AB för 2021. 
Bilaga till Kraftringen AB årsredovisning 2021; Hållbarhetsrapport 2021. 
Revisionens yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Granskningsredogörelse 2021 för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 
(publ). 

Beredning 
Kraftringen AB är ett holdingbolag som Eslövs kommun äger till 12 procent och är 
moderbolag till Kraftringen Energi AB där verksamheten bedrivs. Resultatet i 
Kraftringen Energi AB är efter finansiella poster är drygt 482 (405) miljoner kronor 
och planerad utdelning är på 148 (140) miljoner kronor till de fyra ägarkommunerna. 
Utdelningen till Eslövs kommun blir knappt 18 (16,8) kronor miljoner. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att vid årsstämman i Kraftringen 

AB tillstyrka att bolagstämman fastställer resultaträkningen, balansräkningen, 
att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och fastställer 
förslag till nya styrdokument samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Förvaltningsberättelse

Bolags- och ägarstyrning

Affärsmodell och marknad

Kraftringens verksamhet

Kraftringen AB (556527-9758) med säte i Lund, ägs av kommunerna Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma 
(2,1 %).

Kraftringen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom den svenska energimarknaden. De flesta energiföretag drivs enligt 
en för branschen traditionsburen affärsmodell. Stora anläggningar (t ex kraftvärmeverket i Örtofta) producerar energi som 
via transmissions- och distributionsanläggningar (t ex stam/region/lokalnät för el, fjärrvärmenät) når 
energiförbrukaren/slutkunden. I gränssnittet mellan producent och slutkund finns aktörer som hanterar energihandel för 
bland annat spot- och terminshandel för el och gas (t ex Modity) samt energiförsäljning. Energimarknaden är också alltmer 
integrerad i andra marknader (t ex fordonsbränsle, datakommunikation). Stora delar av marknaden styrs av 
speciallagstiftning med Energimarknadsinspektionen som tillsynsmyndighet.

Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och 
slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Energiproduktionen ett normalår uppgår till ca 1 000 GWh värme och ca 250 
GWh el i två kraftvärmeverk och i svensk småskalig vattenkraft. Dessutom ägs finansiella tillgångar (så kallade uttagsrätter) i 
norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh i normalårsproduktion. Kraftringen äger inga transmissions-
anläggningar utan endast lokalnät för el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Eldistributionen når ca 125 000 kunder. 
Slutkundsförsäljning av el är årligen ca 1 700 GWh till ca 145 000 kunder och fjärrvärme ca 900 GWh till ca 9 000 kunder. 
Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster, distribution och 
handel med gas, datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, elbilsladdning) 
och mikroproduktion (solceller, batterilagring). En väsentlig andel av verksamheten bedrivs i egna fastigheter och 
produktionsanläggningar.
Kraftringens huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och 
Hörby. Verksamheten är också  etablerad i norra Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra götaland. Verksamheten 
bedrivs i moderföretaget, fyra helägda och två delägda dotterföretag och ett intresseföretag. 
Skånska Energi AB som ägs till ca 72% bedriver energiverksamhet inom elnät, elförsäljning, elproduktion (avyttrad under 
2021) och energilösningar. Billinge Energi AB som samägs med Skara Energi AB och Skövde Energi Elnät AB bedriver i 
huvudsak elförsäljning till slutkunder. Modity Energi Trading AB som samägs med Öresundskraft AB bedriver 
energihandelsverksamhet.

Under året har ägarna fastställt nya ägardirektiv och bolagsordningar för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (publ) 
genom beslut i respektive kommunfullmäktige och på årsstämman. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är, 
enligt bolagsordningen, att på affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. Kraftringens 
uppdrag, enligt ägardirektivet, är att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande 
energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög 
leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris samt verka för en skälig utdelning till ägarna med 
hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov.
Ägarkommunerna har inrättat ett ägarforum (ägarsamråd) för en aktiv och effektiv styrning av Kraftringen i vilket 
ägarkommunerna gemensamt kommer överens om bland annat riktlinjer för bolaget. Kraftringen har under året, bland annat 
genom ägarsamrådet, löpande informerat ägarna om sitt och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. 
Bolaget har informera ägarna om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets 
anseende, ekonomi eller utveckling. 

Kraftringen publicerar årligen en bolagsstyrningsrapport enligt svensk kod för bolagsstyrning. Den rapporten, denna 
årsredovisning och hållbarhetsrapporen är tänkta att ge en komplett beskrivning av Kraftringens verksamhet för 
verksamhetsåret. Verksamhetsrapportering och affärsinriktning beskrivs utförligt på webbplatsen www.kraftringen.se.

Styrelsen anser att verksamheten bedrivits inom ramen för det kommunala ändamålet med verksamheten och i linje med 
ägardirektivet och den kommunala befogenhet som är tillämplig inom energiområdet. 
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Hållbarhet
Hållbarhet – att överleva långsiktigt som företag och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle – är en integrerad del av 
Kraftringens affär och verksamhet. Företagets strategi tar sikte på en hållbar utveckling för klimatet, samhället, 
energisystemet och företaget. Detta tar sig uttryck i de strategiska inriktningar som strategin sätter upp, och specifikt i 
ambitionen att vara Ledare inom hållbar energi. Även Kraftringens nya ägardirektiv tar fasta på Kraftringens speciella roll i 
att driva klimatomställningen och att vara en positiv, stabil kraft i samhället. 

Kraftringen har under året stärkt hållbarhetsarbetet, och skapa fokus på de för våra intressenter viktigaste frågorna. 
Avsikten är att skapa de bästa förutsättningarna för att löpande följa och kunna ompröva Kraftringens målsättningar i en 
snabbt föränderlig omvärld. Utfallet av den årliga materialitetsanalysen är en prioriterad lista med företagets viktigaste 
hållbarhetsfrågor samt en gruppering av dessa inom de tre fokusområden; Klimat, Miljö samt Samhälle, Ägare och 
Medarbetare. Tre övergripande hållbarhetsmål har också utarbetats och godkänts av styrelsen:

      • Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser  
      • Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet 
      • Vi tar ansvar för vårt samhälle, våra medarbetare och våra ägare  

Ekonomisk, miljömässig och social långsiktighet inkluderas i samtliga fokusområden och speglas i såväl affärsupplägg och 
dialog med kunder och partners som internt i koncernens målstyrning, riskbedömning och processutveckling. Det operativa 
arbetet har under året fokuserat särskilt på de områden som – utifrån hur långt framskridet arbetet redan är, eller hur aktivt 
frågan har behandlats i media och opinion – visats ha de största behoven av förtydliganden och målsättningar.

FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030 används som struktur för att ge exempel på hur Kraftringens affärsstrategi och 
verksamhet kopplar till de globala hållbarhetsmålen. De viktigaste målen för Kraftringens affärsverksamhet är: 

Mål nr 7 Hållbar energi för alla – kopplar till Kraftringens vision, affärsidé, koncernens produktion, produkter, tjänster och 
koncept, och påverkar kundnöjdhet.

Mål nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – kopplar till energieffektivisering hos kunder och i egen verksamhet 
samt Kraftringens infrastruktur för energileveranser och leveranssäkerhet som utgör förutsättningar för koncernens 
samhällsuppdrag.

Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen – kopplar till Kraftringens bidrag i hållbar stadsutveckling och koncernens fokus på 
hållbar samhällsutveckling.

Mål nr 13 Bekämpa klimatförändringarna – kopplar övergripande till den energi vi producerar och distribuerar. Våra kunder 
fokuserar i stor utsträckning på klimatpåverkan och de omställningskrav som ställs på oss som företag är första hand knutna 
till klimatfrågan.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kraftringen Energi AB (publ) valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
en från årsredovisningen avskild rapport.
Kraftringens hållbarhetsarbete redovisas på webbplatsen 
https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/hallbarhet/hallbarhetsstyrning/hallbarhetsrapport. 

Kraftringen har stora möjligheter att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och de förändringar vi gör påverkar även 
våra kunders hållbarhetsavtryck. Det är ett ansvar som förpliktigar och som vi gärna tar - därför genomsyrar 
hållbarhetsperspektivet allt vi gör. Genom fossilfria – förnybara och återvunna – och resurseffektiva energilösningar tar vi 
ansvar och hjälper våra kunder och vår omvärld att göra detsamma.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

De senaste två åren har präglats av pandemin. Effekterna har främst märkts i hur vi behövt ställa om vår verksamhet för att 
den ska kunna fortlöpa på ett säkert sätt trots anpassningar. Vi har bland annat isolerat våra produktionsanläggningar för 
kritisk personal, begränsat fysiska besök till våra kontor och kundservice, ställt om till digitala möten och distansarbete, 
arrangerat digitala kundevent och sponsrat det lokala näringslivet. Med hänsyn till Kraftringens samhällsviktiga funktion har 
många anpassningar gjorts i nära samråd med kommunal verksamhet och andra samhällskritiska organisationer. Vi är mycket 
tacksamma för de ansträngningar och omställningar som gjorts av medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners 
så att verksamheten har kunnat fortgå på ett väl fungerande sätt.

• Det kalla vädret under första kvartalet och de höga elpriserna under fjärde kvartalet bidrog till att 
    energiförsäljningen sammantaget blev högre än föregående år. 
• De stora skillnaderna i energiförsäljning och rörelseresultat jämfört med föregående år förklaras till största 
   del av att kundernas energiförbrukning var ovanligt låg 2020. 
• Vattenkraftsproduktionen påverkades negativt av låga elpriser i norra Norge och positivt av av höga 
    elpriser i södra Sverige. 
• Försäljningen av Skånska Energis vattenkraftsbolag påverkade resultatet positivt.
• Elnätsavgifterna sänktes med i genomsnitt två procent för säkringskunderna. Motsvarar ca 10 mnkr i 
    minskade årliga intäkter.
• Åren 2021-2025 investerar Kraftringen 1,2 miljard i elnätet, varav ca 300 mnkr var pågående under det 
    innevarande året.
• Cirka hälften av de 110 000 nya, så kallat smarta, elmätarna har installerats hos våra kunder. Investeringen
    beräknas till totalt ca 500 mnkr.
• Bygget av ångledning till Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta är påbörjat. En investering på totalt 80 mnkr 
   som möjliggör minskade utsläpp med omkring 17 000 ton CO2 per år.
• Världens största lågtemperaturfjärrvärmenät på Brunnshög är under fortsatt utbyggnad.
• Det internationella kreditinstitutet Standard & Poor’s uppgraderade under våren Kraftringens 
    kreditvärdighet från BBB+ till A-

Energimarknaden och dess traditionella affärsmodeller är under förändring, bland annat till följd av marknadsmässiga och 
politiska krafter. Under de senaste åren har efterfrågan på långsiktigt hållbara energilösningar gått från en önskan till ett 
krav. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har drivit på förändringstakten. Bland annat har övergången till fossilfria 
bränslen och utbyggnaden av småskalig energiproduktion ökat dramatiskt. Kraftringen har de senaste åren fokuserat 
investeringar och verksamhetsutveckling bland annat för en övergång till förnybara bränslen och ökad leveranssäkerhet. 
Kraftringens affärs- och verksamhetsutveckling är nu under omställning i riktning mot en mer tjänste- och 
informationsbaserad värdekedja där kundens behov av hållbara energilösningar är vägledande. Kraftringens vision ”Energi för 
framtida generationer” och affärsinriktning pekar ut Kraftringen som en ledande aktör på framtidens energimarknad. Nedan 
finns en kortfattad beskrivning av de händelser som haft störst påverkan på verksamheten och den ekonomiska 
utvecklingen. 
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Flerårsöversikt mnkr
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3884 3072 3367 2941 2761
Rörelseresultat 455 416 428 325 359
Resultat efter finansiella poster 437 360 382 317 308
Soliditet, % 45,7 47,1 44,3 42,5 45,2

Kommentar
Från och med november 2018 ingår Skånska Energi i nyckeltalsberäkningarna.
Moderföretaget är inte medtaget i flerårsöversikten då ingen verksamhet bedrivs i företaget.

Försäljning och resultat

Miljö 

Förväntad framtida utveckling 
Verksamheten kommer framöver fortsatt att bedrivas inom ramen för ägardirektiv och bolagsordning samt enligt de 
kommunala befogenheter som är tillämpliga inom energiområdet. Resultatutvecklingen är beroende av prisutvecklingen på 
energi, kundernas energiförbrukning och utbyggnadstakten i ägarkommunerna. Förändringar i Energimarknadsinspektionens 
intäktsramar för El- och gasnätsverksamhet har en direkt påverkan på resultatet. Investeringstakten ökar de kommande åren, 
inom framförallt elnät och fjärrvärme, vilket kommer att påverka skuldsättningen.

Kraftringen är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dotterbolaget Skånska Energi är miljöcertifierat enligt ISO 
14001 sedan 2000. Miljöledningssystemet är verktyget för att hantera den miljöpåverkan verksamheten innebär och 
omfattar bl a miljömålen; att skapa en fossilbränslefri samt energieffektiv värdekedja.  Särskilda insatser har gjorts inom 
verksamhetsområdet Entreprenad, för att kunna certifieras enligt ISO 9001 i april 2020. Samtidigt har säkerhet i arbetsmiljö 
och anläggningar haft fortsatt stort fokus. Inköpsprocessen utvecklas, för att säkra krav och efterlevnad på kvalitet och 
hållbarhet hos leverantörer.
Koncernen innehar tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. 
Samtliga anläggningar har tillstånd för verksamheten enligt Miljöskyddslagen eller Miljöbalken. Verksamhetens miljöpåverkan 
utgörs främst av utsläpp till luft från förbränning av förnybara, bränslen för el- och värmeproduktion.

Nettoskulden (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar) minskade med 11,3 % till 1 792 mnkr (2 019). 

Nettoomsättningen i koncernen ökade med 26,4% jämfört med föregående år och uppgår nu till 
3 884 mnkr (3 072). Innevarande år hade några kalla vintermånader med höga elpriser vilket ökade energiomsättningen. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 437 mkr (360) vilket är 77 mkr bättre än föregående år. 
Resultatförbättringen förklaras främst av att energinettot, skillnaden mellan energiförsäljning och energiinköp, ökade till 
följd av att kundernas energiförbrukning var hög under vintermånaderna. Resultatutvecklingen i Modity Energy Trading AB 
blev också klart bättre än föregående år.

Totala investeringar under 2021 uppgår till 420 mnkr (366). Bland annat reinvesteringar för att öka leveranssäkerheten och 
minska drift- och underhållskostnader inom eldistribution. Dessutom byts samtliga elmätare ut. Reinvesteringar i äldre 
fjärrvärmenät pågår. Utbyggnad av fjärrvärme, elnät och fiber pågår till nya stadsdelar i ägarkommunerna.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Finansiella risker

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 1 999 167 733 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (1 000 000 * 148,00 kr)
Balanseras i ny räkning
Summa

Utdelning till Kraftringen AB:s ägare (Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun) baseras på koncernresultatet  
för Kraftringen Energi AB (publ).

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 §
aktiebolagslagen och att den är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk 
ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker. Företagets riskhantering fokuserar på att 
möta oförutsägbarheten på finans- och energimarknaderna och eftersträvar att minimera potentiellt negativ påverkan på 
företagets finansiella resultat. Företaget använder finansiella derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Styrelsen 
upprättar skriftliga policyer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden. Kraftringens 
företagsledning följer och utvecklar verksamhetens riskhantering via en riskkommitté. Företagets riskexponering och 
kreditvärdighet bedöms av Standard & Poor’s. Moderbolagets rating är A-2/A-/stable outlook. Fullständig kredit-bedömning 
finns tillgänglig på koncernens webbsida. Nedan beskrivs ett urval av de väsentligaste finansiella riskerna. 

Kreditrisk

Ränterisk

148 000 000
1 851 167 732
1 999 167 732

Elprisrisk
Elförsäljning sker till rörligt och fast pris. Elinköp sker till rörliga priser på elbörsen Nord Pool. Den exponering som inköp till 
rörligt pris och försäljning till fast pris medför hanterar företaget med hjälp av finansiella kontrakt för säkring av inköpspris.

Ränterisk uppstår vid långfristig upplåning till rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta innebär också en ränterisk 
eftersom lånebehovet kan förändras över tid. Ränterisken hanteras genom finansiella räntederivat. Vid handel med 
finansiella instrument används endast etablerade svenska banker.

Valutarisk
Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter el i euro. Den valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella 
kontrakt säkras med hjälp av valutakontrakt.

Exponering för kreditrisk avseende kundfordringar och de kreditlimiter som sätts bedöms vara ändamålsenliga för respektive 
kund. Det finns ingen koncentration av kreditrisk eftersom Kraftringen har ett stort antal kunder.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

RESULTATRÄKNING

tkr Not 2021 2020  2021 2020

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 3 883 837 3 072 119 – –
Aktiverat arbete för egen räkning 129 931 117 539 – –
Övriga rörelseintäkter 18 543 24 416 – –

4 032 311 3 214 074 0 0

Andel intresseföretags resultat 4 593 -45 983

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -2 251 347 -1 509 211 – –
Övriga externa kostnader 4, 5 -490 643 -437 270 -1 -1
Personalkostnader 6 -465 469 -452 768 – –
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -352 882 -354 553 – –
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver 
normala nedskrivningar 1 254 5 039 – –
Övriga rörelsekostnader -22 355 -3 038 – –

-3 581 442 -2 751 801 -1 -1

Rörelseresultat 455 462 416 290 -1 -1

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 28 233 – 139 933 146 991
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 8 569 -9 – –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 2 052 2 293 – –
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -49 002 -58 087 – –

-18 148 -55 803 139 933 146 991

Resultat efter finansiella poster 437 314 360 487 139 932 146 990

Bokslutsdispositioner 11 – – 1 1

Resultat före skatt 437 314 360 487 139 933 146 991

Skatt på årets resultat 12 -78 279 -82 403 – –

Årets resultat 359 035 278 084 139 933 146 991

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 343 655 269 940
Minoritetsintresse 15 380 8 144

Koncernen Moderföretaget

ID
:b

6
3
5
8
2
4
0
-9

b
c7

-1
1
ec

-a
8
0
b
-2

fb
2
2
b
4
7
5
7
9
7

S
ta

tu
s:

 S
ig

n
er

at
 a

v
 a

ll
a

338 ( 805 )



Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

BALANSRÄKNING 

tkr Not 2021-12-31 2020-01-01 2021-12-31 2020-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 13 2 747 3 625 – –
Ledningsrätter 14 1 588 1 588 – –
Uttagsrätter 15 184 354 178 364 – –
Goodwill 16 – 86 – –

188 689 183 663 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17 348 545 384 425 – –
Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 5 421 043 5 306 867 – –
Inventarier, verktyg och installationer 19 35 448 48 050 – –
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 20 366 721 427 393 – –

6 171 757 6 166 735 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 21 2 000 000 2 000 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 22 74 740 70 147 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 685 685 – –
Uppskjuten skattefordran 24 20 042 4 464 – –
Andra långfristiga fordringar 25 46 671 51 411 – –

142 138 126 707 2 000 000 2 000 000

Summa anläggningstillgångar 6 502 584 6 477 105 2 000 000 2 000 000

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 52 628 86 990 – –

52 628 86 990 0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 361 621 331 385 – –
Fordringar hos koncernföretag – – 367 434
Elcertifikat och utsläppsrätter 4 438 5 024 – –
Aktuell skattefordran 17 014 16 678 – –
Övriga fordringar 133 188 84 620 – –
Upparbetad men ej faktuerad intäkt 44 412 57 450 – –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 792 203 329 943 – –

1 352 876 825 100 367 434

Kassa och bank 337 215 109 299 – –

Summa omsättningstillgångar 1 742 719 1 021 389 367 434

SUMMA TILLGÅNGAR 8 245 303 7 498 494 2 000 367 2 000 434

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

BALANSRÄKNING 

tkr Not 2021-12-31 2020-01-01 2021-12-31 2020-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 27 1 000 1 000 1 000 1 000
Reservfond 200 200

1 200 1 200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 859 234 1 852 243
Årets resultat 139 933 146 991

1 999 167 1 999 234
Övrigt tillskjutet kapital 2 055 000 2 055 000
Annat eget kapital inkl. årets resultat 28 1 481 300 1 261 077
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 3 537 300 3 317 077

Minoritetsintresse 228 394 212 825
3 765 694 3 529 902 2 000 367 2 000 434

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 30 9 090 19 669 – –
Uppskjuten skatteskuld 29 1 045 026 1 014 412 – –
Övriga avsättningar 30 4 557 2 920 – –

1 058 673 1 037 001 0 0

Långfristiga skulder 31
Skulder till kreditintstitut 1 300 000 1 490 000 – –

1 300 000 1 490 000 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintstitut 828 956 639 657 – –
Leverantörsskulder 377 807 224 787 – –
Aktuell skatteskuld 77 918 24 850 – –
Övriga skulder 32 195 116 196 763 – –
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 44 034 37 950 – –
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 597 105 317 584 – –

2 120 936 1 441 591 0 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 245 303 7 498 494 2 000 367 2 000 434

Koncernen Moderbolaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Koncernen

tkr
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-01-01 1 000 2 055 000 1 261 077 3 317 077 212 825 3 529 902
Utdelning – -140 000 -140 000 -2 135 -142 135
Justerat förvärvat kapital inklusive 
koncernmässiga värden hänförliga 
till minoritet -1 534 -1 534 2 324 790
Årets resultat 343 655 343 655 15 380 359 035
Omräkningsdifferens 18 101 18 101 – 18 101
Utgående balans 2021-12-31 1 000 2 055 000 1 481 300 3 537 300 228 394 3 765 694

Moderföretaget

tkr
Aktie-

kapital
Uppskriv-

ningsfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2021-01-01 1 000 – – 200 – 1 999 234 2 000 434
Utdelning -140 000 -140 000
Årets resultat 139 933 139 933
Utgående balans 2021-12-31 1 000 0 0 200 0 1 999 167 2 000 367

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2021  2020  2021  2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 455 462 416 290 -1 -1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 349 695 354 553 – –
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 34 11 095 71 444 – –

816 252 842 287 -1 -1

Erhållen ränta 2 621 2 293 – –
Erhållna utdelningar – 20 139 933 146 991
Erlagd ränta -49 002 -58 087 – –
Betald inkomstskatt -12 456 -14 910 – –

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 757 415 771 603 139 932 146 990

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 35 737 5 006 – –
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -530 701 133 414 68 10
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 480 533 -154 508 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 742 984 755 515 140 000 147 000

Investeringsverksamheten
   Lämnade kapitaltillskott – -30 243 – –

Avyttring av rörelse/inkråm 40 662 – – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -118 -179 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -421 353 -365 579 – –
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 139 1 539 – –
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -282 -29 636 – –
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 4 740 3 660 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 212 -420 438 0 0

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott 800 – – –
Utbetald utdelning -142 135 -152 297 -140 000 -147 000
Amortering av skuld -702 -268 330 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -142 037 -420 627 -140 000 -147 000

Årets kassaflöde 224 735 -85 550 0 0
Likvida medel vid årets början 109 299 194 990 – –
Valutakursdifferenser i likvida medel 3 181 -141 – –
Likvida medel vid årets slut 337 215 109 299 0 0

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Finansiella rapporten och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 (K3) .
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2021. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen 
samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. 
Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. 
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av 
minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från 
anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med 
avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag 
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen. 

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterföretag.

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet 
erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat 
efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade värde på 
andelarna i intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget vid upprättande 
av koncernredovisningen.

Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster men betraktas som en 
nedskrivningsindikation.

Omräkning av utlandsverksamheter 
Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK vilket också är moderföretagets redovisningsvaluta.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, 
omräknas till svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i utlandsverksamheten omräknas till 
svenska kronor med en genomsnittlig kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska 
verksamheter redovisas i eget kapital.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, det vill säga el, värme och kyla, gas, fiber, 
anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter 
Avgifter som fakturerats kunden för anslutning till näten med el, värme, kyla, gas och fiber intäktsredovisas i den 
omfattning som avgiften är för att täcka den del där tjänst/vara har levererats. I de fall anslutningsavgiften är kopplad 
till ett avtal med kunden, som har en tidsangivelse, redovisas intäkten över den tid som avtalats med kunden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, d v s att intäkter 
och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegrad beräknas som nedlagda 
utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för uppdraget. 
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerat belopp redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej 
fakturerad intäkt".

Tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej 
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten 
"Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter"

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som 
produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten 
Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid 
tilldelningstidpunkten.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte 
är uppfyllda redovisas som skuld.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. 
Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i koncernen som materiella anläggningstillgångar 
eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos koncernen. Dessa tillgångar värderas på 
samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar 
som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs 
löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den 
outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte 
i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen 
inte har några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren 
inte betalar alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Koncernen har ett antal kapitalförsäkringar som tecknats för att täcka pensionsåtaganden gentemot anställda. 
Kapitalförsäkringen redovisas som tillgång under Finansiella anläggningstillgångar . Förpliktelsen värderas till 
kapitalförsäkringens redovisade värde med tillägg för löneskatt.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning 
görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras 
under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga 
låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter . 
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Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av 
tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på 
avtal skrivs av över avtalstiden.

Mark och ledningsrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
-Goodwill                                                                                         5-10 år
-Uttagsrätter vattenkraft                                                              55  år
-Dataprogram                                                                                 3-10 år
Materiella anläggningstillgångar
-Byggnader och mark
-Kraftvärmebyggnader                                                             20-33 år
-Övriga byggnader                                                                     20-50 år
-Markanläggningar                                                                     10-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
-Distributionsanläggningar                                                      30-40 år
-Elproduktionsanläggningar                                                     20-40 år
-Värmeproduktionsanläggningar                                            20-25 år
-Vindkraftanläggningar                                                                   20 år
-Kylproduktionsanläggningar                                                         20 år
-Mätare                                                                                              10 år
Inventarier, verktyg och installationer
-Övriga inventarier                                                                        3-15 år

Goodwill avseende strategiska förvärv skrivs av över 5 år.

Avskrivningstiden för uttagsrättigheterna i Lunds Energi Norge AS baseras  på avtalets löptid med Nordlandskraft AS. 

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. 
Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat 
värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver 
tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är 
oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den 
kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som 
återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, se 
ovan.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller ett inkråmsförvärv och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och liknande rättigheter. Dessa redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga 
rörelseintäkter  eller Övriga rörelsekostnader . 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. 
Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att 
färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga 
bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det 
räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
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Elcertifikat och utsläppsrätter 
Elcertifikat och utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid produktionstillfället eller tilldelningen. Dessa tillgångar 
utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för 
att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning och därav redovisas elcertifikat och 
utsläppsrätter under kortfristig fordran alternativt kortfristig skuld.

Elcerfikat och utsläppsrätter värderas enligt lägsta värdets princip.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Koncernen har valt att tillämpa kapitel 11 i K3 för värdering av finansiella instrument. 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört 
sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. 
Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. 

Kundfordringar och liknande fordringar

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när 
instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. 
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader .

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad 
löptid värderas till nominellt belopp.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att säkra olika finansiella 
risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas 
regleras med leverans av el och annan energi.

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det 
belopp som för koncernen är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Samtliga derivatinstrument har identifierats som säkringsinstrument i effektiva säkringsförhållanden.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrumnet som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att uppfylla 
kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en tydlig koppling till den säkrade posten och att säkringen effektivt 
skyddar den säkrade positionen. 
Vinster och förluster avseende säkringar redovisas vid samma tidpunkt som vinster och förluster på de poster som 
säkrats.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen inte 
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.
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Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av 
det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för 
färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga 
rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster .

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas 
fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns 
en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas 
inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post 
som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning 
av framtida skattemässiga resultat.

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det är uppenbart att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas 
avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan 
utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar 
och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas genom att justeringar 
gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.
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Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende 
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den hänförliga 
avsättningen. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet ger upphov 
till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag 
redovisas som tillgång.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat) och 
utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även 
hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 
kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en 
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom 
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. 
Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och från dotterföretag som en ökning 
respektive minskning av värdet på andelarna i dotterföretaget.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns 
ägarintresse i
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från 
intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Varulager
Varulagret värderas till 97% av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden 
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som 
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter 
som elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger inom ramen för vad som är tillåtet. 

Successiv vinstavräkning
Företaget tillämpar metoden successiv vinstavräkning för redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag till 
fast pris, vilket innebär att intäkter redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad. 
Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda kostnader i förhållande till beräknade uppdragsutgifter för 
hela uppdraget. Metoden innebär att bedömning avseende beräknade totala uppdragsutgifter görs för 
respektive uppdrag.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som 
beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper . Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 
framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2021 2020 2021 2020
2 240 077 1 610 679 – –

985 934 805 990 – –
170 327 142 299 – –

Fiber 64 446 55 022 – –
384 584 443 384 – –

Övrigt 38 469 14 745 – –
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 883 837 3 072 119 0 0
Punktskatter 620 076 584 222 – –
Nettoomsättning 4 503 913 3 656 341 0 0

Punktskatter avser allmän energiskatt

Not 4 Leasing

Operationell leasing
Koncernen leasar tillgångar enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året 
uppgår till 23 457 (21 833), varav moderföretaget uppgår till 0 (0).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020 2021 2020
Inom 1 år 21 000 20 685 – –
1-5 år 16 188 16 737 – –
Summa 37 188 37 422 0 0

Finansiell leasing
Koncernen innehar finansiella leasingavtal som vid årets utgång uppgår till 32 473 (36 198). Rörliga avgifter i resultatet 
avser ränteintäkter och uppgår till 566 tkr under året.
Framtida ej intjänade minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020
Inom 1 år 3 074 3 123
1-5 år 15 015 15 154
Senare än 5 år 14 384 17 921
Summa 32 473 36 198

Not 5 Ersättning till revisorer 

2021 2020 2021 2020

Revisionsuppdraget 1 871 1 728 – –
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 45 290 – –
Skatterådgivning 75 107 – –
Andra uppdrag 1 354 549 – –
Summa 3 345 2 674 0 0

Revisionsuppdraget 39 80 – –
Skatterådgivning 7 – – –
Andra uppdrag 28 – – –
Summa 74 80 0 0

Lekmannarevision 90 64 – –
Självständigt biträde till lekmannarevisorer 274 200 – –
Totala ersättningar till revisorer 3 783 3 018 0 0

Revisionskostnader för moderföretaget Kraftringen AB betalas av annat koncernföretag.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

El
Fjärrvärme/fjärrkyla
Gas

Entreprenader

Ernst & Young AB

PricewaterhouseCooper AS och PricewaterhouseCooper AB

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 6 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda

2021 2020 2021 2020
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 7 822 8 439 – –
Övriga anställda 302 921 297 031 – –
Summa löner och andra ersättningar 310 743 305 470 0 0
Sociala kostnader
Pensionskostnader 36 490 35 025 – –
  Varav för styrelse och verkställande direktör 1 736 1 658 – –

Övriga sociala kostnader 105 569 102 547 – –
Summa sociala kostnader 142 059 137 572 0 0

Avgångsvederlag m m

Medelantalet anställda

2021 2020 2021 2020
Kvinnor 161 158 – –
Män 425 416 – –
Totalt 586 574 0 0

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2021 2020
Styrelse
Kvinnor 3 3
Män 8 8
Totalt 11 11

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor – –
Män – –
Totalt 0 0

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

2021 2020 2021 2020
Utdelning – – 139 933 146 991
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 28 233 – – –
Summa 28 233 0 139 933 146 991

Not 8

2021 2020 2021 2020
Utdelningar 3 20 – –
Resultatandel från finansiell leasingfordran 566 618 – –
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – -647 – –
Summa 569 -9 0 0

Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Koncernen

Moderföretaget

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Avtal träffats med de verkställande direktörerna om avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner
vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller sex månaders ömsesidiag uppsägningstid.

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 9

2021 2020 2021 2020
Ränteintäkter från koncernföretag – –
Ränteintäkter från övriga företag 1 173 1 617 – –
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar 879 676 – –
Summa 2 052 2 293 0 0

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020 2021 2020
Räntekostnader till koncernföretag – –
Räntekostnader till övriga företag -48 402 -57 110 – –
Övriga finansiella kostnader – -107 – –
Valutakursdifferenser på skulder -600 -870 – –
Summa -49 002 -58 087 0 0

Lånekostnader om totalt 0 tkr (0) har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Not 11 Bokslutsdispositioner

2021 2020
Erhållna koncernbidrag 1 1
Summa 1 1

Not 12 Skatt på årets resultat

2021 2020 2021 2020
Aktuell skatt -63 243 -32 392 – –
Uppskjuten skatt -15 036 -50 011 – –
Summa -78 279 -82 403 0 0

Redovisat resultat före skatt 437 314 360 487 139 933 146 991

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%) -90 087 -77 144 -28 826 -31 456
Utdelning aktier i dotterföretag 28 826 31 456
Effekt av andra skattesatser för utländskt dotterföretag 134 53 – –
Skatt på resultatandel i intresseföretag 946 -9 840 – –
Skatt hänförlig till föregående år -61 92 – –
Ej avdragsgill/ej skattepliktig återföring nedskrivning -103 -146 – –
Effekter hänförliga till elcertifikat o utsläppsrätter 227 1 040 – –
Avskrivning goodwill – -2 150 – –
Avskrivning övervärde -2 948 -3 131 – –
Övriga ej avdragsgilla kostnader -107 -4 446 – –
Förändring underskottsavdrag i utländskt dotterföretag -2 633 2 954 – –
Förändring uppskjuten skatt i dotterföretag -8 437 -1 171 – –
Ej skattepliktiga intäkter 676 11 486 – –
Tillf skattereduktion inventarier 18 299 – – –
Försäljning aktier i dotterföretag 5 815 – – –
Redovisad skattekostnad -78 279 -82 403 0 0

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderföretaget
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 13

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 616 15 438 – –
Inköp 182 178 – –
Försäljningar/utrangeringar -350 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 448 15 616 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -11 991 -10 701 – –
Försäljningar/utrangeringar 257 – – –
Årets avskrivningar -967 -1 290 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 701 -11 991 0 0

Redovisat värde 2 747 3 625 0 0

Not 14 Ledningsrätter

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 588 1 588 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 588 1 588 0 0

Redovisat värde 1 588 1 588 0 0

Not 15

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 289 917 321 030 – –
Försäljningar/utrangeringar -2 400 – – –
Valutakursdifferenser 21 324 -31 113 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 308 841 289 917 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -111 553 -117 262 – –
Försäljningar/utrangeringar 1 300 – – –
Valutakursdifferenser -8 379 11 463 – –
Årets avskrivningar -5 855 -5 754 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -124 487 -111 553 0 0

Redovisat värde 184 354 178 364 0 0

Posten består av uttagsrätter som koncernen har förvärvat genom dotterföretagen Lunds Energi Norge A/S och
Skånska Energi AB.

Not 16 Goodwill

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 64 609 64 609 – –
Försäljningar/utrangeringar -254 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 355 64 609 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -64 523 -54 134 – –
Försäljningar/utrangeringar 190 – – –
Årets avskrivningar -22 -10 389 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -64 355 -64 523 0 0

Redovisat värde 0 86 0 0

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Immateriella anläggningstillgångar

Uttagsrätter
Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 17

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 646 807 646 814 – –
Försäljningar/utrangeringar -80 177 -7 – –
Omklassificeringar 314 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 566 944 646 807 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -251 797 -233 338 – –
Försäljningar/utrangeringar 61 450 – – –
Årets avskrivningar -16 567 -18 459 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -206 914 -251 797 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -10 585 -10 585 – –
Årets nedskrivningar -900 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -11 485 -10 585 0 0

Redovisat värde 348 545 384 425 0 0

Not 18

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 607 674 10 190 746 – –
Inköp 170 116 121 180 – –
Försäljningar/utrangeringar -235 549 -76 027 – –
Omklassificeringar 313 136 371 775 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 855 377 10 607 674 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 222 249 -4 980 793 – –
Försäljningar/utrangeringar 156 327 66 126 – –
Omklassificeringar -4 884 – – –
Årets avskrivningar -317 340 -307 582 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 388 146 -5 222 249 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -78 558 -85 274 – –
Återförda nedskrivningar 34 656 6 716 – –
Årets nedskrivningar -2 286 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -46 188 -78 558 0 0

Redovisat värde 5 421 043 5 306 867 0 0

Moderföretaget

Moderföretaget

Byggnader och mark
Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 19

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 114 107 125 085 – –
Inköp 689 318 – –
Försäljningar/utrangeringar -4 795 -11 838 – –
Omklassificeringar -7 597 542 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 404 114 107 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -65 665 -66 241 – –
Försäljningar/utrangeringar 3 151 11 655 – –
Omklassificeringar 4 884 – – –
Årets avskrivningar -8 942 -11 079 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 572 -65 665 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -384 -384 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -384 -384 0 0

Redovisat värde 35 448 48 058 0 0

Not 20

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 427 393 555 619 – –
Kostnadsförda och intäktsförda projekt 1 208 3 217 – –
Inköp 250 059 240 875 – –
Försäljningar/utrangeringar -5 539 – – –
Omklassificeringar -306 400 -372 318 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 366 721 427 393 0 0

Redovisat värde 366 721 427 393 0 0

Not 21

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 000 000 2 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 000 000 2 000 000

Redovisat värde 2 000 000 2 000 000

Andel, % Antal

Dotterföretag Org nr Säte kapital andelar 2021 2020

Kraftringen Energi AB (publ.) 556100-9852 Lund 100,0 4 867 242 2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Redovisat värde

Andelar i koncernföretag
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 22

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 70 147 87 559 – –
Aktieägartillskott – 30 243 – –
Likvidation Prometera – -1 671
Resultatandel i intresseföretag 4 593 -45 984
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 740 70 147 0 0

Redovisat värde 74 740 70 147 0 0

I koncernens redovisning
Andel, % Justerat EK 1) /

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) Årets resultat 2) 2021 2020

Direkt ägda

Modity Energi Trading AB 556643-4410 Lund 50,0   (50,0)
52 257 /

4 593 74 740 70 147

74 740 70 147

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egena kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.

2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade 

    reserver.

Not 23

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 685 178 – –
Förvärv – 510 – –
Försäljning – -3 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 685 685 0 0

Redovisat värde 685 685 0 0

Antal

Företag Org nr andelar 2021 2020 2021 2020

Tidaholms Vind Ek för 769603-6511 1 000 100 100 – –

Insats i Värmek 716419-3323 65 65 65 – –

Eolus Vind AB 556389-3956 1 250 10 10

Sydlänk AB 559260-4378 10 000 510 510 – –

685 685 0 0

Koncernen

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Redovisat värde

ModerföretagetKoncernen
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 24

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten

skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 6 291 – 1 296 5 070 – 1 044
Finansiella anläggningstillgångar 851 – 175 760 – 156
Tillf skattereduktion inventarier – – 18 299 – – 241
Elcertifikat och utsläppsrätter 1 319 – 272 1 168 – –
Lager – – – 175 36 –
Underskottsavdrag dotterföretag – 145
Underskottsavdrag utl dotterföretag – 2 955
Valutaeffekt utl dotterföretag – -41
Delsumma 0 20 042 36 4 500
Kvittning 0 0 -36 -36
Redovisat värde 20 042 4 464

Not 25

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 51 411 54 083 – –
Uttag -1 868 -1 703 – –
Värdeförändring -3 097 -3 120 – –
Tillkommande fordringar – 2 319 – –
Omklassificeringar 225 -168 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 671 51 411 0 0

Redovisat värde 46 671 51 411 0 0

Posten avser leasingfordran, för jämförelseåret även kapitalförsäkring för pensionsåtagande.

Not 26

2021 2020 2021 2020
Upplupen energiförsäljning 542 326 295 756 – –
Återsökt energiskatt 14 367 – – –
Upplupna elcertifikat 312 431 – –
Upplupna entreprenadintäkter 21 840 21 465 – –
Övriga upplupna intäkter 2 817 2 538 – –
Förutbetalda kostnader 210 541 9 753 – –
Redovisat värde 792 203 329 943 0 0

Not 27

Aktiekapitalet i Kraftringen AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 kr. 
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på 
Kraftringen ABs bolagsstämma. 

Tecknade och betalda aktier: 2021 2020
Vid årets början 1 000 000 1 000 000
Summa aktier vid årets slut 1 000 000 1 000 000

Moderföretaget

Andra långfristiga fordringar

Koncernen

Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget

Aktiekapital 

Moderföretaget

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 28

Uppskriv-
ningsfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Kapitalan-

delsfond
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Not 29

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 4 335 649 893 144 4 211 760 867 623
Periodiseringsfonder 111 718 23 014 34 270 7 334
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 4 324 – 891 3 781 – 779
Maskiner och andra tekniska anl. 622 630 – 128 262 673 186 – 138 676
Valutaeffekt utl dotterföretag – – -285 – – –
Delsumma 0 1 045 026 0 1 014 412
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 1 045 026 1 014 412

Not 30

Koncernen Återställ- Pensions- Förlust-
ning avsättning kontrakt Totalt

– 19 230 2 873 – 22 103
Omklassificering från fg år – -375 – 375 –
Tillkommande avsättningar – 439 485 39 963
Ianspråkstagna belopp – – -83 – -83
Återförda belopp – – -19 – -19
Årets förändring – – – -375 -375

0 19 294 3 256 39 22 589

0 19 294 3 256 39 22 589
Omklassificering från fg år – – – – –
Tillkommande avsättningar – – 2 034 – 2 034
Ianspråkstagna belopp – – -98 -39 -137
Återförda belopp – – -260 – -260
Årets förändring – -10 579 – – -10 579

0 8 715 4 932 0 13 647

Koncernen har generellt garantiåtaganden på 5 år för samtliga entreprenadarbeten, i enlighet med standardavtalen
AB 04 och ABT 06.

Ingående redovisat värde 2020

Årets förändring

Garanti-
åtgärder

Ingående balans 2021-01-01

Uppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar

Redovisat värde 2020

Temporär

Redovisat värde 2021

skillnad

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Annat eget kapital inklusive årets resultat 
består bl.a. av följande poster:

Ack. valuta-
kursdiffe-

renser
-6 578

-26 132
-32 710
18 101

-14 609

Ingående balans 2020-01-01
Årets förändring

Utgående balans 2021-12-31

Ingående redovisat värde 2021
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 31

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2021 2020 2021 2020
Senare än ett men inom fem år 1 300 000 1 490 000 – –
Redovisat värde 1 300 000 1 490 000 0 0

Not 32

2021 2020 2021 2020
Energiskatter och moms 184 950 186 915 – –
Personalens källskatt 7 460 7 235 – –
Övriga skulder 2 706 2 613 – –
Redovisat värde 195 116 196 763 0 0

Not 33

2021 2020 2021 2020
Upplupna energikostnader 397 569 116 960 – –
Upplupna räntekostnader 4 342 5 192 – –
Upplupna personalkostnader 51 165 55 077 – –
Upplupna revisionskostnader 1 854 785 – –
Upplupna fjärrvärmekostnader 10 272 7 799 – –
Upplupna entreprenadkostnader 1 003 205 – –
Elcertifikat och utsläppsrätter 7 133 12 749 – –
Förutbetalda anslutningsavgifter 104 644 109 106 – –
Förutbetalda intäkter 13 337 3 155 – –
Övriga upplupna kostnader 5 786 6 556 – –
Redovisat värde 597 105 317 584 0 0

Not 34

2021 2020 2021 2020
Avsättning till pensioner -10 580 440 – –
Övriga avsättningar 1 637 47 – –
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar 3 186 – – –
Nedskrivning/reversering av nedskrivning varulager -1 375 – – –
Nedskrivning/reversering av nedskrivning övriga tillgångar 969 – – –
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar 16 233 1 834 – –
Resultatandel i intresseföretag -4 593 45 984 – –

– 30 243 – –
5 700 -7 075 – –

Övrigt -82 -29 – –
Summa 11 095 71 444 0 0

Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Orealiserade kursdifferenser

Koncernen

Koncernen

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Långfristiga skulder

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Värdeförändring i intresseföretag

Övriga skulder
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 35

Ställda säkerheter 2021 2020 2021 2020
För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar – – – –
Företagsinteckningar – – – –
Redovisat värde 0 0 0 0

Eventualförpliktelser 2021 2020 2021 2020
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 853 743 860 943 – –
Garantiåtaganden för entreprenader – 250 – –
Redovisat värde 853 743 861 193 0 0

*Enligt ansvarsfördelningen i aktieägaravtalet mellan ägarbolagen (Kraftringen Energi AB och Öresundskraft AB)
till Modity Energy Trading AB uppgår koncernens regressrätt per balansdagen till 0 tkr (18 831).
Motsvarande del för Öresundskraft AB uppgår vid samma tidpunkt till 0 tkr (18 831)
Moderföretaget har ställt ut moderbolagsgarantier för dotterföretagen.

Not 36

Säkringsredovisning och riskexponering
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses
koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i energipriser (främst biobränsle och el), valutakurser,
räntenivåer, fluktuationer i refinansierings- och kreditrisker. Koncernens riskpolicy beslutas i koncernstyrelsen och bildar
ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för alla finansiella risker i energi-, ränte- och 
valutamarknaderna. 

Ansvaret för koncernens marknadsrisker förknippade med energiförsäljning, främst el, fjärrvärme och naturgas,
hanteras genom koncernens intresseföretag Modity Energy Trading AB. På motsvarande sätt hanteras de finansiella
transaktionerna och riskerna av moderföretagets ekonomienhet. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla
en kostnadseffektiv finansiering respektive säkring av alla energipriser och att minimera marknadsfluktuationernas 
effekter på koncernens resultat. För att följa upp utvecklingen och kontrollen av den riskexponerade verksamheten
 finns en riskkommitté och en särskild funktionför riskkontroll.

Ränterisker
Med ränterisk avses risken för ett försämrat räntenetto eller marknadsvärde för räntebärande skulder och tillgångar som
en följd av ändrade marknadsräntor. Koncernens säkringstrategi är att reducera osäkerheten beträffande den framtida
räntekostnaden för upplåning till rörlig ränta. Osäkerheten är hänförlig till förändringar i den rörliga räntan. 
Ränterisken definieras som en referensränta vilket avser STIBOR eller motsvarande.

Valutarisker
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker.  Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska 
valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan för det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörs-
fakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering.
För att minska valutarisken i dessa flöden säkras belopp överstigande 500 tkr. Valutariskfluktationer återfinns också i
omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderföretagets funktionella valuta,
så kallad omräkningsexponering. 

Säkringsinstrumenten för koncernen utgörs av valutaoptioner, valutaterminer eller valutaswappar. Säkringsstrategin 
innebär att säkringsinstrumenten kommer att vid behov ersättas av nya säkringsinstrument vid förfall. Företagets
transaktions exponeringfördelar sig framförallt mellan valutorna EUR och SEK. 

Elprisrisk i kundavtal
Koncernens försäljning av el till kunder sker till såväl rörliga priser som fasta priser. Inköp av el sker till rörliga priser på
elmarknaden. Sverige är indelat i fyra prisområden vilket kan innebära att priserna skiljer sig åt beroende på var elen 
köps in och säljs. 

Koncernens elprisrisk hanteras med hjälp av finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris. Säkringsstrategin är
att reducera osäkerheten beträffande framtida kostnaden för el till de kunder med fastprisavtal.
Elpriset ska säkras i samma prisområde som den underliggande exponeringen. Genom att alla exponeringar ska 
prissäkras i SEK uppstår varken prisområdes - eller valutarisker inom koncernens elhandelsverksamhet. 

Derivatinstrument

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Elprisrisk i nätförluster
Vid eldistribution avgår en viss del av volymen i så kallad nätförlust. Koncernen har som strategi att  reducera 
osäkerheten beträffande den framtida kostnaden för nätföluster vid eldistribution. Osäkerheten är hänförlig till 
förändringar i priset på el avseende den del av distribuerad el som avgår i så kallas nätförlust.

Företaget hanterar elprisrisken avseende nätförluster genom elterminer. Dotterföretaget Kraftringen Nät AB som är
koncernens eldistributionsbolag erhåller i förväg fastställt pris på elpriset för aktuell period. 

Energihandelsrisker
Den löpande hanteringen av koncernens energihandelsrisker hanteras i intresseföretaget Modity Energy Trading AB,
vilka hanterar riskerna i enlighet med avtalat riskmandat.

Verkligt värde
Vid fastställande av verkligt värde används officiella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. I de fall sådana saknas
görs värdering genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för respektive löptid. 
För övriga finansiella tillgångar och skulder motsvarar bokfört värde verkligt värde.

Nedan ges en sammanställning av koncernens derivatinstrument samt upplysning om dess verkliga värden.

Koncernen
Nom belopp Verkligt värde Nom belopp Verkligt värde

Valutaterminer EUR – – – 140
Ränteswappar -1 200 000 -161 696 -1 300 000 -237 637

Moderföretaget har inga derivatinstrument.

Not 37

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 0 % (0 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 0 % (0 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 38

Kraftringen AB, org nr 556527-9758 med säte i Lund, ägs av kommunerna Lund (82,4%), Eslöv (12,0%), Hörby (3,5%)
och Lomma (2,1%).

Not 39

Not 40 Definiton av nyckeltal

Soliditet Eget kapital + obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
Balansomslutningen

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster
Genomsnittligt eget kapital inklusive andelen eget
kapital av obeskattade reserver

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021 2020

Under inledningen av 2022 har verksamheten fortsatt påverkats av pandemin. Kraftringen följer folkhälso-
myndighetens riktlinjer. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa våra samhällsviktiga leveranser och att förebygga 
och hantera eventuella konsekvenser av Coronavirusets spridning.

Koncernuppgifter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Kraftringen AB 
Org nr 556527-9758

Not 41 Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt  1 999 167 733 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (1 000 000 * 148,00 kr)
Balanseras i ny räkning
Summa

1 859 243 290
1 999 243 290

2020202

Ledamot Ledamot

Jörgen Forsberg Bo-Göran Hansen
Ledamot Ledamot

Johan Helgeson

Ernst & Young AB

148 000 000
1 851 243 290
1 999 243 290

140 000 000

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Lund den  

Vår revisionsberättelse har avgivits den

2:e vice Ordförande Verkställande direktör

Bernt Bertilsson Cecilia Bladh in Zito
Ledamot Ledamot

Jeanette Olsson Ronny Johannessen
Ledamot Ledamot

Karl Branzén
Ordförande

Kenneth M Persson
1:e vice Ordförande

Lena Emilsson Sezgin Kadir

Claes Hedlund

Peter Gunnarsson Henrik Rosengren
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Kraftringen AB, org.nr 556527-9758

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Kraftringen AB för räkenskapsåret 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovi-
sningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.   

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:   

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.  

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.  

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av Kraftringen AB för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
 
Malmö den 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Peter Gunnarsson  Henrik Rosengren 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Lekmannarevisorer i 
Kraftringen AB  

            Till årsstämman i Kraftringen AB 
             Org nr 556527-9758 

 

 
Granskningsrapport för år 2021 
 
Vi utsedda lekmannarevisorer från Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun 
och Lunds kommun har granskat Kraftringen AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags- 
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Genomförd granskning har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till 
styrelsen.  
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
 
Den   16 / 3   2021   

 
 
_______________________   ____________________________ 
Lars Trägen     Kenneth Jönsson 
Lunds kommun    Eslövs kommun 
 
 
 
_______________________   ____________________________ 
Remco Andersson    Göran Andersson 
Lomma kommun    Hörby kommun 
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Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 

 
 

Lekmannarevisorer i  
Kraftringen AB  
 
Lekmannarevisorer i  
Kraftringen Energi AB (publ)  
 
 
 Styrelsen för  
 Kraftringen AB  
 
 Styrelsen för  
 Kraftringen Energi AB (publ)  

 
 
Granskningsredogörelse 2021  
 
Lekmannarevisorernas uppdrag  
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. Lekmannarevisorn 
skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall 
vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  
De förtroendevalda revisorernas uppgifter regleras i Kommunallagens 12 kap 1 §. Här anges 
att revisorerna årligen granskar, i den omfattning som följer av god revisionssed, all den 
verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 10 kap. 3-5 §§, 
även verksamheten i de företagen. Samordnad revision mellan kommunen och dess företag 
är således ett av redskapen för ägarens kontroll och uppföljning och därmed en del i en aktiv 
ägarstyrning. 
  
Lekmannarevisorerna har i sin granskning biträtts av certifierad kommunal revisor från EY. 
Nedan redogörs för det arbete som vi bedrivit under 2021 när det gäller vårt 
ställningstagande som redovisas i granskningsrapporten.  

 
Planering  
Enligt ABL 10 kap. är det angeläget att revisorerna och lekmannarevisorerna tar till vara 
varandras erfarenheter och kunskaper. Under 2021 har därför lekmannarevisorer, certifierad 
kommunal revisor och auktoriserad revisor sammanträffat med företrädare för 
revisionsutskottet för att diskutera revisorernas planering av granskningar, bolagets 
utveckling samt aktuella frågor. Lekmannarevisorerna har i sin granskning haft möjlighet att 
få svar på de frågor som ställts kring bolagets verksamhet. Vi har också tagit del av den 
ingående granskning av den interna kontrollen som genomförts av de auktoriserade 
revisorerna. 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Under 2019 initierade lekmannarevisorerna ett internt arbete med att ta fram en risk- och 
väsentlighetsanalys. Arbetet under 2021 har grundat sig i risk- och väsentlighetsanalysen. 
Revisionsplanen innehåller identifierade riskområden inom ramen för bolagets 
internkontrollprocess, övergripande riskområden, tidigare genomförda granskningar och 
relevanta granskningsinsatser. 
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Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 

 
 

Genomförd granskning  
Granskning av krisberedskapsarbetet 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i stort säkerställt ett ändamålsenligt 
krisberedskapsarbete. Vi grundade vår bedömning på att bolaget har en organisation 
för krisberedskap och hantering av storstörningar. Det finns upprättade styrdokument 
för krisberedskapsarbetet och arbetet vid kris samt risk- och sårbarhetsanalyser/riskanalyser 
som ligger till grund för arbetet och åtgärder utifrån risker i bolaget. 
Krisledningsorganisationen på Kraftringen samt storstörningsorganisationen som återfinns i 
dotterbolaget Kraftringen Nät AB övas kontinuerligt på krishantering/hantering av 
storstörning. Vi bedömde även att styrelsen genomför en tillräcklig uppföljning av bolagets 
krisberedskapsarbete.   
 
I granskningen identifieras förbättringsområden vilket bland annat är att, även om övningar 
och utbildningar genomförs, saknas det en dokumenterad övnings- och utbildningsplan som 
omfattar krisledningsorganisationen och storstörningsorganisationen, vilket ska upprättas 
enligt Kraftringens övergripande krisplan. Vi noterade att det har genomförts muntliga 
utvärderingar och i ett fall en enkätundersökning efter övningar. Det saknades dock 
dokumenterade utvärderingar efter genomförda utbildningar och vid vissa incidenter som 
visar vilka åtgärder som upprättats. Vi bedömde även att utvärderingar av övningar för  
krisledningsorganisationen bör dokumenteras i syfte att kunna följa upp identifierade 
förbättringsområden. Vidare kunde vi konstatera att det, i vissa fall, saknas dokumentation av 
genomförda åtgärder. Detta avser avdelningen för Digital utveckling som arbetar med ett 
externt bolag för att skydda bolaget från dataintrång. De åtgärder som vidtas tillsammans 
med det externa bolaget dokumenteras av det externa bolaget medan det saknades en  
logg för åtgärder som avdelningen vidtagit på egen hand. Enligt vår bedömning vore det 
fördelaktigt om avdelningen för Digital utveckling upprättade en intern logg över de åtgärder 
de själva har vidtagit. 
 

Lekmannarevisorernas bedömning redovisas i granskningsrapport  
Resultatet av den samordnade revisionen tar sig uttryck i den revisionsberättelse som 
lämnas till fullmäktige av revisorerna avseende kommunens samlade verksamhet. Som 
bilaga till revisionsberättelsen ingår lekmannarevisorernas granskningsrapport av 
krisberedskapsarbetet. I granskningsrapporten redovisas vår bedömning om styrelsen har ett 
ändamålsenligt krisberedskapsarbete.    
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Förvaltningsberättelse

Bolags- och ägarstyrning

Affärsmodell och marknad

Kraftringens verksamhet

Företaget ägs av Kraftringen AB (556527-9758) med säte i Lund. Detta företag ägs i sin tur av kommunerna 
Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %).

Kraftringen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom den svenska energimarknaden. De flesta energiföretag drivs enligt 
en för branschen traditionsburen affärsmodell. Stora anläggningar (t ex kraftvärmeverket i Örtofta) producerar energi som 
via transmissions- och distributionsanläggningar (t ex stam/region/lokalnät för el, fjärrvärmenät) når 
energiförbrukaren/slutkunden. I gränssnittet mellan producent och slutkund finns aktörer som hanterar energihandel för 
bland annat spot- och terminshandel för el och gas (t ex Modity) samt energiförsäljning. Energimarknaden är också alltmer 
integrerad i andra marknader (t ex fordonsbränsle, datakommunikation). Stora delar av marknaden styrs av 
speciallagstiftning med Energimarknadsinspektionen som tillsynsmyndighet.

Kraftringens huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och 
Hörby. Verksamheten är också  etablerad i norra Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra götaland. Verksamheten 
bedrivs i moderföretaget, fyra helägda och två delägda dotterföretag och ett intresseföretag. 
Skånska Energi AB som ägs till ca 72% bedriver energiverksamhet inom elnät, elförsäljning, elproduktion (avyttrad under 
2021) och energilösningar. Billinge Energi AB som samägs med Skara Energi AB och Skövde Energi Elnät AB bedriver i 
huvudsak elförsäljning till slutkunder. Modity Energi Trading AB som samägs med Öresundskraft AB bedriver 
energihandelsverksamhet.

Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och 
slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Energiproduktionen ett normalår uppgår till ca 1 000 GWh värme och ca 250 
GWh el i två kraftvärmeverk och i svensk småskalig vattenkraft. Dessutom ägs finansiella tillgångar (så kallade uttagsrätter) 
i norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh i normalårsproduktion. Kraftringen äger inga transmissions-
anläggningar utan endast lokalnät för el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Eldistributionen når ca 125 000 kunder. 
Slutkundsförsäljning av el är årligen ca 1 700 GWh till ca 145 000 kunder och fjärrvärme ca 900 GWh till ca 9 000 kunder. 
Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster, distribution 
och handel med gas, datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, 
elbilsladdning) och mikroproduktion (solceller, batterilagring). En väsentlig andel av verksamheten bedrivs i egna fastigheter 
och produktionsanläggningar.

Styrelsen anser att verksamheten bedrivits inom ramen för det kommunala ändamålet med verksamheten och i linje med 
ägardirektivet och den kommunala befogenhet som är tillämplig inom energiområdet. 

Under året har ägarna fastställt nya ägardirektiv och bolagsordningar för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (publ) 
genom beslut i respektive kommunfullmäktige och på årsstämman. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är, 
enligt bolagsordningen, att på affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. Kraftringens 
uppdrag, enligt ägardirektivet, är att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande 
energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög 
leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris samt verka för en skälig utdelning till ägarna med 
hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov.

Ägarkommunerna har inrättat ett ägarforum (ägarsamråd) för en aktiv och effektiv styrning av Kraftringen i vilket 
ägarkommunerna gemensamt kommer överens om bland annat riktlinjer för bolaget. Kraftringen har under året, bland annat 
genom ägarsamrådet, löpande informerat ägarna om sitt och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. 
Bolaget har informera ägarna om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets 
anseende, ekonomi eller utveckling. 

Kraftringen publicerar årligen en bolagsstyrningsrapport enligt svensk kod för bolagsstyrning. Den rapporten, denna 
årsredovisning och hållbarhetsrapporen är tänkta att ge en komplett beskrivning av Kraftringens verksamhet för 
verksamhetsåret. Verksamhetsrapportering och affärsinriktning beskrivs utförligt på webbplatsen www.kraftringen.se.
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Hållbarhet

Ekonomisk, miljömässig och social långsiktighet inkluderas i samtliga fokusområden och speglas i såväl affärsupplägg och 
dialog med kunder och partners som internt i koncernens målstyrning, riskbedömning och processutveckling. Det operativa 
arbetet har under året fokuserat särskilt på de områden som – utifrån hur långt framskridet arbetet redan är, eller hur aktivt 
frågan har behandlats i media och opinion – visats ha de största behoven av förtydliganden och målsättningar.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kraftringen Energi AB (publ) valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
en från årsredovisningen avskild rapport.
Kraftringens hållbarhetsarbete redovisas på webbplatsen 
https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/hallbarhet/hallbarhetsstyrning/hallbarhetsrapport. 

FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030 används som struktur för att ge exempel på hur Kraftringens affärsstrategi och 
verksamhet kopplar till de globala hållbarhetsmålen. De viktigaste målen för Kraftringens affärsverksamhet är: 

Mål nr 7 Hållbar energi för alla – kopplar till Kraftringens vision, affärsidé, koncernens produktion, produkter, tjänster och 
koncept, och påverkar kundnöjdhet.

Mål nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – kopplar till energieffektivisering hos kunder och i egen verksamhet 
samt Kraftringens infrastruktur för energileveranser och leveranssäkerhet som utgör förutsättningar för koncernens 
samhällsuppdrag.

Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen – kopplar till Kraftringens bidrag i hållbar stadsutveckling och koncernens fokus på 
hållbar samhällsutveckling.

Mål nr 13 Bekämpa klimatförändringarna – kopplar övergripande till den energi vi producerar och distribuerar. Våra kunder 
fokuserar i stor utsträckning på klimatpåverkan och de omställningskrav som ställs på oss som företag är första hand 
knutna till klimatfrågan.

Kraftringen har under året stärkt hållbarhetsarbetet, och skapa fokus på de för våra intressenter viktigaste frågorna. 
Avsikten är att skapa de bästa förutsättningarna för att löpande följa och kunna ompröva Kraftringens målsättningar i en 
snabbt föränderlig omvärld. Utfallet av den årliga materialitetsanalysen är en prioriterad lista med företagets viktigaste 
hållbarhetsfrågor samt en gruppering av dessa inom de tre fokusområden; Klimat, Miljö samt Samhälle, Ägare och 
Medarbetare. Tre övergripande hållbarhetsmål har också utarbetats och godkänts av styrelsen:

      • Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser  
      • Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet 
      • Vi tar ansvar för vårt samhälle, våra medarbetare och våra ägare  

Hållbarhet – att överleva långsiktigt som företag och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle – är en integrerad del av 
Kraftringens affär och verksamhet. Företagets strategi tar sikte på en hållbar utveckling för klimatet, samhället, 
energisystemet och företaget. Detta tar sig uttryck i de strategiska inriktningar som strategin sätter upp, och specifikt i 
ambitionen att vara Ledare inom hållbar energi. Även Kraftringens nya ägardirektiv tar fasta på Kraftringens speciella roll i 
att driva klimatomställningen och att vara en positiv, stabil kraft i samhället. 

Kraftringen har stora möjligheter att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och de förändringar vi gör påverkar även 
våra kunders hållbarhetsavtryck. Det är ett ansvar som förpliktigar och som vi gärna tar - därför genomsyrar 
hållbarhetsperspektivet allt vi gör. Genom fossilfria – förnybara och återvunna – och resurseffektiva energilösningar tar vi 
ansvar och hjälper våra kunder och vår omvärld att göra detsamma.
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Kraftringen Energi AB (publ)
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Energimarknaden och dess traditionella affärsmodeller är under förändring, bland annat till följd av marknadsmässiga och 
politiska krafter. Under de senaste åren har efterfrågan på långsiktigt hållbara energilösningar gått från en önskan till ett 
krav. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har drivit på förändringstakten. Bland annat har övergången till fossilfria 
bränslen och utbyggnaden av småskalig energiproduktion ökat dramatiskt. Kraftringen har de senaste åren fokuserat 
investeringar och verksamhetsutveckling bland annat för en övergång till förnybara bränslen och ökad leveranssäkerhet. 
Kraftringens affärs- och verksamhetsutveckling är nu under omställning i riktning mot en mer tjänste- och 
informationsbaserad värdekedja där kundens behov av hållbara energilösningar är vägledande. Kraftringens vision ”Energi 
för framtida generationer” och affärsinriktning pekar ut Kraftringen som en ledande aktör på framtidens energimarknad. 
Nedan finns en kortfattad beskrivning av de händelser som haft störst påverkan på verksamheten och den ekonomiska 
utvecklingen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

• Det kalla vädret under första kvartalet och de höga elpriserna under fjärde kvartalet bidrog till att 
    energiförsäljningen sammantaget blev högre än föregående år. 
• De stora skillnaderna i energiförsäljning och rörelseresultat jämfört med föregående år förklaras till största 
   del av att kundernas energiförbrukning var ovanligt låg 2020. 
• Vattenkraftsproduktionen påverkades negativt av låga elpriser i norra Norge och positivt av av höga 
    elpriser i södra Sverige. 
• Försäljningen av Skånska Energis vattenkraftsbolag påverkade resultatet positivt.
• Elnätsavgifterna sänktes med i genomsnitt två procent för säkringskunderna. Motsvarar ca 10 mnkr i 
    minskade årliga intäkter.
• Åren 2021-2025 investerar Kraftringen 1,2 miljard i elnätet, varav ca 300 mnkr var pågående under det 
    innevarande året.
• Cirka hälften av de 110 000 nya, så kallat smarta, elmätarna har installerats hos våra kunder. Investeringen
    beräknas till totalt ca 500 mnkr.
• Bygget av ångledning till Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta är påbörjat. En investering på totalt 80 mnkr 
   som möjliggör minskade utsläpp med omkring 17 000 ton CO2 per år.
• Världens största lågtemperaturfjärrvärmenät på Brunnshög är under fortsatt utbyggnad.
• Det internationella kreditinstitutet Standard & Poor’s uppgraderade under våren Kraftringens 
    kreditvärdighet från BBB+ till A-

De senaste två åren har präglats av pandemin. Effekterna har främst märkts i hur vi behövt ställa om vår verksamhet för att 
den ska kunna fortlöpa på ett säkert sätt trots anpassningar. Vi har bland annat isolerat våra produktionsanläggningar för 
kritisk personal, begränsat fysiska besök till våra kontor och kundservice, ställt om till digitala möten och distansarbete, 
arrangerat digitala kundevent och sponsrat det lokala näringslivet. Med hänsyn till Kraftringens samhällsviktiga funktion har 
många anpassningar gjorts i nära samråd med kommunal verksamhet och andra samhällskritiska organisationer. Vi är 
mycket tacksamma för de ansträngningar och omställningar som gjorts av medarbetare, kunder, leverantörer och 
samarbetspartners så att verksamheten har kunnat fortgå på ett väl fungerande sätt.
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Flerårsöversikt mnkr
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 884 3 072 3 367 2 941 2 761
Rörelseresultat 500 461 473 370 404
Resultat efter finansiella poster 482 405 426 361 353
Soliditet, % 45,6 46,9 43,9 41,8 44,3
Avkastning på eget kapital, % 13,3 11,8 13,1 12,4 13,5
Medelantal anställda, st 586 574 595 591 506
Investeringar i mnkr* 420 366 457 487 490

Moderföretaget 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 796 1 257 1 486 1 506 1 437
Rörelseresultat 55 47 22 62 145
Resultat efter finansiella poster 25 62 3 46 131
Investeringar i mnkr* 137 104 121 110 191
Operativt kassaflöde 43 113 41 92 92

Kommentar
Från och med november 2018 ingår Skånska Energi i nyckeltalsberäkningarna.
*Investeringar avser materiella anläggningstillgångar

Försäljning och resultat

Investeringar

Nettoskuld

Miljö 

Förväntad framtida utveckling 
Verksamheten kommer framöver fortsatt att bedrivas inom ramen för ägardirektiv och bolagsordning samt enligt de 
kommunala befogenheter som är tillämpliga inom energiområdet. Resultatutvecklingen är beroende av prisutvecklingen på 
energi, kundernas energiförbrukning och utbyggnadstakten i ägarkommunerna. Förändringar i 
Energimarknadsinspektionens intäktsramar för El- och gasnätsverksamhet har en direkt påverkan på resultatet. 
Investeringstakten ökar de kommande åren, inom framförallt elnät och fjärrvärme, vilket kommer att påverka 
skuldsättningen.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 482 mkr (405) vilket är 77 mkr bättre än föregående år. 
Resultatförbättringen förklaras främst av att energinettot, skillnaden mellan energiförsäljning och energiinköp, ökade till 
följd av att kundernas energiförbrukning var hög under vintermånaderna. Resultatutvecklingen i Modity Energy Trading AB 
blev också klart bättre än föregående år.

Nettoomsättningen i koncernen ökade med 26,4% jämfört med föregående år och uppgår nu till 
3 884 mnkr (3 072). Innevarande år hade några kalla vintermånader med höga elpriser vilket ökade energiomsättningen. 

Totala investeringar under 2021 uppgår till 420 mnkr (366). Bland annat reinvesteringar för att öka leveranssäkerheten och 
minska drift- och underhållskostnader inom eldistribution. Dessutom byts samtliga elmätare ut. Reinvesteringar i äldre 
fjärrvärmenät pågår. Utbyggnad av fjärrvärme, elnät och fiber pågår till nya stadsdelar i ägarkommunerna.

Nettoskulden (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar) minskade med 11,3 % till 1 792 mnkr (2 019). 

Kraftringen är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dotterbolaget Skånska Energi är miljöcertifierat enligt ISO 
14001 sedan 2000. Miljöledningssystemet är verktyget för att hantera den miljöpåverkan verksamheten innebär och 
omfattar bl a miljömålen; att skapa en fossilbränslefri samt energieffektiv värdekedja.  Särskilda insatser har gjorts inom 
verksamhetsområdet Entreprenad, för att kunna certifieras enligt ISO 9001 i april 2020. Samtidigt har säkerhet i arbetsmiljö 
och anläggningar haft fortsatt stort fokus. Inköpsprocessen utvecklas, för att säkra krav och efterlevnad på kvalitet och 
hållbarhet hos leverantörer.

Koncernen innehar tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. 
Samtliga anläggningar har tillstånd för verksamheten enligt Miljöskyddslagen eller Miljöbalken. Verksamhetens 
miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft från förbränning av förnybara, bränslen för el- och värmeproduktion.
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Finansiella risker

Elprisrisk

Valutarisk

Ränterisk

Kreditrisk

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 597 468 511 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (4 867 242 * 30,40 kr)
Balanseras i ny räkning
Summa

Utdelning till Kraftringen AB:s ägare (Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun) baseras på koncernresultatet för
Kraftringen Energi AB (publ).

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 §
aktiebolagslagen och att den är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk 
ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

597 468 511

147 964 157
449 504 354

Elförsäljning sker till rörligt och fast pris. Elinköp sker till rörliga priser på elbörsen Nord Pool. Den exponering som inköp till 
rörligt pris och försäljning till fast pris medför hanterar företaget med hjälp av finansiella kontrakt för säkring av inköpspris.

Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter el i euro. Den valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella 
kontrakt säkras med hjälp av valutakontrakt.

Ränterisk uppstår vid långfristig upplåning till rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta innebär också en ränterisk 
eftersom lånebehovet kan förändras över tid. Ränterisken hanteras genom finansiella räntederivat. Vid handel med 
finansiella instrument används endast etablerade svenska banker.

Exponering för kreditrisk avseende kundfordringar och de kreditlimiter som sätts bedöms vara ändamålsenliga för 
respektive kund. Det finns ingen koncentration av kreditrisk eftersom Kraftringen har ett stort antal kunder.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker. Företagets riskhantering fokuserar på att 
möta oförutsägbarheten på finans- och energimarknaderna och eftersträvar att minimera potentiellt negativ påverkan på 
företagets finansiella resultat. Företaget använder finansiella derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Styrelsen 
upprättar skriftliga policyer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden. Kraftringens 
företagsledning följer och utvecklar verksamhetens riskhantering via en riskkommitté. Företagets riskexponering och 
kreditvärdighet bedöms av Standard & Poor’s. Moderbolagets rating är A-2/A-/stable outlook. Fullständig kredit-bedömning 
finns tillgänglig på koncernens webbsida. Nedan beskrivs ett urval av de väsentligaste finansiella riskerna. 
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Kraftringen Energi AB (publ)
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RESULTATRÄKNING

tkr Not 2021 2020  2021  2020

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 3 883 837 3 072 119 1 796 252 1 257 021
Aktiverat arbete för egen räkning 129 931 117 539 5 851 4 430
Övriga rörelseintäkter 18 543 24 416 125 399 116 914

4 032 311 3 214 074 1 927 502 1 378 365

Andel intresseföretags resultat 4 593 -45 983

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -2 251 347 -1 509 211 -1 126 679 -644 176
Övriga externa kostnader 4, 5 -490 642 -437 269 -351 181 -309 782
Personalkostnader 6 -465 469 -452 768 -227 930 -226 823
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -308 215 -309 887 -154 803 -154 777
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver 
normala nedskrivningar 1 254 5 039 1 254 5 039
Övriga rörelsekostnader -22 355 -3 038 -13 615 -1 201

-3 536 774 -2 707 134 -1 872 954 -1 331 720

Rörelseresultat 500 130 460 957 54 548 46 645

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 28 233 – 3 203 23 394
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 8 569 -9 3 30 243
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 2 052 2 293 15 725 19 284
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -49 002 -58 087 -48 916 -57 484

-18 148 -55 803 -29 985 15 437

Resultat efter finansiella poster 481 982 405 154 24 563 62 082

Bokslutsdispositioner 11 -1 -1 182 747 97 951

Resultat före skatt 481 981 405 153 207 310 160 033

Skatt på årets resultat 12 -87 481 -92 855 -38 465 -22 052

Årets resultat 394 500 312 298 168 845 137 981

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 379 120 304 154
Minoritetsintresse 15 380 8 144

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 13 2 747 3 625 – –
Ledningsrätter 14 1 588 1 588 1 588 1 588
Uttagsrätter 15 184 354 178 364 – –
Goodwill 16 – 86 – –

188 689 183 663 1 588 1 588

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17 348 545 384 425 206 189 215 959
Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 5 421 043 5 262 203 2 154 155 2 207 922
Inventarier, verktyg och installationer 19 35 448 48 050 14 784 22 116
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 20 366 721 427 393 150 655 106 273

6 171 757 6 122 071 2 525 783 2 552 270

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 21 1 536 801 1 536 519
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 22 74 740 70 147 61 691 61 691
Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 685 685 585 585
Uppskjuten skattefordran 24 20 042 4 464 3 275 –
Andra långfristiga fordringar 25 46 671 51 411 – –

142 138 126 707 1 602 352 1 598 795

Summa anläggningstillgångar 6 502 584 6 432 441 4 129 723 4 152 653

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 52 628 86 990 33 786 70 356

52 628 86 990 33 786 70 356

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 361 621 331 385 22 546 24 972
Fordringar hos koncernföretag – – 673 384 723 305
Elcertifikat och utsläppsrätter 4 438 5 024 2 972 2 362
Aktuell skattefordran 17 014 16 678 – –
Övriga fordringar 133 188 84 620 39 089 857
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 44 412 57 450 – –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 792 203 329 943 527 207 180 101

1 352 876 825 100 1 265 198 931 597

Kassa och bank 337 215 109 299 333 856 108 012

Summa omsättningstillgångar 1 742 719 1 021 389 1 632 840 1 109 965

SUMMA TILLGÅNGAR 8 245 303 7 453 830 5 762 563 5 262 618

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

BALANSRÄKNING 

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 27 48 672 48 672 48 672 48 672

48 672 48 672
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 428 624 430 576
Årets resultat 168 845 137 981

597 469 568 557
Annat eget kapital inkl. årets resultat 28 3 488 261 3 232 507
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 3 536 933 3 281 179

Minoritetsintresse 228 394 212 825
3 765 327 3 494 004 646 141 617 229

Obeskattade reserver 29 2 177 256 2 127 816

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 31 9 090 19 669 8 329 18 743
Uppskjuten skatteskuld 30 1 045 026 1 005 211 – 304
Övriga avsättningar 31 4 557 2 920 – –

1 058 673 1 027 800 8 329 19 047

Långfristiga skulder 32
Skulder till kreditintstitut 1 300 000 1 490 000 1 300 000 1 490 000

1 300 000 1 490 000 1 300 000 1 490 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintstitut 828 956 639 658 828 956 639 658
Leverantörsskulder 377 807 224 787 130 256 95 074
Skulder till koncernföretag 367 434 304 702 97 453
Aktuell skatteskuld 77 918 24 850 54 145 14 542
Övriga skulder 34 195 116 196 763 3 663 11 903
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 44 034 37 950 – –
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 597 105 317 584 309 115 149 896

2 121 303 1 442 026 1 630 837 1 008 526

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 245 303 7 453 830 5 762 563 5 262 618

Koncernen Moderbolaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Koncernen

tkr
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat Summa
Minoritets-

intresse
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2021-01-01 48 672 – 3 232 507 3 281 179 212 825 3 494 004
Utdelning – -139 933 -139 933 -2 135 -142 068

Justerat förvärvat kapital inklusive 
koncernmässiga värden hänförliga till 
minoritet -1 534 -1 534 2 324 790
Årets resultat 379 120 379 120 15 380 394 500
Omräkningsdifferens 18 101 18 101 – 18 101
Utgående balans 2021-12-31 48 672 0 3 488 261 3 536 933 228 394 3 765 327

Moderföretaget

tkr
Aktie-

kapital
Uppskriv-

ningsfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Reserv-

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2021-01-01 48 672 – – – 430 576 137 981 617 229
Disposition enligt stämmobeslut – – – – 137 981 -137 981 –
Utdelning -139 933 -139 933
Årets resultat 168 845 168 845
Utgående balans 2021-12-31 48 672 0 0 0 428 624 168 845 646 141

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2021  2020  2021  2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 500 130 460 957 54 548 46 645
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 305 030 309 887 154 803 154 777
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 36 11 095 71 444 -3 951 -1 913

816 255 842 288 205 400 199 509

Erhållen ränta 2 621 2 293 15 725 19 284
Erhållna utdelningar – 20 3 206 53 637
Erlagd ränta -49 002 -58 087 -48 916 -57 484
Betald inkomstskatt -12 456 -14 910 -2 442 –

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 757 418 771 604 172 973 214 946

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 35 737 5 006 37 879 2 692
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -530 699 133 414 -41 344 291 925
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 480 465 -154 519 333 944 -506 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten 742 921 755 505 503 452 2 809

Investeringsverksamheten
   Lämnade kapitaltillskott – -30 243 – –

Avyttring av rörelse 40 662 – – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -118 -179 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -421 353 -365 579 -136 693 -104 468
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 139 1 539 – 654
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -282 -29 636 -281 -59 526
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 4 740 3 660 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 212 -420 438 -136 974 -163 340

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott 800 – – –
Utbetald utdelning -142 068 -152 288 -139 933 -146 991
Amortering av skuld -702 -268 329 -701 -244 880

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -141 970 -420 617 -140 634 -391 871

Årets kassaflöde 224 739 -85 550 225 844 -552 402
Likvida medel vid årets början 109 299 194 990 108 012 660 414
Valutakursdifferenser i likvida medel 3 177 -141 – –
Likvida medel vid årets slut 337 215 109 299 333 856 108 012

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Finansiella rapporten och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
(K3). De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2021. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen 
samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten 
skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och 
ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs 
till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med 
avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens 
redovisningsprinciper.

Intresseföretag 
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen. 

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterföretag.

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls 
till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt 
redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade värde på andelarna i 
intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget vid upprättande 
av koncernredovisningen.

Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster men betraktas som en 
nedskrivningsindikation.

Omräkning av utlandsverksamheter 
Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK vilket också är moderföretagets redovisningsvaluta.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, 
omräknas till svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i utlandsverksamheten omräknas till 
svenska kronor med en genomsnittlig kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska 
verksamheter redovisas i eget kapital.
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, det vill säga el, värme och kyla, gas, fiber, 
anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter 
Avgifter som fakturerats kunden för anslutning till näten med el, värme, kyla, gas och fiber intäktsredovisas i den 
omfattning som avgiften är för att täcka den del där tjänst/vara har levererats. I de fall anslutningsavgiften är kopplad 
till ett avtal med kunden, som har en tidsangivelse, redovisas intäkten över den tid som avtalats med kunden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, d v s att intäkter 
och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegrad beräknas som nedlagda 
utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för uppdraget. 
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerat belopp redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej 
fakturerad intäkt".

Tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej 
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten 
"Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter"

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som 
produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten 
Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid 
tilldelningstidpunkten och därefter till lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga 
rörelseintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhållna utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte 
är uppfyllda redovisas som skuld.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. 
Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.

Minimileaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i koncernen som materiella anläggningstillgångar 
eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos koncernen. Dessa tillgångar värderas på samma 
sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som 
förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande 
om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den 
outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i 
de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte 
har några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte 
betalar alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Koncernen har ett antal kapitalförsäkringar som tecknats för att täcka pensionsåtaganden gentemot anställda. 
Kapitalförsäkringen redovisas som tillgång under Finansiella anläggningstillgångar . Förpliktelsen värderas till 
kapitalförsäkringens redovisade värde med tillägg för löneskatt.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs 
för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras under 
den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga 
låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter . 
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av 
tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på 
avtal skrivs av över avtalstiden.
Mark och ledningsrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
-Goodwill                                                                                         5-10 år
-Uttagsrätter vattenkraft                                                               55  år
-Dataprogram                                                                                 3-10 år
Materiella anläggningstillgångar
-Byggnader och mark
-Kraftvärmebyggnader                                                               20-33 år
-Övriga byggnader                                                                      20-50 år
-Markanläggningar                                                                      10-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
-Distributionsanläggningar                                                       30-40 år
-Elproduktionsanläggningar                                                      20-40 år
-Värmeproduktionsanläggningar                                             20-25 år
-Vindkraftanläggningar                                                                   20 år
-Kylproduktionsanläggningar                                                          20 år
-Mätare                                                                                               10 år
Inventarier, verktyg och installationer
-Övriga inventarier                                                                        3-15 år

Goodwill avseende strategiska förvärv skrivs av över 5 år.
Avskrivningstiden för uttagsrättigheterna i Lunds Energi Norge AS baseras  på avtalets löptid med Nordlandskraft AS. 

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om 
en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde 
görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver 
tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är 
oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den 
kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som 
återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången eller den kassagenererande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, se 
ovan.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller ett inkråmsförvärv och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter  eller 
Övriga rörelsekostnader . 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- 
och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. 
Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att 
färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga 
bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår 
som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
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Elcertifikat och utsläppsrätter 
Elcertifikat och utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid produktionstillfället eller tilldelningen. Dessa tillgångar 
utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för 
att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning och därav redovisas elcertifikat och 
utsläppsrätter under kortfristig fordran alternativt kortfristig skuld.

Elcerfikat och utsläppsrätter värderas enligt lägsta värdets princip.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Koncernen har valt att tillämpa kapitel 11 i K3 för värdering av finansiella instrument. 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört 
sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. 
Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. 

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader .

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad 
löptid värderas till nominellt belopp.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att säkra olika finansiella 
risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas 
regleras med leverans av el och annan energi.

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det belopp 
som för koncernen är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Samtliga derivatinstrument har identifierats som säkringsinstrument i effektiva säkringsförhållanden.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att uppfylla 
kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en tydlig koppling till den säkrade posten och att säkringen effektivt 
skyddar den säkrade positionen. 
Vinster och förluster avseende säkringar redovisas vid samma tidpunkt som vinster och förluster på de poster som 
säkrats.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen inte 
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.
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Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter  och Övriga 
rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster .

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas 
fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning ovan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på 
temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller 
uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i 
eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av 
framtida skattemässiga resultat.

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det är uppenbart att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas 
avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs 
av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de 
risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid 
bedömningen av de framtida betalningarna.
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Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende förpliktelsen 
redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet ger upphov 
till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag 
redovisas som tillgång.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat) och utsläpp 
(utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till 
avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 
kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller 
flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom 
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek 
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. 
Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och från dotterföretag som en ökning 
respektive minskning av värdet på andelarna i dotterföretaget.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns 
ägarintresse i
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från 
intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Varulager
Varulagret värderas till 97% av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk 
för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen 
görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter 
som elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger inom ramen för vad som är tillåtet. 

Successiv vinstavräkning
Företaget tillämpar metoden successiv vinstavräkning för redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag till fast 
pris, vilket innebär att intäkter redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad. Färdigställandegraden 
bestäms på basis av nedlagda kostnader i förhållande till beräknade uppdragsutgifter för hela uppdraget. Metoden 
innebär att bedömning avseende beräknade totala uppdragsutgifter görs för respektive uppdrag.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 
koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper . Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden 
avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 
framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande 
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2021 2020 2021 2020
El 2 240 077 1 610 679 627 593 321 792
Fjärrvärme/fjärrkyla 985 934 805 990 991 511 810 804
Gas 170 327 142 299 142 908 115 090
Fiber 64 446 55 022 – –
Entreprenader 384 584 443 384 – –
Övrigt 38 469 14 745 34 240 9 335
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 883 837 3 072 119 1 796 252 1 257 021
Punktskatter 620 076 584 222 -8 -118
Nettoomsättning 4 503 913 3 656 341 1 796 244 1 256 903

Punktskatter avser allmän energiskatt.

Not 4 Leasing

Operationell leasing
Koncernen leasar tillgångar enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året 
uppgår till 23 457 (21 833), varav moderföretaget uppgår till 10 013 (9 023).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020 2021 2020
Inom 1 år 21 000 20 685 9 552 9 167
1-5 år 16 188 16 737 5 382 6 627
Summa 37 188 37 422 14 934 15 794

Finansiell leasing
Koncernen innehar finansiella leasingavtal som vid årets utgång uppgår till 32 473 (36 198). Rörliga avgifter i 
resultatet avser ränteintäkter och uppgår till 566 tkr under året.
Framtida ej intjänade minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020
Inom 1 år 3 074 3 123
1-5 år 15 015 15 154
Senare än 5 år 14 384 17 921
Summa 32 473 36 198

Not 5 Ersättning till revisorer 

2021 2020 2021 2020
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 1 871 1 728 820 820
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 45 290 45 250
Skatterådgivning 75 107 75 107
Andra uppdrag 1 354 549 407 486
Summa 3 345 2 674 1 347 1 663

PricewaterhouseCooper AS och PricewaterhouseCooper AB
Revisionsuppdraget 39 80 – –
Skatterådgivning 7 – – –
Andra uppdrag 28 – – –
Summa 74 80 0 0

Lekmannarevision 90 64 90 64
Självständigt biträde till lekmannarevisorer 274 200 274 200
Totala ersättningar till revisorer 3 783 3 018 1 711 1 927

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Not 6 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda

2021 2020 2021 2020
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 7 822 8 439 2 857 2 844
Övriga anställda 302 921 297 031 144 889 146 542
Summa löner och andra ersättningar 310 743 305 470 147 746 149 386
Sociala kostnader
Pensionskostnader 36 490 35 025 20 378 19 595
  Varav för styrelse och verkställande direktör 1 736 1 658 461 421

Övriga sociala kostnader 105 569 102 547 51 118 51 251
Summa sociala kostnader 142 059 137 572 71 496 70 846

Avgångsvederlag m m
Avtal har träffats med de verkställande direktörerna om avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner
vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Medelantalet anställda

2021 2020 2021 2020
Kvinnor 161 158 102 108
Män 425 416 169 164
Totalt 586 574 271 272

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2021 2020
Styrelse
Kvinnor 3 3
Män 8 8
Totalt 11 11

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 5 5
Män 5 4
Totalt 10 9

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

2021 2020 2021 2020
Utdelning – – 3 203 23 394
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 28 233 – – –
Summa 28 233 0 3 203 23 394

Not 8

2021 2020 2021 2020
Utdelningar 3 20 3 30 243
Resultatandel från finansiell leasingfordran 566 618 – –
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – -647 – –
Summa 569 -9 3 30 243

ModerföretagetKoncernen

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Moderföretaget

Moderföretaget

Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 9

2021 2020 2021 2020
Ränteintäkter från koncernföretag 14 836 18 575
Ränteintäkter från övriga företag 1 173 1 617 10 33
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar 879 676 879 676
Summa 2 052 2 293 15 725 19 284

Not 10

2021 2020 2021 2020
Räntekostnader till koncernföretag – –
Räntekostnader till övriga företag -48 402 -57 110 -48 316 -56 507
Övriga finansiella kostnader – -107 – -107
Valutakursdifferenser på skulder -600 -870 -600 -870
Summa -49 002 -58 087 -48 916 -57 484

Lånekostnader om totalt 0 tkr (0) har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Not 11

2021 2020 2021 2020
Överavskrivningar 18 433 -136 246
Avsättning till periodiseringsfond -67 873 -34 270
Erhållna koncernbidrag – – 291 653 305 860
Lämnade koncernbidrag -1 -1 -59 466 -37 393
Summa -1 -1 182 747 97 951

Not 12

2021 2020 2021 2020
Aktuell skatt -63 243 -32 392 -42 045 -22 001
Uppskjuten skatt -24 237 -60 463 3 580 -51
Summa -87 480 -92 855 -38 465 -22 052

Redovisat resultat före skatt 481 981 405 153 207 310 160 033

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%) -99 288 -86 703 -42 706 -34 247
Effekt av andra skattesatser för utländskt dotterföretag 134 53 – –
Skatt på resultatandel i intresseföretag 946 -9 840 – –
Skatt hänförlig till föregående år -61 92 -99 –
Ej avdragsgill/ej skattepliktig återföring nedskrivning -103 -146 36 76
Effekter hänförliga till elcertifikat o utsläppsrätter 227 1 040 258 1 069
Avskrivning goodwill – -2 150 – –
Avskrivning övervärde -2 948 -3 131 – –
Övriga ej avdragsgilla kostnader -107 -5 339 -313 -355
Förändring underskottsavdrag i utl dotterföretag -2 633 2 954 – –
Förändring uppskj skatt i dotterföretag -8 437 -1 171 – –
Ej skattepliktiga intäkter 676 11 486 779 11 405
Tillf skattereduktion inventarier 18 299 – 3 580 –
Försäljning aktier i dotterföretag 5 815 – – –
Redovisad skattekostnad -87 480 -92 855 -38 465 -22 052

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

ModerföretagetKoncernen
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 13

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 616 15 438 3 703 3 703
Inköp 182 178 – –
Försäljningar/utrangeringar -350 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 448 15 616 3 703 3 703

Ingående ackumulerade avskrivningar -11 991 -10 701 -3 703 -3 374
Försäljningar/utrangeringar 257 – – –
Årets avskrivningar -967 -1 290 – -329
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 701 -11 991 -3 703 -3 703

Redovisat värde 2 747 3 625 0 0

Not 14

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 588 1 588 1 588 1 588
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 588 1 588 1 588 1 588

Redovisat värde 1 588 1 588 1 588 1 588

Not 15

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 289 917 321 030 – –
Försäljningar/utrangeringar -2 400 – – –
Valutakursdifferenser 21 324 -31 113 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 308 841 289 917 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -111 553 -117 262 – –
Försäljningar/utrangeringar 1 300 – – –
Valutakursdifferenser -8 379 11 463 – –
Årets avskrivningar -5 855 -5 754 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -124 487 -111 553 0 0

Redovisat värde 184 354 178 364 0 0

Not 16 Goodwill

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 64 609 64 609 978 978
Försäljningar/utrangeringar -254 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 355 64 609 978 978

Ingående ackumulerade avskrivningar -64 523 -54 134 -978 -978
Försäljningar/utrangeringar 190 – – –
Årets avskrivningar -22 -10 389 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -64 355 -64 523 -978 -978

Redovisat värde 0 86 0 0

Uttagsrätter

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen Moderföretaget

Posten består av uttagsrätter som koncernen har förvärvat genom dotterföretagen Lunds Energi Norge A/S och 
Skånska Energi AB.

Ledningsrätter
Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 17

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 646 807 646 814 353 469 353 469
Försäljningar/utrangeringar -80 177 -7 – –
Omklassificeringar 314 – 314 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 566 944 646 807 353 783 353 469

Ingående ackumulerade avskrivningar -251 797 -233 338 -137 510 -126 083
Försäljningar/utrangeringar 61 450 – – –
Årets avskrivningar -16 567 -18 459 -10 084 -11 427
Utgående ackumulerade avskrivningar -206 914 -251 797 -147 594 -137 510

Ingående ackumulerade nedskrivningar -10 585 -10 585 – –
Årets nedskrivningar -900 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -11 485 -10 585 0 0

Redovisat värde 348 545 384 425 206 189 215 959

Not 18

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 9 848 353 9 431 425 4 152 281 4 011 048
Inköp 170 116 121 180 37 316 41 932
Försäljningar/utrangeringar -235 549 -76 027 -26 413 -2 263
Omklassificeringar 313 136 371 775 54 329 101 564
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 096 056 9 848 353 4 217 513 4 152 281

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 507 592 -4 310 803 -1 900 583 -1 765 689
Försäljningar/utrangeringar 156 327 66 126 19 376 1 056
Omklassificeringar -4 884 – – –
Årets avskrivningar -272 676 -262 915 -138 375 -135 950
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 628 825 -4 507 592 -2 019 582 -1 900 583

Ingående ackumulerade nedskrivningar -78 558 -85 274 -43 776 -43 776
Återförda nedskrivningar 34 656 6 716 – –
Årets nedskrivningar -2 286 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -46 188 -78 558 -43 776 -43 776

Redovisat värde 5 421 043 5 262 203 2 154 155 2 207 922

Koncernen Moderföretaget

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Moderföretaget

Byggnader och mark
Koncernen
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 19

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 114 107 125 085 69 892 69 431
Inköp 689 318 – –
Försäljningar/utrangeringar -4 795 -11 838 -3 683 -79
Omklassificeringar -7 597 542 352 540
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 404 114 107 66 561 69 892

Ingående ackumulerade avskrivningar -65 665 -66 241 -47 768 -40 776
Försäljningar/utrangeringar 3 151 11 655 2 343 79
Omklassificeringar 4 884 – – –
Årets avskrivningar -8 942 -11 079 -6 344 -7 071
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 572 -65 665 -51 769 -47 768

Ingående ackumulerade nedskrivningar -384 -384 -8 -8
Utgående ackumulerade nedskrivningar -384 -384 -8 -8

Redovisat värde 35 448 48 058 14 784 22 116

Not 20

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 427 393 555 619 106 273 145 841
Kostnadsförda och intäktsförda projekt 1 208 3 217 287 -485
Inköp 250 059 240 875 99 090 63 604
Försäljningar/utrangeringar -5 539 – – –
Koncernintern försäljning – – – -583
Omklassificeringar -306 400 -372 318 -54 995 -102 104
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 366 721 427 393 150 655 106 273

Redovisat värde 366 721 427 393 150 655 106 273

Not 21

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 038 722 2 009 946
Årets anskaffningar 282 29 126
Likvidation dotterföretag – -350
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 039 004 2 038 722

Ingående ackumulerade nedskrivningar -502 203 -502 203
Utgående ackumulerade nedskrivningar -502 203 -502 203

Redovisat värde 1 536 801 1 536 519

Andel, % Antal

Dotterföretag Org nr Säte kapital andelar 2021 2020
Kraftringen Nät AB 556228-1138 Lund 100,0 19 500 823 351 823 351
Lunds Energi Norge AS 980 165 140  Bodö, Norge 100,0 59 750 111 184 111 184
Billinge Energi AB 556528-1366 Skara 60,0 6 307 62 590 62 590
7H Kraft Energiförmedling AB 556525-8075 Lund 100,0 1 000 200 200
Kraftringen Service AB 556511-6398 Lund 100,0 30 000 94 065 94 065
Kraftringen Fiber AB 559137-8889 Lund 100,0 50 000 50 50
Skånska Energi AB 556013-6391 SödraSandby 72,0 5 959 021 445 261 444 979
Herrljunga Kraft Energiförmedling AB 556540-1212 Lund 100,0 10 000 100 100

1 536 801 1 536 519

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Moderföretaget

Redovisat värde

Andelar i koncernföretag

Koncernen Moderföretaget

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 22

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 70 147 87 559 61 691 31 448
Aktieägartillskott – 30 243 – 30 243
Likvidation Prometera – -1 671
Resultatandel i intresseföretag 4 593 -45 984
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 740 70 147 61 691 61 691

Redovisat värde 74 740 70 147 61 691 61 691

I koncernens redovisning
Andel, % Justerat EK 1) /

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) Årets resultat 2) 2021 2020

Direkt ägda

Modity Energy Trading AB 556643-4410 Lund 50,0   (50,0)
52 257 /

4 593 74 740 70 147

74 740 70 147

I moderföretagets redovisning
Andel, % Antal

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2021 2020

Modity Energy Trading AB 556643-4410 Lund 50,0   (50,0) 10 000 61 691 31 448

61 691 31 448

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.

2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver

Not 23

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 685 178 585 78
Förvärv – 510 – 510
Försäljning – -3 – -3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 685 685 585 585

Redovisat värde 685 685 585 585

Antal

Företag Org nr andelar 2021 2020 2021 2020

Tidaholms Vind Ek för 769603-6511 1 000 100 100 – –

Sinfra Ek för 716419-3323 65 65 65 65 65

Eolus Vind AB 556389-3956 1 250 10 10 10 10

Sydlänk AB 559260-4374 10 000 510 510 510 510

685 685 585 585

ModerföretagetKoncernen

Moderföretaget

Redovisat värde

Koncernen

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen Moderföretaget

Redovisat värde

Andra långfristiga värdepappersinnehav
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 24

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad skuld fordran skuld fordran
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 6 291 – 1 296 – 1 044
Finansiella anläggningstillgångar 851 – 175 – 156
Tillf skattereduktion inventarier – – 18 299 – – –
Elcertifikat och utsläppsrätter 1 319 – 272 – 241
Lager – – – 36 –
Underskottsavdrag dotterföretag – 145
Underskottsavdrag utl dotterföretag – 2 955
Valutaeffekt utl dotterföretag – -41
Delsumma 0 20 042 36 4 500
Kvittning 0 0 -36 -36
Redovisat värde 20 042 4 464

Moderföretaget 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad skuld fordran skuld fordran
Byggnader och mark 2 843 585 – – –
Finansiella anläggningstillgångar – – 3 589 – –
Elcertifikat och utsläppsrätter 1 319 668 939 – –
Lager – – – – –
Delsumma 1 253 4 528 0 0
Kvittning -1 253 -1 253 0 0
Redovisat värde 3 275 0

Not 25

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 51 411 54 083 – –
Uttag -1 868 -1 703 – –
Värdeförändring -3 097 -3 120 – –
Tillkommande fordringar – 2 319 – –
Omklassificeringar 225 -168 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 671 51 411 0 0

Redovisat värde 46 671 51 411 0 0

Posten avser leasingfordran, för jämförelseåret även kapitalförsäkring för pensionsåtagande.

Not 26

2021 2020 2021 2020
Upplupen energiförsäljning 542 326 295 756 316 510 171 534
Återsökt energiskatt 14 367 – 1 431 –
Upplupna elcertifikat 312 431 – –
Upplupna entreprenadintäkter 21 840 21 465 – –
Övriga upplupna intäkter 2 817 2 538 – –
Förutbetalda kostnader 210 541 9 753 209 266 8 567
Redovisat värde 792 203 329 943 527 207 180 101

1 168
175

–
–

–

Temporär

Moderföretaget

Koncernen

Andra långfristiga fordringar

Temporär

5 070
760

Moderföretaget

Koncernen

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

skillnad

Uppskjuten skattefordran

–
skillnad
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 27

Aktiekapitalet i Kraftringen Energi AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 10 kr. 
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på 
Kraftringen Energi ABs bolagsstämma. 

Tecknade och betalda aktier: 2021 2020
Vid årets början 4 867 242 4 867 242
Summa aktier vid årets slut 4 867 242 4 867 242

Not 28

Uppskriv-
ningsfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Kapitalan-

delsfond
Ingående balans 2020-01-01 0 0 0
Årets förändring 0 0 0
Ingående balans 2021-01-01 0 0 0
Årets förändring 0 0 0
Utgående balans 2021-12-31 0 0 0

Not 29

2021 2020
Ackumulerade överavskrivningar 2 075 113 2 093 546
Periodiseringsfond 102 143 34 270
Redovisat värde 2 177 256 2 127 816

I obeskattade reserver ingår uppskjuten skatt.

Not 30

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 4 335 649 893 144 867 623
Periodiseringsfonder 111 718 23 014 7 334
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 4 324 – 891 – 779
Maskiner och andra tekniska anl. 622 630 – 128 262 – 129 475
Valutaeffekt utl dotterföretag – – -285 – –
Delsumma 0 1 045 026 0 1 005 211
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 1 045 026 1 005 211

Moderföretaget 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Byggnader och mark – – – – 509
Elcertifikat och utsläppsrätter – – – 1 042 801
Lager – – – – 36
Delsumma 0 0 1 042 1 346
Kvittning 0 0 -1 042 -1 042
Redovisat värde 0 304

Annat eget kapital inklusive årets resultat 
består bl.a. av följande poster:

175

–

Moderföretaget

3 781
628 521

-1 168

Aktiekapital 

2 471

Temporär
skillnad

4 211 760
34 270

Moderföretaget

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Ack. valuta-
kursdiffe-

renser
-6 578

-26 132
-32 710
18 101

skillnad
Temporär

-14 609

Uppskjuten skatteskuld

Obeskattade reserver
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 31

Koncernen Återställ- Pensions- Förlust-
ning avsättning kontrakt Totalt

– 19 230 – 22 103
Omföring av avsättning från fg år -375 375
Tillkommande avsättningar – 439 39 963
Ianspråktagna belopp – – – -83
Återförda belopp – – – -19
Årets förändring – – -375 -375
Redovisat värde 2020 0 19 294 39 22 589

Ingående redovisat värde 2021 0 19 294 39 22 589
Omföring av avsättning från fg år – – – –
Tillkommande avsättningar – – – 2 034
Ianspråktagna belopp – – -39 -137
Återförda belopp – – – -260
Årets förändring – -10 579 – -10 579

0 8 715 0 13 647

Moderföretaget Återställ- Pensions- Förlust-
ning avsättning kontrakt Totalt

Ingående redovisat värde 2020 – 18 153 – 18 153
Tillkommande avsättningar – 590 – 590
Återförda belopp – – – –
Årets förändring – – – –
Redovisat värde 2020 0 18 743 0 18 743

Ingående redovisat värde 2021 0 18 743 0 18 743
Tillkommande avsättningar – – – –
Återförda belopp – – – –
Årets förändring – -10 414 – -10 414

0 8 329 0 8 329

Koncernen har generellt garantiåtaganden på 5 år för samtliga entreprenadarbeten, i enlighet med standardavtalen
AB 04 och ABT 06.

Not 32

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2021 2020 2021 2020
Mellan 1 och 5 år 1 300 000 1 490 000 1 300 000 1 490 000
Redovisat värde 1 300 000 1 490 000 1 300 000 1 490 000

Not 33

2021 2020 2021 2020
Beviljad limit uppgår till 120 000 120 000 120 000 120 000

4 932Redovisat värde 2021

Övriga avsättningar

-19

3 256

åtgärder

Ingående redovisat värde 2020

0

0

Koncernen

Moderföretaget

–

3 256

2 034
-98

2 873

485
-83

Garanti-

–

-260

–

–

–

Garanti-
åtgärder

Moderföretaget

Checkräkningskredit

Redovisat värde 2021 0

–

Långfristiga skulder

–

Koncernen

–

–
–

–
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 34

2021 2020 2021 2020
Energiskatter och moms 184 950 186 915 141 8 370
Personalens källskatt 7 460 7 235 3 522 3 481
Övriga skulder 2 706 2 613 – 52
Redovisat värde 195 116 196 763 3 663 11 903

Not 35

2021 2020 2021 2020
Upplupna energikostnader 397 569 116 960 223 648 59 988
Upplupna räntekostnader 4 342 5 192 4 342 5 192
Upplupna personalkostnader 51 165 55 077 25 319 28 643
Upplupna revisionskostnader 1 854 785 290 480
Upplupna fjärrvärmekostnader 10 272 7 799 10 272 7 799
Upplupna entreprenadkostnader 1 003 205 – –
Elcertifikat och utsläppsrätter 7 133 12 749 3 477 5 297
Förutbetalda anslutningsavgifter 104 644 109 106 36 822 38 330
Förutbetalda intäkter 13 337 3 155 1 721 1 226
Övriga upplupna kostnader 5 786 6 556 3 224 2 941
Redovisat värde 597 105 317 584 309 115 149 896

Not 36

2021 2020 2021 2020
Avsättning till pensioner -10 580 440 -10 414 590
Övriga avsättningar 1 637 47 – –
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar 3 186 – – –
Nedskrivning/reversering av nedskrivning varulager -1 375 – -1 309 -83
Nedskrivning/reversering av nedskrivning övriga tillgångar 969 – -1 254 -5 039
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar 16 233 1 834 8 377 554
Resultatandel i intresseföretag -4 593 45 984 – –

– 30 243 – –
Orealiserade kursdifferenser 5 700 -7 075 – –
Övrigt -82 -29 649 2 065
Summa 11 095 71 444 -3 951 -1 913

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderföretaget

Övriga skulder

Värdeförändring i intresseföretag

Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 37

Ställda säkerheter 2021 2020 2021 2020
För egna avsättningar och skulder
Skulder till kreditinstitut
Andra ställda säkerheter – – 1 000 1 136
Redovisat värde 0 0 1 000 1 136

Eventualförpliktelser 2021 2020 2021 2020
Eventualförpliktelse till förmån för koncernföretag – – 303 443 217 067
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 853 743 860 943 853 403 860 943
Garantiåtagande för entreprenader – 250 – –
Redovisat värde 853 743 861 193 1 156 846 1 078 010

*Enligt ansvarsfördelningen i aktieägaravtalet mellan ägarbolagen (Kraftringen Energi AB och Öresundskraft AB)
till Modity Energy Trading AB uppgår koncernens regressrätt per balansdagen till 0 tkr (18 831).
Motsvarande del för Öresundskraft AB uppgår vid samma tidpunkt till 0 tkr (18 831)
Moderföretaget har ställt ut moderbolagsgarantier för dotterföretagen.

Not 38

Säkringsredovisning och riskexponering
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses
koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i energipriser (främst biobränsle och el), valutakurser,
räntenivåer, fluktuationer i refinansierings- och kreditrisker. Koncernens riskpolicy beslutas i koncernstyrelsen och bildar
ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för alla finansiella risker i energi-, ränte- och 
valutamarknaderna. 

Ansvaret för koncernens marknadsrisker förknippade med energiförsäljning, främst el, fjärrvärme och naturgas, hanteras
genom koncernens intresseföretag Modity Energy Trading AB. På motsvarande sätt hanteras de finansiella
transaktionerna och riskerna av moderföretagets ekonomienhet. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en
kostnadseffektiv finansiering respektive säkring av alla energipriser och att minimera marknadsfluktuationernas effekte
på koncernens resultat. För att följa upp utvecklingen och kontrollen av den riskexponerade verksamheten finns en 
riskkommitté och en särskild funktion för riskkontroll.

Ränterisker
Med ränterisk avses risken för ett försämrat räntenetto eller marknadsvärde för räntebärande skulder och tillgångar som
en följd av ändrade marknadsräntor. Koncernens säkringstrategi är att reducera osäkerheten beträffande den framtida
räntekostnaden för upplåning till rörlig ränta. Osäkerheten är hänförlig till förändringar i den rörliga räntan. 
Ränterisken definieras som en referensränta vilket avser STIBOR eller motsvarande.

Koncernens ränterisk hanteras genom att räntebärande skulder fördelas i fasta och rörliga räntor, bland annat genom
användning av ränteswapskontrakt. Säkringsstrategin innebär att säkringsinstrumenten kommer att vid behov ersättas 
av nya säkringsinstrument vid förfall.

Derivatinstrument

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Valutarisker
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker.  Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska 
valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan för det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörs-
fakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering.
För att minska valutarisken i dessa flöden säkras belopp överstigande 500 tkr. Valutariskfluktuationer återfinns också i
omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderföretagets funktionella valuta,
så kallad omräkningsexponering. 

Säkringsinstrumenten för koncernen utgörs av valutaoptioner, valutaterminer eller valutaswappar. Säkringsstrategin 
innebär att säkringsinstrumenten kommer att vid behov ersättas av nya säkringsinstrument vid förfall. Företagets
transaktionsexponering fördelar sig framförallt mellan valutorna EUR och SEK. 

Elprisrisk i kundavtal
Koncernens försäljning av el till kunder sker till såväl rörliga priser som fasta priser. Inköp av el sker till rörliga priser på e
marknaden. Sverige är indelat i fyra prisområden vilket kan innebära att priserna skiljer sig åt beroende på var elen 
köps in och säljs. 
Koncernens elprisrisk hanteras med hjälp av finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris. Säkringsstrategin är att
reducera osäkerheten beträffande framtida kostnaden för el till de kunder med fastprisavtal.
Elpriset ska säkras i samma prisområde som den underliggande exponeringen. Genom att alla exponeringar ska 
prissäkras i SEK uppstår varken prisområdes - eller valutarisker inom koncernens elhandelsverksamhet. 

Elprisrisk i nätförluster
Vid eldistribution avgår en viss del av volymen i så kallad nätförlust. Koncernen har som strategi att reducera 
osäkerheten beträffande den framtida kostnaden för nätförluster vid eldistribution. Osäkerheten är hänförlig till 
förändringar i priset på el avseende den del av distribuerad el som avgår i så kallas nätförlust.

Företaget hanterar elprisrisken avseende nätförluster genom elterminer. Dotterföretaget Kraftringen Nät AB som är
koncernens eldistributionsföretag erhåller i förväg fastställt pris på elpriset för aktuell period. 

Energihandelsrisker
Den löpande hanteringen av koncernens energihandelsrisker hanteras i intresseföretaget Modity Energy Trading AB,
vilka hanterar riskerna i enlighet med avtalat riskmandat.

Verkligt värde
Vid fastställande av verkligt värde används officiella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. I de fall sådana saknas görs 
värdering genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för respektive löptid. 
För övriga finansiella tillgångar och skulder motsvarar bokfört värde verkligt värde.

Nedan ges en sammanställning av koncernens derivatinstrument samt upplysning om dess verkliga värden.

Koncernen
Nom belopp Verkligt värde Nom belopp Verkligt värde

Valutaterminer EUR – – – 140
Ränteswappar -1 200 000 -161 696 -1 300 000 -237 637

Moderföretaget
Nom belopp Verkligt värde Nom belopp Verkligt värde

Valutaterminer EUR – – – 140
Ränteswappar -1 200 000 -161 696 -1 300 000 -237 637

2021 2020

2021 2020

ID
:d

e3
4
7
c8

0
-9

b
cf

-1
1
ec

-9
e7

2
-b

3
4
2
6
1
e8

a9
8
7

S
ta

tu
s:

 S
ig

n
er

at
 a

v
 a

ll
a

406 ( 805 )



Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 39

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 6 % (8 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 4 % (7%) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 40

Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Kraftringen AB, org. nr. 556527-9758 med säte i Lund.

Not 41

Not 42 Definiton av nyckeltal

Soliditet Eget kapital + obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
Balansomslutningen

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster
Genomsnittligt eget kapital inklusive andelen eget
kapital av obeskattade reserver

Operativt kassaflöde Resultat efter finansiella poster 
+ årets avskrivningar
-  årets investeringar
=Operativt kassaflöde

Under inledningen av 2022 har verksamheten fortsatt påverkats av pandemin. Kraftringen följer folkhälso-
myndighetens riktlinjer. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa våra samhällsviktiga leveranser och att förebygga 
och hantera eventuella konsekvenser av Coronavirusets spridning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernuppgifter
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Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Not 43 Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 597 468 511 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

2021 2020
Utdelning 
Balanseras i ny räkning
Summa

Karl Branzén Kenneth M Persson
Ordförande 1:e vice Ordförande

Lena Emilsson Sezgin Kadir
2:e vice Ordförande Verkställande direktör

Bernt Bertilsson Cecilia Bladh in Zito
Ledamot Ledamot

Jörgen Forsberg Bo-Göran Hansen
Ledamot Ledamot

Claes Hedlund Johan Helgeson
Ledamot Ledamot

Jeanette Olsson Ronny Johannessen
Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den               

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Lund den 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Kraftringen Energi AB (publ), org.nr 556100-9852

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Kraftringen Energi AB (publ) för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovi-
sningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.   

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:   

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.  

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.  

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av Kraftringen Energi AB (publ) för 
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
 
Malmö den 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Peter Gunnarsson  Henrik Rosengren 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Lekmannarevisorer i 
Kraftringen Energi AB (publ) 

  
            Till årsstämman i Kraftringen Energi AB (publ) 
             Org nr 556100-9852 
 

Granskningsrapport för år 2021 
 
Vi utsedda lekmannarevisorer från Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun 
och Lunds kommun har granskat Kraftringen Energi AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags- 
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  
 
Genomförd granskning har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till 
styrelsen. 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
 
Den     16/3    2021 

 
 
 
_______________________   ____________________________ 
Lars Trägen     Kenneth Jönsson 
Lunds kommun    Eslövs kommun 
 
 
 
_______________________   ____________________________ 
Remco Andersson   Göran Andersson 
Lomma kommun    Hörby kommun 
 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
YL

EY
X-

2J
TF

V-
5D

X2
5-

IW
8M

Q
-P

CM
34

-IJ
X0

P

414 ( 805 )



 

https://penneo.com/validate

LARS TRÄGEN
Lekmannarevisor
Serienummer: 19760323xxxx
IP: 80.217.xxx.xxx
2022-03-16 17:35:13 UTC

GÖRAN ANDERSSON
Lekmannarevisor
Serienummer: 19480313xxxx
IP: 81.228.xxx.xxx
2022-03-16 18:01:32 UTC

Bo Kenneth Jönsson
Lekmannarevisor
Serienummer: 19510128xxxx
IP: 78.67.xxx.xxx
2022-03-16 18:14:28 UTC

Remco Andersson
Lekmannarevisor
Serienummer: 19530220xxxx
IP: 81.226.xxx.xxx
2022-03-17 11:38:31 UTC

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
YL

EY
X-

2J
TF

V-
5D

X2
5-

IW
8M

Q
-P

CM
34

-IJ
X0

P

415 ( 805 )



Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 

 
 

Lekmannarevisorer i  
Kraftringen AB  
 
Lekmannarevisorer i  
Kraftringen Energi AB (publ)  
 
 
 Styrelsen för  
 Kraftringen AB  
 
 Styrelsen för  
 Kraftringen Energi AB (publ)  

 
 
Granskningsredogörelse 2021  
 
Lekmannarevisorernas uppdrag  
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. Lekmannarevisorn 
skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall 
vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  
De förtroendevalda revisorernas uppgifter regleras i Kommunallagens 12 kap 1 §. Här anges 
att revisorerna årligen granskar, i den omfattning som följer av god revisionssed, all den 
verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 10 kap. 3-5 §§, 
även verksamheten i de företagen. Samordnad revision mellan kommunen och dess företag 
är således ett av redskapen för ägarens kontroll och uppföljning och därmed en del i en aktiv 
ägarstyrning. 
  
Lekmannarevisorerna har i sin granskning biträtts av certifierad kommunal revisor från EY. 
Nedan redogörs för det arbete som vi bedrivit under 2021 när det gäller vårt 
ställningstagande som redovisas i granskningsrapporten.  

 
Planering  
Enligt ABL 10 kap. är det angeläget att revisorerna och lekmannarevisorerna tar till vara 
varandras erfarenheter och kunskaper. Under 2021 har därför lekmannarevisorer, certifierad 
kommunal revisor och auktoriserad revisor sammanträffat med företrädare för 
revisionsutskottet för att diskutera revisorernas planering av granskningar, bolagets 
utveckling samt aktuella frågor. Lekmannarevisorerna har i sin granskning haft möjlighet att 
få svar på de frågor som ställts kring bolagets verksamhet. Vi har också tagit del av den 
ingående granskning av den interna kontrollen som genomförts av de auktoriserade 
revisorerna. 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Under 2019 initierade lekmannarevisorerna ett internt arbete med att ta fram en risk- och 
väsentlighetsanalys. Arbetet under 2021 har grundat sig i risk- och väsentlighetsanalysen. 
Revisionsplanen innehåller identifierade riskområden inom ramen för bolagets 
internkontrollprocess, övergripande riskområden, tidigare genomförda granskningar och 
relevanta granskningsinsatser. 
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Bilaga till granskningsrapport för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 

 
 

Genomförd granskning  
Granskning av krisberedskapsarbetet 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i stort säkerställt ett ändamålsenligt 
krisberedskapsarbete. Vi grundade vår bedömning på att bolaget har en organisation 
för krisberedskap och hantering av storstörningar. Det finns upprättade styrdokument 
för krisberedskapsarbetet och arbetet vid kris samt risk- och sårbarhetsanalyser/riskanalyser 
som ligger till grund för arbetet och åtgärder utifrån risker i bolaget. 
Krisledningsorganisationen på Kraftringen samt storstörningsorganisationen som återfinns i 
dotterbolaget Kraftringen Nät AB övas kontinuerligt på krishantering/hantering av 
storstörning. Vi bedömde även att styrelsen genomför en tillräcklig uppföljning av bolagets 
krisberedskapsarbete.   
 
I granskningen identifieras förbättringsområden vilket bland annat är att, även om övningar 
och utbildningar genomförs, saknas det en dokumenterad övnings- och utbildningsplan som 
omfattar krisledningsorganisationen och storstörningsorganisationen, vilket ska upprättas 
enligt Kraftringens övergripande krisplan. Vi noterade att det har genomförts muntliga 
utvärderingar och i ett fall en enkätundersökning efter övningar. Det saknades dock 
dokumenterade utvärderingar efter genomförda utbildningar och vid vissa incidenter som 
visar vilka åtgärder som upprättats. Vi bedömde även att utvärderingar av övningar för  
krisledningsorganisationen bör dokumenteras i syfte att kunna följa upp identifierade 
förbättringsområden. Vidare kunde vi konstatera att det, i vissa fall, saknas dokumentation av 
genomförda åtgärder. Detta avser avdelningen för Digital utveckling som arbetar med ett 
externt bolag för att skydda bolaget från dataintrång. De åtgärder som vidtas tillsammans 
med det externa bolaget dokumenteras av det externa bolaget medan det saknades en  
logg för åtgärder som avdelningen vidtagit på egen hand. Enligt vår bedömning vore det 
fördelaktigt om avdelningen för Digital utveckling upprättade en intern logg över de åtgärder 
de själva har vidtagit. 
 

Lekmannarevisorernas bedömning redovisas i granskningsrapport  
Resultatet av den samordnade revisionen tar sig uttryck i den revisionsberättelse som 
lämnas till fullmäktige av revisorerna avseende kommunens samlade verksamhet. Som 
bilaga till revisionsberättelsen ingår lekmannarevisorernas granskningsrapport av 
krisberedskapsarbetet. I granskningsrapporten redovisas vår bedömning om styrelsen har ett 
ändamålsenligt krisberedskapsarbete.    
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2 3

 4 Om Kraftringen 

 5 VD:n har ordet 

 6-7 Viktiga händelser 2021

 8 Vår hållbarhetsprocess  

 9 Våra tre hållbarhetsmål 

 11 Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen 

 

12 Hållbarhetskategori Klimat 

 13 Våra växthusgasutsläpp 

 20 Fokusområden Klimat

  - Reducerad klimatpåverkan från egen produktion och  
   energianvändning (scope 1-2) 

  - Energieffektivisering

  - Grön energihandel

  - Effektiv hantering av samhällets restvärme

  - Negativa växthusgasutsläpp

  - Hållbar omställning i industrin 

  - Tillförsel av förnybar elproduktion i energisystemet

  - Reducerad klimatpåverkan från leverantörskedjan (scope 3)

  - Hållbar omställning i transportsektorn

  - Effektivt utnyttjande av samhällets restflöden till  
   energiproduktion

 34 Hållbarhetskategori Miljö 

 35 Miljöledning 

 35 Nyckeltal miljö  

 36 Fokusområden Miljö

  - Förebygga och förhindra miljöolyckor

  - Minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem
   från produktion och distribution av fjärrvärme

  - Hållbar askhantering

  - Hållbar avfallshantering (exklusive askhantering)

  - Minskade luftföroreningar

  - Minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem  
   från produktion och distribution av el

  - Minskad användning av sötvatten

  - Minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen och material

 48 Hållbarhetskategori Samhälle, ägare  
  och medarbetare 

 48 Global Compact

48  Arbetsmiljöledning

 49 Nyckeltal personal 

 49 Fokusområden Samhälle, ägare och medarbetare

  - Leveranssäker och kostnadseffektiv produktion 
   och infrastruktur

  - Hållbara arbetsvillkor i egen verksamhet

  - Skydd av vår samhällskritiska verksamhet

  - Avkastning på vårt kapital

  - Datakommunikation för alla

  - Etiskt agerande i affärer

  - Jämställdhet och mångfald bland medarbetare

  - Hållbara arbetsvillkor i våra leverantörskedjor

  - Utvecklande möjligheter för våra medarbetare

INNEHÅLL

Kraftringens hållbarhetsrapport 2021 utgör en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, 
räkenskapsåret 2021-01-01 –2021-12-31 och godkändes av styrelse och VD den 8:e mars 2022. 
I förvaltningsberättelsen beskrivs Kraftringens affärsmodell. I hållbarhetsrapporten beskrivs vårt 

hållbarhetsarbete, relaterade målsättningar och nyckeltal.
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4 5

När hållbarhetsfrågan diskuteras är det viktigt att påpeka att 
hållbarhet är bredare än klimatfrågan och inkluderar även exem- 
pelvis social och ekonomisk hållbarhet. Med det sagt så är klimat-
frågan den enskilt viktigaste frågan för Kraftringens verksamhet.
I det uppdraget har Kraftringen som ett kommunägt energibolag 
ett särskilt ansvar för samhället i södra Sverige, för att säker-
ställa en hållbar grundleverans av energi för ett fungerande sam-
hälle idag och i framtiden. 

Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Kraftringens 
hållbarhetsarbete. Exempelvis har vi minskat våra koldioxidut-
släpp med 90 % sedan 2007, genom att gå över från fossila till 
förnybara bränslen i vår egen produktion. Men vi är långt ifrån 
nöjda och vill nu fortsätta denna resa.  Det gör vi både genom 
att bredda vårt synsätt på vår hållbarhetspåverkan och genom 
att fortsätta jobba med vår egen verksamhet.

Även om arbetet med den egna verksamheten är viktigt så kan 
vi göra störst nytta tillsammans med andra aktörer som har längre 
kvar på sin omställning än Kraftringen. Exempelvis har vi 2021 be- 
slutat att investera i ett unikt samarbete med med Nordic Sugar
som kommer minska deras utsläpp med 25 % tack vare fossilfri 
ånga från Örtoftaverket. Genom samarbete och samverkan vill 
Kraftringen hjälpa fler aktörer att minska sina klimatavtryck och 
på så sätt leda omställningen av ett hållbart samhälle. 

Mitt i allt detta är det viktigt att påpeka att omställningen även 
består av stora utmaningar. Det kan exempelvis handla om be- 
hovet av att elektrifiera Skåne och stora utmaningar när det gäl- 
ler effekt- och kapacitetsfrågan. Här är det viktigt att samverka 
och samarbeta med aktörer både inom branschen, politiken samt 
andra branscher. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar och ett 
bra exempel på detta är Skånes Effektkommission som samlar 
relevanta aktörer i Södra Sverige för att möta effektfrågan i 
Skåne. 
   
Under 2021 har vi antagit nya mål för att sätta riktningen och 
styra hållbarhetsarbetet. Vi håller på att integrera vårt arbete 
med hållbarhetsfrågor helt och hållet i verksamheten och har 
också infört ett nytt, mer heltäckande sätt att driva hållbarhets- 
arbetet. En effekt av det arbetet är rapporten du nu har fram-
för dig.

Vi har gjort mycket, och vi är stolta över det vi har gjort. Men 
ännu återstår mer att göra, och det ger oss en fantastisk energi!

Sezgin Kadir, vd och koncernchef

VD:n har ordet 
Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela Kraftringens verksamhet och har gjort så sedan vi startade
vår hållbarhetresa på 1970-talet, när vi bland annat började bygga ut vårt fjärrvärmenät. Under
årens lopp har vi gått ifrån att behandla hållbarhet som en separat fråga till att vara i mitten 
av vår verksamhet. Det är ett viktigt skifte som är nödvändigt för att ta nästa steg i hållbarhets-
arbetet och krävs när hela samhället behöver ställa om sin användning av energi. Här vill Kraft- 
ringen ta ledartröjan och leda hållbarhetsomställningen i södra Sverige.

Kraftringens historia går tillbaka 150 år i tiden när 
Lund skaffade gasdriven belysning och ett eget gas-
verk. Nu har Kraftringen ca 600 anställda och ägs av 
kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kommu-
nernas ägande sker via holdingbolaget Kraftringen AB
som i sin tur äger Kraftringen Energi AB där den ope-
rativa verksamheten drivs och organiseras.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utveck- 
lingen av framtidens energi. Det gör vi genom att ta ansvar för att
använda naturresurser så effektivt som möjligt, exempelvis foku-
serar vi på lokala och hållbara energilösningar som både skapar
stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Vi är
stolta över att vår produktion av el och fjärrvärme blev helt fossil-
bränslefri under 2018.

En viktig del av vårt uppdrag är att skapa energi för framtida gene-
rationer. Det gör vi genom att engagera oss i en mängd olika sam-
manhang och projekt, både lokalt och internationellt. Några spän- 
nande exempel är hållbart stadsbyggande, teknikutveckling, 
forskning och olika projekt för barn och ungdomar. I allt vi gör har 
vi ambitionen att se efter den långsiktiga samhällsnyttan så att du, 
vi och kommande generationer får samma, eller bättre, möjligheter.

Om Kraftringen

420 ( 805 )
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Q2Q1 Q3 Q4

Viktiga  
händelser  
2021

Höjd kreditvärdighet
Under årets andra kvartal höjde det inter-
nationella kreditinstitutet Standard & 
Poor’s Kraftringens kreditvärdighet till 
betyget A-. Det gör att våra investe- 
ringar i den lokala produktionen och 
distributionen framtidssäkras. Bety- 
get står för stark finansiell utveck-
ling och möjliggör vidare sats-
ningar på fler smarta energi- 
lösningar i snabbare takt tillsammans med våra kunder.

Ny lösning vid fjärrvärmeunderhåll 
När ett fjärrvärmenät ska servas behöver en begränsad del av nätet tömmas på vatten. 
Tidigare har det varma vattnet transporterats iväg med spolbil men under 2021 test- 
körde vi istället en mobil container för återbruk av tappvattnet, med mycket positivt 
resultat. En unik lösning som utvecklats av Kraftringens egna värmetekniker och som
kommer spara vatten och minska transporter - och därmed även leda till lägre klimat-
påverkan. Lösningen är unik för Kraftringen men vi välkomnar branschkollegor att ta 
del av våra erfarenheter för att sprida metoden över landets olika fjärrvärmenät. 

Ångledning till Örtofta sockerbruk
I ett unikt energisamarbete med Nordic Sugar, där vi gemensamt 
satsar ca 80 miljoner kronor, började under hösten bygget av en
ångledning mellan våra två anläggningar i Örtofta. Vi kommer
därigenom att kunna förse Örtofta sockerbruk med ånga som
ersätter fossilt bränsle i produktionsprocessen av socker. Socker- 
produktionens utsläpp sänks med omkring 17 000 ton CO2e per 
år och vi kan samtidigt nyttja Örtoftaverket på ett än mer opti-
malt sätt. Anläggningen beräknas tas i drift hösten 2022.

Kraftringen räddar berguvar
I samarbete med Skånes Ornitologiska Förening  
värnar vi den rödlistade fågelarten berguv. Kraft- 
ringen har initierat ett projekt där elledningar 
som är i närheten av berguvarnas häcknings-
platser undersöks. De elledningar som bedöms 
som farliga kommer att åtgärdas så att risken 
att uvarna kommer till skada minimeras.

Solcellspark i Klippan
Under hösten fattade vi beslut om  

att satsa 20 miljoner kronor på att bygga en solpark i Klippans kommun. Årsproduktionen  
beräknas bli ca 3000 MWh vilket motsvarar hushållsel till ca 600 villor. Markägarnas får  

kommer fortsätta att beta inom solparken och insådd av blommande ängsväxter kommer  
göras för att underlätta för pollinatörer. Parken förväntas vara i drift i slutet av 2022. 

GDECA
11 november mottog vi och Lunds kommun pris 
för vårt lågtempererade fjärrvärmenät i Brunns-
hög i Lund. Den innovativa energilösningen, där 
värme från närliggande forskningsanläggningar 
återvinns, tilldelades pris i kategorin ”New scheme”
under den virtuella prisceremonin Global District 
Energy Climate Awards. Utöver tekniska innova-
tioner har även flera nya typer av användnings-
områden identifierats. Förutom uppvärmning av 
byggnader kan till exempel markytor hållas isfria
för fotgängare och cyklister – vilket kan underlätta 
underhåll samt valet av dessa färdmedel. 

Lund visar vägen 
I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energi-
systemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. 
Grunden är ett nära samarbete mellan energibolag och 
fastighetsägare genom en digital plattform där energi 
köps och säljs. I förlängningen finns en förhoppning om 
att lösningen, som tas fram i projektet e-Flex – digital 
plattform för handel och styrning av energi, ska kopieras
av andra energibolag och kommuner. Projektet delfinan-
sieras av Energimyndigheten och övriga partner är Region 
Skåne, Sustainable Business Hub, Energy Opticon, 
Lunds Universitet och RISE.

Forskningsstudie för produktion av bioolja 
Vi ställde oss under året bakom Fossilfritt Sveriges biostrategi, då 
denna är i linje med hur vi som företag ser på biomassan som en
värdefull förnybar resurs i den lokala energiproduktionen. Ett exempel 
på hur Kraftringen vill kunna erbjuda fler mervärden av restprodukter 
från skogen och returträ är kartläggning av möjligheter till pyrolys 
av bioolja, som kan bidra till den gröna omställningen i transport-
sektor och industrin. Ett forskningsprojekt, delvis finansiserat av 
Energimyndigheten, där Lunds Tekniska Högskola, Karlstads Uni-
versitet och Kraftringen ingick, presenterade under hösten 2021 
sin slutrapport. Läs mer om möjligheterna till produktion av bioolja 
vid Sveriges kraftvärmeverk på kraftringen.se/pyrolys.

Stängning av borrhål
I östra delarna av Lund genomförde vi i början av 2000-talet, då under namnet Lunds
Energi, provborrningar för att undersöka möjligheterna för så kallad djupgeotermi till
Lunds fjärrvärmenät. Testerna visade tyvärr för låga temperaturer och vattenflöden 
så planerna lades ned. Den nya stadsdelen Råbylund har kommit allt närmare platsen 
för borrhålet och under året innebar det att brunnen stängdes permanent genom att 
cementeras igen.

Art Shacks
I samarbete med Lunds kommun genomförde vi under våren 
och försommaren projektet Art Shacks, där fem nätstationer 
i Lund fick ett nytt utseende. De ofta nedklottrade fasa- 
derna förvandlades till konstverk av elever från Lunds 
Konst/Designskola, som på det här sättet fick 
en chans att förverkliga sina konstverk 
tillsammans med assisterande feriearbetare.  
Konstverken utgör nu besökspunkter längs  
ett promenadstråk 
i centrala Lund. 

Jämställdhet
Jämställdhet mellan män och
kvinnor har varit och är en
utmaning för energibran-
schen. Kraftringen tar denna 
utveckling på stort allvar och 
beslutade under året att ta fram 
en långsiktig handlingsplan för 
att nå ett jämställt företag. 

Nytt nät för  
sensorkommunikation i Eslöv
I februari sattes de första sensorerna 
upp i ett nytt, trådlöst nät för kommu-
nikation av data från sensorer i Eslöv. 
Sensorerna har ett flertal använd-
ningsområden, alltifrån att hitta lediga 
parkeringar till att öka tryggheten i 
centrum.

Kraftringen deltar i Region Skånes effektkommission
Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission i Skåne.  

Kraftringenär en av deltagarna. Kommissionen ska verka som en  
gemensam röst för att lyfta det regionala kapacitetsbehovet  

på den nationella politiska arean gentemot regering och 
myndigheter när det gäller strategiska elfrågor. 

JANUARI APRILFEBRUARI MAJMARS JUNI JULI OKTOBERAUGUSTI NOVEMBERSEPTEMBER DECEMBER

Standard & Poor’s

Höga krav på värmeförsörjningen
Den stränga kylan i februari ställde ökade krav på 

Kraftringens produktionsanläggningar att leverera 
värme till alla fjärrvärmekunder. Totalt levererade vi 
ca 25 % högre värmevolym än prognos för månaden.

Kraftringen erbjuder lokalproducerad el
I Örtoftaverket producerar vi sedan 2018 värme och el 
från enbart förnybara bränslen. Nu är det möjligt för alla 
Kraftringens kunder att få ta del av den närproducerade 
elen. I vår strävan att vara ledande inom hållbarhet så 
kommer en del av pengarna från de nya avtalen skänkas 
till Stiftelsen Skånska landskap som  
arbetar med biologisk mångfald, folk-
hälsa och naturskyddande åtgärder. 

Säkerheten främst
Vårt mål är att ingen medarbetare ska skada sig på jobbet. Ett steg att skapa en säkrare 
arbetsmiljö är att vi ljusbågesäkrar alla våra transformatorstationer. Arbetet har pågått 

sedan 2020. Arbete pågår även med certifiering enligt ISO 45001 för att förbättra arbets- 
miljö och säkerhetskultur. Hela koncernen ska certifieras under 2023 som ett led i vårt 

fortsatta fokus på att sätta säkerheten främst. Standarden omfattar både fysisk,  
organisatorisk och social arbetsmiljö.  

421 ( 805 )
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Vår hållbarhetsprocess
Under år 2021 har vi introducerat en ny process för att styra hållbarhetsarbetet och skapa fokus 
på de, för våra intressenter, viktigaste hållbarhetsfrågorna. Avsikten med denna nya hållbarhets- 
process är att bli mer lyhörda, stärka både bredd och spets i vårt hållbarhetsarbete och skapa 
förutsättningar för att löpande följa och kunna ompröva Kraftringens målsättningar i en snabbt 
föränderlig omvärld.

Hållbarhetsprocessen inleds på en strategisk nivå, där vi kart-
lägger vilka frågor som är viktigast för årets kommande hållbar-
hetsarbete. Detta görs med utgångspunkt i de förväntningar 
som finns på vårt företag från exempelvis kunder, ägare, natio-
nella och internationella lagar och regler och utfallet är ett antal
fokusområden. Samtliga fokusområden värderas utifrån reell eller
potentiell påverkan på Kraftringens affär, samt utifrån intressen-
ternas förväntningar och farhågor inom området. Denna kart-
läggning och värdering görs gemensamt av Kraftringens led-
ningsgrupp och kunniga inom företaget. Gemensamt för alla 
fokusområden är att de har en väsentlig social, miljömässig eller
ekonomisk påverkan på företaget och/eller samhället i stort.

När samtliga fokusområden har förankrats i verksamheten görs
en analys av pågående arbete och status inom respektive om-
råde. Hållbarhetsprocessen går därmed in i en taktisk fas, där nya
mål och handlingsplaner kan utvecklas vid behov. Särskild upp-
märksamhet får de fokusområden där identifierade pågående 
aktiviteter ligger långt ifrån intressenternas förväntan. Även för-
ändringar i form av kompetensutveckling eller organisatoriska 
förändringar kan ske. 

När det säkerställts att det finns målsättningar och handlings-
planer inom samtliga fokusområden övergår hållbarhetspro-
cessen till sin operativa fas. Nu genomförs handlingsplanerna.

Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser 

Vi minimerar den negativa miljöpåverkan 
från vår verksamhet

Vi tar ansvar för vårt samhälle, våra
medarbetare och våra ägare 

Våra tre hållbarhetsmål  
Omfattningen av klimatets förändring beror på hur framgångsrik
begränsningen av växthusgasutsläppen blir. Eftersom utsläppen
av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket energi sam-
hället använder, och från vilken typ av energikälla, så ligger ett 
stort klimatansvar på energibolagen.

Eftersom vi både har produktionsanläggningar och distributions-
nät så har vår verksamhet också ett stort ansvar för den övriga
miljön (berggrunden, luften och vattnet). För att samhället ska 
fungera, och för att vi ska kunna leverera avkastning till våra 
ägarkommuner, måste vi även säkerställa en hög leveranssäker- 
het och vara kostnadseffektiva. Dessutom är vi en arbetsplats 
där medarbetare ska trivas och må bra.

För att sätta riktningen och styra hållbarhetsarbetet har vi under
2021 antagit nya övergripande strategiska målsättningar inom
vart och ett av de tre kategorierna Klimat, Miljö samt Samhälle, 
ägare och medarbetare. Tillsammans med handlingsplanerna inom
respektive fokusområde stakar dessa tre strategiska hållbarhets- 
mål ut vägen till vår vision “Energi för framtida generationer”. 

Klimatfrågan är en delmängd av miljöfrågorna, men är en så pass 
viktig och specifik del att den bryts ut och får särskilt stor plats 
i vårt hållbarhetsarbete. Alla fokusområden som identifierats 
under den strategiska fasen i hållbarhetsprocessen grupperas 
också inom dessa kategorier.

M
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Lista med fokusområden 
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FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, 
SDG) ingår i en bredare agenda för hållbar utveckling som kallas
Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i
september 2015 och då formulerades även de 17 globala målen 
och dess 169 delmål med underliggande milstolpar och indika-
torer. Dessa har blivit världens gemensamma definition av håll- 
barhet. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för 
hur världen ska se ut år 2030 och globala målen utgör en mer 
detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för 
att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.  

Den sociala dimensionen riktar uppmärksamheten främst
mot hälsa, välbefinnande, utbildning, boende, rättvisa, jämlikhet
och jämställdhet. Här finns också aspekter som kan kopplas till 

inkludering, arbetsliv, tillit, trygghet och säkerhet.

Den ekologiska dimensionen riktar uppmärksamheten främst
mot skog, mark, vatten och klimatpåverkan genom resursanvänd-
ning, verksamhet och transporter. Här återfinns företeelser 
såsom hållbart brukande av skogar, närmiljö, ekosystemtjänster, 
effektivisering av vattenanvändning och annat.

Den ekonomiska dimensionen riktar uppmärksamheten  
främst mot en långsiktig resurshushållning. Hit kan räknas   
näringsliv och samarbeten, arbetstillfällen, service och areella/ 
industriella näringar.

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen

Hållbar energi för alla – kopplar till  
Kraftringens vision, affärsidé, koncernens 
produktion, produkter, tjänster och koncept,  
och påverkar kundnöjdhet.

Hållbar industri, innovationer och infra- 
struktur – kopplar till energieffektivisering 
hos kunder och i egen verksamhet samt  
Kraftringens infrastruktur för energileve-
ranser och leveranssäkerhet som utgör  
förutsättningar för koncernens samhälls-
uppdrag.

Hållbara städer och samhällen – kopplar till 
Kraftringens bidrag i hållbar stadsutveckling 
och koncernens fokus på hållbar samhälls-
utveckling.

 
Bekämpa klimatförändringarna – kopplar  
övergripande till den energi vi producerar  
och distribuerar. Våra kunder fokuserar i stor 
utsträckning på klimatpåverkan och de om- 
ställningskrav som ställs på oss som företag  
är i första hand knutna till klimatfrågan.

De viktigaste målen för Kraftringens affärsverksamhet är:

De 17 globala hållbarhetsmålen är samverkande och odelbara och används inom näringsliv, 
politik och civilsamhälle världen över.

                     KLIMAT
 

- Reducerad klimatpåverkan från egen produktion och

 energianvändning (scope 1-2)  

- Energieffektivisering 

- Grön energihandel  

- Effektiv hantering av samhällets restvärme  

- Negativa växthusgasutsläpp  

- Hållbar omställning i industrin  

- Tillförsel av förnybar elproduktion i energisystemet  

- Reducerad klimatpåverkan från vår leverantörskedja   

 (scope 3)  

- Hållbar omställning i transportsektorn  

- Effektivt utnyttjande av samhällets restflöden till 

 energiproduktion  

               MILJÖ
 

- Förebygga och förhindra miljöolyckor  

- Minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och   

 ekosystem från produktion och distribution av fjärrvärme

- Hållbar askhantering  

- Hållbar avfallshantering (exklusive askhantering)  

- Minskade luftföroreningar  

- Minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och   

 ekosystem från produktion och distribution av el  

- Minskad användning av sötvatten  

- Minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen   

 och material 

              SAMHÄLLE, ÄGARE OCH MEDARBETARE 

- Leveranssäker och kostnadseffektiv produktion 

 och infrastruktur

- Hållbara arbetsvillkor i egen verksamhet

- Skydd av vår samhällskritiska verksamhet

- Avkastning på vårt kapital

- Datakommunikation för alla

- Etiskt agerande i affärer

- Jämställdhet och mångfald bland medarbetare

- Hållbara arbetsvillkor i våra leverantörskedjor

- Utvecklande möjligheter för våra medarbetare

I kommande kapitel i denna rapport presenterar vi alla 
fokusområden enligt följande upplägg:

Den grundläggande utmaningen  
– Varför är fokusområdet viktigt för oss och världen?

Vår ansats och status  
– Hur tar vi oss an utmaningen och vilka viktiga exempel  
finns på konkreta saker vi gör? 

Målsättningar 
– Vilka målsättningar har vi inom koncernen som relaterar 
till fokusområdet? 

Utvecklingsområden 
– På vilket sätt ser vi att vi kan utveckla  vårt arbete  
inom fokusområdet?

Relevanta samarbeten  
– Vilka samarbetar vi med för att nå resultat inom fokusområdet? 
I vilka specifika sammanhang visar vi vad vi står för? 

Hållbarhetsrisker  
– Vilka faktorer riskerar att försvåra för oss att lyckas med 
ambitionen i fokusområdet?  

Bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål  
– Vilka av de globala  målen bidrar vi till att uppfylla genom  
vårt arbete med fokusområdet?

Under 2022 kommer vi fortsätta på den inslagna banan att 
sätta upp nya mål och aktiviteter inom de fokusområden där 
analysen från 2021 visat att det behövs.

Våra fokusområden
De fokusområden som vi identifierat under 2021 är: 

10
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För att nå nettonollmålet ska vi i första hand minska våra egna 
utsläpp. Hur vi räknar fram omfattningen av utsläppen och vad 
som krävs för att minska dem framgår i tabellen några sidor fram.
De utsläpp som vi inte kan reducera bort kommer vi att kompen-
sera för genom negativa utsläpp. Hur vi resonerar kring detta 
framgår i delkapitlet om vårt fokusområde “Negativa växthus-
gasutsläpp”.

Förutom att uppnå nettonollutsläpp i vår egen verksamhet vill 
vi fortsätta stödja andra samhällssektorer att göra samma resa 
som vi. Det avspeglas i de fokusområden och målsättningar som
du kan läsa mer om i följande delkapitel.

För att minimera verksamhetens klimatpåverkan strävar vi efter 
att kartlägga och minska utsläppen genom hela värdekedjan. 
Sedan 2010, då vi hade vår utsläppstopp på 155 000 ton koldi-
oxidekvivalenter (CO2e), har utsläppen av växthusgaser från vår 
verksamhet minskat med 92 % – till dagens dryga 13 000 ton.
Verksamhetens reducerade utsläpp av koldioxid beror på en 

medveten satsning för att minska användningen av fossila 
bränslen och öka andelen förnybara bränslen och återvunnen 
restvärme i vår produktion. Vi har länge haft som mål att vara 
helt fossilbränslefria i vår produktion av el, värme och kyla, ett 
mål som vi nådde i april 2018. 

Våra växthusgasutsläpp 

Kraftringen har minskat utsläppen med 90 % sedan 2007

Växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter, CO2e

Hållbarhetskategori Klimat
Omfattningen av klimatets förändring beror på hur framgångsrik begränsningen av växthusgas-
utsläppen blir. Den globala temperaturhöjningen ligger redan idag nära 1 °C och de utsläpp som 
hittills redan gjorts gör att världen kommer hamna nära Parisavtalets 1,5 °C-mål. 

Omfattningen av klimatets förändring beror på hur framgångs-
rik begränsningen av växthusgasutsläppen blir. Den globala 
temperaturhöjningen ligger redan idag nära 1 °C och de utsläpp
som hittills redan gjorts gör att världen kommer hamna nära 
Parisavtalets 1,5 °C-mål. 

Till 1,5 °C-målet är en rad andra mål knutna, vilka driver lagstift-
ning, opinion och marknader för produkter och tjänster med 
bättre klimatprestanda, eller till och med negativa utsläpp. Genom
Parisavtalets ”ratchet mechanism” skall målsättningarna skru-
vas upp var femte år. EU har redan höjt ambitionen från 40 till 
55 % reduktion av växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 
1990 års nivåer. År 2050 ska EU ha uppnått nettonollutsläpp. 
I Sverige är nettonollmålet satt till 2045, och till 2030 ska ut-
släppen vara 63 % lägre än 1990.

Klimatsystemet är redan idag påverkat och det är troligt att års-
medeltemperaturen, årsmedelnederbörden och antalet tillfällen
med extrem nederbörd kommer att öka i Sverige, liksom frekven- 
sen av värmeböljor och torka. Vi vet inte exakt vilka krav som 
kommer att ställas på oss som energiföretag i framtiden, men 
det är svårt att föreställa sig en tid där det är mindre fokus på 
klimat, energipriser och miljö än idag. 

För att samhället både ska kunna minska klimatpåverkan och
anpassa sig till det förändrade läget behövs både nya produkter

och tjänster, utveckling av ny energiteknik och nya affärsmodeller
för energibolag. Arbetet behöver utgå från den så kallade Energi- 
trappan, vilken innefattar energieffektivisering, återvinning av 
restenergi, produktion av förnybar energi och utfasning av 
fossil energi.

Flera sektorer kommer, av praktiska och ekonomiska skäl, inte 
kunna nå minskade utsläpp. Därför bör de företag som kan gå
före också göra det. Kraftringen, som redan har sänkt våra totala
växthusgasutsläpp med 90 % sedan 2007, ser att vi kan vara 
ett av föregångsföretagen. Vår bedömning är att vi har goda möj-
ligheter att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser inom vår egen verksamhet 
långt innan det nationella målåret 2045. 

Minskat 
energibehov

Fri energi

Förnybar 
primärenergi

Fossil 
primärenergi

Restenergi

Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse
Gas Protocol) som är en internationell standard för att beräkna 
storleken på antropogena – d.v.s. av människan orsakade – utsläpp
av växthusgaser, vilka bidrar till en ökad växthuseffekt och upp-
värmning av jorden. De växthusgaser som har potential att på-
verka klimatet negativt, och som därför ska redovisas enligt 
GHG-protokollet är:

 Koldioxid som härstammar från fossila källor (CO2)
 Metangas (CH4)
 Lustgas (N2O)
 Ofullständigt halogenerade fluorkarboner  

 (HFC, som ofta används som köldmedier)
 Fluorkarboner (FC)
 Svavelhexafluorid (SF6-gaser)

Koldioxid som härstammar från icke-fossila källor, t.ex. från för-
bränning av biomassa, kallas för ”biogen” koldioxid och tas inte 
upp i den ordinarie GHG-redovisningen. Detta beror på att biogen
koldioxid ingår i kolets korta kretslopp och binds upp av gröna 
växter med hjälp av solljus och vatten genom fotosyntesen. 
Biogen koldioxid ingår med andra ord i balansen för den natur-
liga växthuseffekten och är ofarlig för klimatet.
 
Även metangas kan ha icke-fossilt ursprung. T.ex. är ”biogas” en 
benämning på metangas som framställts genom rötning av sam-
hällets restprodukter, såsom matrester och gödsel m.m. Efter- 
som antroponega utsläpp av metangas – oavsett ursprung – inte
ingår i fotosyntesen, och alltså inte kan tas upp av växter från
atmosfären, påverkar den klimatet negativt. Således ingår utsläpp
av oförbränd metangas i GHG-beräkningarna oavsett om den 
har biogent eller fossilt ursprung.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Scope 1 Scope 2 Scope 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Scope 1 Scope 2 Scope 3

2010 ökade scope 1 p.g.a. ombyggnati-
oner, driftstörningar och ökad naturgas-
användning i produktionsverksamheten.

2014 minskade scope 1 p.g.a. att 
vi invigde Örtoftaverket. Scope 2
ökade p.g.a. att vi inkluderade våra
anläggningars elanvändning i be- 
räkningen.

2015 ökade scope 1 p.g.a. 
ett större köldmedieläckage. 
Scope 2 minskade p.g.a. att
vi bytte till förnybar el i våra
anläggningar.

2021 ökade scope 3 p.g.a.
att vi inkluderade fler poster
i beräkningen, vilket förtyd-
ligar hur vi kan påverka våra 
leverantörskedjor.

2018 minskade scope 1 
p.g.a. att vi slutade använda  
torv i vår produktion.

2016 minskade scope 2 p.g.a. att vi 
började kompensera våra elnätsför-
luster med förnybar el.

Vi har därför satt upp ett eget övergripande klimatmål:

SENAST 2030 HAR KRAFTRINGEN NETTONOLLUTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
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Kraftringen har historiskt begränsat våra  
scope 3-beräkningar till att inkludera två poster:

 Utsläpp från tjänsteresor

 Utsläpp från inköpta transporter av biobränsle till våra   
 kraftvärmeverk Återbruket och Örtoftaverket

Scope 1  utgörs av verksamhetens direkta 
utsläpp, det vill säga utsläpp som verksamheten kan
sägas ha direkt rådighet över. För Kraftringens del 
utgörs dessa utsläpp av koldioxid, lustgas, metan-
gas, SF6-gas och köldmedium från fordon och an- 
läggningar som vi själva äger och använder, till exem- 
pel våra produktionsanläggningar som producerar 
el och värme. Nytt för 2021 är att vi utvecklat hur 
vi beräknar utsläpp av lustgas (N2O) och metangas 
(CH4) från förbränning av biomassa inom fjärrvärme-
verksamheten. Vi beräknar scope 1 enligt ”Financial
control approach”, vilket innefattar utsläppen från 
all verksamhet som vi har finansiell kontroll över.

Scope 2  utgörs av verksamhetens indirekta
utsläpp från inköpt energi. För Kraftringens del 
kommer dessa utsläpp från el och värme som an-
vänds i våra anläggningar och kontor. Även förluster 
som uppstår i våra elnät räknas som en del av vår 
egen energianvändning och ingår i scope 2. Förlus-
ter sker i alla elnät och är inte unikt för Kraftringen.
Vi beräknar scope 2 enligt ”Market based method” 
som baseras på emissionsfaktorer för den faktiskt 
inköpta energin.

Ytterligare information om vår resa mot nettonollutsläpp 
finns i tabellen på nästa uppslag.

I klimatberäkningarna har utsläpp av lustgas från förbränning av 
biomassa, läckage av köldmedium och köpt värme identifierats som
tunga poster. En annan väsentlig post är utsläpp från inköpta trans-
porter av biobränslen, kemikalier, sand och aska som uppgick till 
2758 ton CO2e år 2021.

Vår bedömning är att det finns goda möjligheter att nå målet om
nettonollutsläpp senast år 2030. I första hand, och i enlighet med 
Energitrappan, ska vi arbeta med att reducera våra egna utsläpp. 
Där reducering inte är möjlig kommer vi att behöva arbeta med klimat-
kompensering. Detta kan ske t.ex. genom finansiering av andra verk- 
samheters investeringar i negativa CO2e-utsläpp, genom egen 
produktion av biokol eller genom egen etablering av CCS-teknik.

Scope 3 utgörs av verksamhetens övriga indirekta
utsläpp – utsläpp från någon annans verksamhet vars 
tjänster eller produkter vi använder. Denna utsläppskate-
gori innehåller utsläpp som i många fall ligger bortom,
eller långt bortom, vår direkta rådighet och kan i teorin 
bli mycket omfattande. Det som ingår i en verksamhets 
scope 3 ingår samtidigt i någon annan verksamhets 
scope 1. Därför är det viktigt att noggrant avväga och
vara tydlig med vad som tas med i scope 3-beräkningarna. 
På Kraftringen har vi historiskt begränsat våra scope 3-
beräkningar till att inkludera två poster: utsläpp från 
tjänsteresor och från transporter av biobränsle till och 
inom våra kraftvärmeverk Örtoftaverket och Återbruket. 
Nytt för 2021 är att vi, för att få en ännu bättre uppfatt-
ning om vår värdekedja, utvidgat systemgränsen för 
scopet med flertalet poster.

Nytt för 2021 är att vi, för att få en ännu bättre upp-
fattning om vår värdekedja, utvidgat systemgränsen för 
scopet. De adderade beräkningsposterna utgörs av:

 Utsläpp från hotellnätter kopplade till tjänsteresor 

 Utsläpp från transporter av sand till Örtoftaverket och   
 Återbruket

 Utsläpp från transporter av aska från Örtoftaverket, 
 Återbruket och Klippan.

 Utsläpp från värme som vi inte producerar själva utan köper  
 in från framför allt Öresundskraft och Landskrona Energi

 Utsläpp från utvinning och tillverkning av kemikalier till  
 Återbruket och Örtoftaverket

 Utsläpp från transport av kemikalier till Återbruket  
 och Örtoftaverket

Hotellnätter

Tjänsteresor
Utvinning

Tillverkning

Kemikalier

Värme

Biobränsle

Transporter
Sand

A
ska
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Våra växthusgasutsläpp  
beräknade enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

  Utsläpp av köldmedium (HFC) från våra värmepumpar inom 
fjärrvärmesystemet.

Utsläpp av lustgas (N2O) och metangas (CH4) från förbränning av 
biobränsle inom produktionsverksamheten. 

Utsläpp av metangas (CH4) från vårt gasnät.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från bensin och diesel som  
används till att driva vår reservkraft.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från fossilt startbränsle vid uppstart av våra 
kraftvärmeverk Örtoftaverket och Återbruket.

1222 

(0,94 ton HFC)

3055
(11 ton N20 & 3,5 ton CH4)

38,9
(1,39 ton CH4)

43,5

581

45 
(0,0019 ton SF6)

285

UTSLÄPPSKÄLLASCOPE UTSLÄPPSMÄNGD (ton CO2e)

1

1

1

1

1

1

1

Utsläpp av köldmedium sker både i större skala vid sällsynta 
haverier eller handhavandefel och i liten skala genom läckage vid 
service och kontroller, samt kontinuerligt från åldrande teknik.

Vi äger egna fordon av olika slag – allt från vanliga personbilar till lätta 
lastbilar och större fordon. De drivs på el, biogas, diesel, bensin och HVO.

I våra elnät finns ställverk som hjälper till att fördela ström i flera led-
ningar på ett säkert sätt. Ställverken behöver kunna bryta ström och måste
ha goda isolationsegenskaper. Som isolations- och brytmedium har 
SF6-gas använts historiskt. 

För att detektera och kunna åtgärda köldmedieläckage används 
bevakningssystem och kontinuerlig kontrollvägning (2 ggr/år) av 
alla värmepumpar.  
  
Vid ombyggnation och nyetablering av värmepumpsanläggningar 
väljs lösningar med hänsyn till köldmediets potentiella klimatpå-
verkan (Global Warming Potential, GWP). Vid 2021 års etablering 
av en geoenergianläggning i Stångby valdes exempelvis, trots en 
väsentlig merkostnad, kylvärmepumpar med ett köldmedium med 
halverat GWP-värde jämfört med standard. 
  
Vidare kommer några av våra större värmepumpsanläggningar att
avvecklas och ersättas av annan teknik under de kommande åren.

Uppstart av förbränningspannorna håller på att fasas över till 
fossilfritt bränsle. Uppstart av pannan i Örtoftaverket sker sedan 
november 2021 med 100 % fossilfritt startbränsle. Detsamma 
kommer gälla pannan i Återbruket under första halvan av 2022.

Dessa utsläpp kan vi endast reducera till viss del genom  
driftoptimering.

Läckaget från gasnätet är marginellt i förhållande till mängden 
gas i nätet och minimeras genom kontinuerligt underhållsarbete.

Överfasning till fossilfritt bränsle i reservkraftverken pågår. Under 
2021 fasades samtliga dieselaggregat i Lund över till HVO. Under 
2022 ligger fokus på den dieseldrivna reservkraften i Eslöv och 
Klippan. 

Vi byter kontinuerligt ut våra personbilar till gasbilar, elbilar eller 
laddhybrider när avtal löper ut. Förmånsbilar erbjuds i normalfallet
enbart som rena el- och gasbilar. Vid utgången av 2021 kunde 86
av 105 personbilar köras på förnybart (el eller biogas), dvs. 82 %. 
  
I övriga fordon, där el- eller gasdrivna alternativ inte finns att tillgå
(t.ex. lätta lastbilar), övergår vi till det fossilfria alternativet HVO 
där så är geografiskt och arbetsmässigt möjligt. År 2021 utgjorde 
HVO 7 % av bränslet i diesel-typade fordon.

Då det numera finns alternativ på marknaden köper vi inte längre 
in några produkter innehållande SF6-gas. För spänningsnivåer på 
10-20 kW har marknaden erbjudit alternativ under en längre tid. 
Sedan några år tillbaka finns även alternativ för högre spännings-
nivåer. 

ORSAK TILL UTSLÄPP
PÅGÅENDE OCH PLANERADE ÅTGÄRDER 
FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN

Vår energiproduktion är fossilbränslefri sedan april 2018. Merparten 
av produktionen baseras på förbränning av biobränsle. För att starta
upp förbränningspannorna i våra kraftvärmeverk, t.ex. vid säsongs-
start, krävs dock ett särskilt uppstartsbränsle – bränsle som historiskt 
varit av fossil art.

Vid förbränning av biobränsle avgår både koldioxid (CO2), lustgas 
(N2O) och metangas (CH4). Utsläppen av koldioxid redovisas dock 
separat under benämningen ”biogena koldioxidutsläpp” eftersom 
de inte orsakar någon nettoeffekt på klimatet.

Utsläpp av metangas från gasnätet sker vid underhåll, skador på 
nätet och vid tankstationer. 

Att vi har både fasta och mobila reservkraftverk är avgörande för vår      
         leveranssäkerhet och de används vid såväl beredskapstestning   
                            som faktiska strömavbrott. Aggregaten är typade för   
                            bensin och diesel.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från våra egna fordon. 

Utsläpp av svavelhexafluorid(SF6gas) från våra ställverk.
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Utsläpp från inköpt energi (el och värme) till anläggningar 
och kontor.

Utsläpp (CO2, N20 och CH4) från köpt och vidaresåld värme.

Utsläpp från utvinning och tillverkning av inköpta tillsatsämnen och sand 
till kraftvärmeverken Örtoftaverket och Återbruket.

Utsläpp från tjänsteresor, inklusive hotellnätter. 

Utsläpp från inköpta transporter och lastning av biobränslen, tillsatsämnen, sand 
och aska till/inom vår produktionsverksamhet.  

Utsläpp av koldioxid (CO2) från förbränning av biobränsle inom produktions- 
verksamheten, beräknat med hjälp av schabloner för insatt bränsle.

Utsläpp från inköpt energi (el) till vår produktionsverksamhet.

2

2

3

3

3

3

Biogena  
koldioxid-

utsläpp

2

Utsläpp från inköpt energi (el) som motsvarar och  
kompenserar för elnätförluster.

SCOPE UTSLÄPPSMÄNGD (ton CO2e)

All energi vi producerar själva är 100 % fossilbränslefri. Vi köper 
dock även in värme från andra aktörer, bl.a. från Öresundskraft 
och Landskrona Energi för att optimera fjärrvärmeproduktionen. 

För att optimera förbränningen av biomassa inom fjärrvärmeverk-
samheten tillsätts kemiska ämnen såsom ammoniak, Sorbacal, kalk, 
lut och svavel. Även sand är en produkt som används för att rent 
fysiskt bättra på förbränningen. Vid utvinning och tillverkning av 
dessa ämnen sker utsläpp av växthusgaser.

Nettonollutsläpp redan uppfyllt.

Nettonollutsläpp redan uppfyllt.

Av den inköpta värmen är det andelen som kommer från Öresunds-
kraft och Landskrona Energi, via den s.k. EVITA-ledningen, som på-
verkar våra utsläppsberäkningar mest. Det beror på att dessa aktörer 
har fossilt innehåll i sitt bränsle. Vi är således beroende av EVITA- 
samarbetet och de åtgärder som våra partners gör.

Av alla tillsatsämnen är det ammoniak som har den största klimat- 
påverkan. Vår möjlighet att minska utsläppen är således beroende
av möjligheterna att ersätta ammoniaken med en annan produkt 
eller köpa ammoniak som tillverkats på ett klimatsmartare sätt. 
Vi bevakar marknaden i detta syfte. 

Utsläpp från transporter åtgärdas genom samarbete med leveran-
törer. Då kraftvärmeverken Örtoftaverket och Återbruket är våra 
största produktionsanläggningar fokuseras arbetet till dessa.

Biogena utsläpp utgör inget fokus för vårt  
utsläppsreducerande arbete. 

* Utsläppen i scope 2 har beräknats enligt GHG-protokollets ”Market based method”, som baseras på emissions-
faktorer för den faktiskt inköpta energin. Om utsläppen i scopet istället beräknas med hjälp av ”Location based 

method” - som inte tar hänsyn till val av köpt energi utan representerar energi-mixen som finns i nätet där 
energianvändningen sker - blir utsläppen sammanlagt 5366 ton CO2e.

I alla elnät sker elförluster. För att kunna leverera rätt mängd el till  
kunderna tillför vi extra el i nätet. Denna ”kompensationsel” räknas 
som en del av Kraftringens egen elanvändning och är 100 % förnybar.

All el vi köper till våra egna fastigheter är egenproducerad och 100 %
förnybar. Detsamma gäller dock inte alla fastigheter där vi är hyresgäst. 

Utöver el använder vi fjärrvärme och gas.

All energi vi köper till vår produktionsverksamhet är 100 % förnybar.

ORSAK TILL UTSLÄPP
PÅGÅENDE OCH PLANERADE ÅTGÄRDER 
FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN

Nettonollutsläpp från el uppfylldes för våra egenägda fastigheter
under 2021. Detsamma gäller vår uppvärmning med gas, som över-
gick från naturgas till biogas i början av 2021. Vi för även dialog 
med berörda hyresvärdar om vikten av energiomställning.

18 19

UTSLÄPPSKÄLLA

0*

19*

3878

1117

0*

15

2758

405 111 ton CO2 

Vid tjänsteresor väljs lämpligt färdsätt utifrån en avvägning 
mellan arbetsmiljö, miljö/klimat och ekonomi.  

Utsläpp av koldioxid från biobränsleförbränning ger inget nettotillskott
av koldioxid till atmosfären och redovisas därför inte inom något scope,
utan som den separata posten “biogena utsläpp”. 

De bränslen och produkter som används i vår energiproduktion
transporteras av våra leverantörer. Vissa transporter är omfat- 
tande – bara till Örtoftaverket anländer t.ex. ca 50 lastbilar med
biomassa varje dag. 

I vår verksamhet, precis som i många andra, görs tjänsteresor. 
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I detta avsnitt går vi noggrant igenom de fokusområden som har stark koppling till  
hållbarhetskategori Klimat, d.v.s. de fokusområden som på tydligt sätt visar att vi ämnar
minska påverkan på klimatet. För varje fokusområde redovisar vi:

Fokusområden Klimat

 Den grundläggande utmaningen – Varför är fokusområdet  
 viktigt för oss och världen?

 Vår ansats och status – Hur tar vi oss an utmaningen och  
 vilka viktiga exempel finns på konkreta saker vi gör? 

 Målsättningar – Vilka målsättningar har vi inom koncernen  
 som relaterar till fokusområdet? 

 Utvecklingsområden – På vilket sätt ser vi att vi kan utveckla  
 vårt arbete inom fokusområdet?

 Relevanta samarbeten – Vilka samarbetar vi med för att nå  
 resultat inom fokusområdet? I vilka specifika sammanhang  
 visar vi vad vi står för? 

 Hållbarhetsrisker – Vilka faktorer riskerar att försvåra för oss  
 att lyckas med ambitionen i fokusområdet?  

 Bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Vilka av de   
 globala målen bidrar vi till att uppfylla genom vårt arbete  
 med fokusområdet? 

Utmaning 
Sedan 2018 är Kraftringens energiproduktion 100 % fossilbräns-
lefri, vilket innebär att den mest uppenbara och akuta puckeln 
gällande växthusgasutsläpp från vår egen produktion redan är 
avklarad. Vi har dock övriga utsläpp som måste reduceras. 2021
släppte vi ut knappt 5300 ton CO2e från vår egen produktion 
och genom vår egen energianvändning (scope 1 och 2 enligt 
GHG-protokollet – en internationell beräkningsstandard för växt-
husgasutsläpp.)

Ansats och status 
Vi arbetar kontinuerligt med att reducera våra växthusgasutsläpp.
De utsläpp vi har kvar kommer från vår energiproduktion och –dis-
tribution samt från vår egen energianvändning i kontor, anlägg- 
ningar och fordon. De utsläpp vi inte kan reducera bort helt och
hållet kommer vi att kompensera för genom negativa utsläpp, 
d.v.s. genom att koldioxid fångas in från atmosfären (neutrali-
seras) och lagras permanent (100+ år).

 Vid förbränning av biobränsle avgår växthusgaserna koldioxid, 
 lustgas och metangas. Koldioxiden binds upp av växter genom
 fotosyntesen och förutsätts således inte ge något klimat-
 skadligt nettotillskott till atmosfären. Däremot innebär lust
 gasen och metangasen ett nettotillskott och ökad växthus-
 effekt. Dessa utsläpp kan vi endast reducera till viss del   
 genom driftoptimering.

 Det fossila startbränsle vi historiskt använt för att sätta igång 
 biobränsleförbränningen i våra kraftvärmeverk håller på att  
 ersättas av fossilfritt alternativ. Startbränslet i Örtoftaverket 
  är sedan november 2021 helt fossilfritt och detsamma kom-
 mer att gälla Återbruket från och med första halvåret 2022.

 Vi minskar våra läckage av köldmedium genom att, vid nyetab- 
 lering av värmepumpsanläggningar, välja lösningar vars köld-
 medium har relativt låg potentiell klimatpåverkan. Under kom-
 mande år planerar vi även att avveckla några av våra större,  
 äldre värmepumpsanläggningar och ersätta dem med annan  
 teknik, vilket kommer minska läckagen.

 Vi minimerar läckaget av metangas från vårt gasnät, som redan
 idag är på förhållandevis låga nivåer, genom kontinuerligt  
 underhållsarbete.

 Merparten av de reservkraftaggregat vi har för att – även i nöd- 
 situationer – kunna leverera energi till samhället är typade för
 diesel, men håller på att fasas över till det fossilfria alterna- 
 tivet HVO. Det första steget i överfasningen genomfördes 
 under 2021 i Lunds aggregat. Näst på tur är Eslövs aggregat.

 Vi byter kontinuerligt ut våra personbilar till gasbilar, elbilar  
 eller laddhybrider när avtal löper ut. I övriga fordonstyper, där
 el- eller gasdrivna alternativ inte finns att tillgå, övergår vi till

 
 det fossilfria alternativet HVO där så är geografiskt och arbets-
 mässigt möjligt. Vid utgången av 2021 kunde 82 % av våra 
 personbilar köras på förnybart (el eller biogas), och HVO ut- 
 gjorde 7 % av bränslet i dieseltypade fordon.

 För att undvika läckage av SF6-gas köper vi numera bara in  
 ställverk som är fria från gasen.

 Några enstaka fastigheter där vi har verksamhet försörjs  
 med energi som inte är helt fossilfri. Detta planerar vi att  
 åtgärda under 2022.

Målsättningar 
 Senast 2030 ska Kraftringen ha nettonollutsläpp av växt 

 husgaser.

Utvecklingsområden  
 Optimering av fjärrvärmeproduktionen, t.ex. avseende fukt 

 halten i förbränningspannorna, kan eventuellt ske med ännu  
 större hänsyn tagen till utsläpp av växthusgaser. 

Samarbeten
 Vi ökar vår kunskap om vår klimatpåverkan ur livscykelperspek-

 tiv dels genom att ta fram en miljövarudeklaration för vår fjärr-
 värme, dels genom att delta i Lokal Färdplan Malmö 2030,  
 LFM30, där vi gör långtgående klimatberäkningar för an  
 läggningsprojekt.

Styrdokument och ytterligare information
 Ägardirektiv för Kraftringen AB

 Personalhandbok

Hållbarhetsrisker
De växthusgasutsläpp vi har svårast att åtgärda är läckagen av 
köldmedium från värmepumpar och metangas från vårt gasnät.
Vi hanterar detta genom att kontinuerligt bedriva förebyggande
åtgärdsarbete, bl.a. inom ramen för vårt ISO 14001-certifierade
miljöledningssystem. Vidare kan samhällets ökande efterfrågan 
på HVO, kombinerat med ett begränsat antal producenter, inne-
bära minskad tillgång till bränslet. Vi följer marknadsutveck-
lingen och hanterar frågan efter hand.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.4    9.4    13, 13.2    17.14

REDUCERAD KLIMATPÅVERKAN 
från egen produktion och energianvändning (scope 1-2)
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Utmaning 
Sveriges långsiktiga klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Ett övergripande mål för den svenska energi-
politiken är att uppnå 100 % förnybar elproduktion till år 2040. 
Kraftringen har således ett ansvar att inte bara producera  
100 % förnybar energi, utan att också enbart handla med 
förnybar energi.

Ansats och status 
Efter att Kraftringen uppnådde en helt fossilbränslefri produk-
tion år 2018 satte vi upp nästa mål – att senast 2025 uppnå 
energihandel baserad helt på förnybara källor. Detta eftersom vi
inte bara säljer energi som vi själva producerar, utan även el och
gas som vi köper in från andra producenter. Våra kunder märkte 
första steget på denna resa under september år 2021. Sedan 
dess tecknar vi enbart nya avtal som baseras på förnybara energi-
källor (sol, vind, vatten och biobränslen). Även löpande el- och 
gasavtal kommer framöver att omförhandlas till avtal med 
100 % förnybart.

 Den fossila gashandelsvolymen vid utgången av 2022 var  
 7 GWh och kommer fasas ut helt under 2024.

 Den fossila elhandelsvolymen vid utgången av 2022 var   
 96 GWh och kommer att fasas ut helt under 2025. Elanvän- 
 dare som vill gå steget längre har också möjlighet att köpa  
 el som är märkt med Naturskyddsföreningens märkning   
 Bra Miljöval.

 Under 2021 lanserade vi ”El från trakten” – särskilda elhandels-
 avtal, med särskilda ursprungsgarantier, för förnybar el som  
 vi producerar själva.

Målsättningar 
 Senast vid utgången av 2025 baseras alla våra el- och   

 gashandelsavtal på förnybara alternativ. 

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av att förklara för många  

 kundsegment hur systemet med ursprungsgarantier fungerar.

Samarbeten
 Kraftringen och Öresundskraft äger 50 % vardera av Modity  

 Energy Trading AB som bedriver hela Kraftringenkoncernens  
 fysiska och finansiella handel med energirelaterade instrument,
 samt hanterar ägarföretagens valutahandel.

Styrdokument och ytterligare information
–

Hållbarhetsrisker
Att övergå till handel med enbart förnybar energi medför extra 
kostnader för att köpa in ursprungsgarantier och biogasrättig-
heter. Dessa kostnader överförs till våra kunder, vilket riskerar 
att skapa mer eller mindre negativa ekonomiska konsekvenser 
för dem. För ett hjälpa våra kunder erbjuder vi, för el- och gas-
handel såväl som andra produkter, möjlighet till olika former av 
betalningslösningar.  

Vidare finns det en risk för framtida biogasbrist, vilket vi hanterar
genom att inte ta in nya gaskunder utan att först kontrollera 
tillgången på biogas på marknaden.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen

7.1, 7.2    8.4    11.6    13.2, 13.3    17.14

GRÖN ENERGIHANDEL

Utmaning 
Utsläppen av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket 
energi samhället använder. Internationella energimyndigheten
(IEA) menar att effektiviseringsåtgärder är det enskilt viktigaste
verktyget vi har för att nå klimatmålen. Detta resonemang stäm-
mer också överens med den första åtgärden i den s.k. Energi-
trappan som vägleder Kraftringens arbete – där första steget 
är att minska energianvändningen. Detta gäller både den egna 
verksamheten och i form av energieffektiviseringserbjudanden 
till kunder.

Ansats och status 
För att hjälpa våra kunder att identifiera möjliga effektiviserings- 
åtgärder erbjuder vi energikartläggningar och energideklara-
tioner. Vidare erbjuder vi tjänster som gynnar smart energi- 
användning, såsom fysisk optimering, digital övervakning och 
styrning av energisystem. För vår egen del är energianvänd-
ningen, och därmed effektiviseringspotentialen, störst inom vår 
produktions- och distributionsverksamhet. 

 Under 2021 har antalet kunder som väljer komfortavtal ökat. 
  Detta avtal innebär att kunden köper en viss inomhustempe-
 ratur – en komfortnivå – till ett fast pris och att Kraftringen  
 helt tar över optimering och drift av energisystemet. Intresset
 gör att vi kommer fortsätta att vidareutveckla konceptet.

 Vi har ett särskilt fokus på bostadsrättsföreningar eftersom  
 vi ser att dessa har stor potential samtidigt som de inte har
 lika etablerade arbetssätt kring energieffektivisering som  
 större fastighetsbolag.

 Värmeförluster i våra fjärrvärmenät minimeras genom tempe- 
 raturoptimering och sedvanligt underhåll av ledningar. Sedan
 2019 har en ny programvara för temperaturoptimering lett  
 till motsvarande 1,2 GWh i reducerade förluster per år. Under
 perioden 2020-2023 fokuserar vi på stilleståndsenergi inom
 vår egen produktion. 

 Energieffektivisering inom elnätsverksamheten handlar fram-
 för allt om att minska distributionsförlusterna i näten, vilka  
 motsvarar 3,5 % av vad vi skickar ut. Förlusterna är svåra att
  påverka, men tomgångs- och belastningsförluster i transfor-
 matorstationer kan undvikas till viss del beroende på design.
  Detta styrs bl.a. av EU:s ekodesigndirektiv som trädde i kraft  
 i Sverige under 2021.

Målsättningar 
 Mellan 2022 och 2030 ska Kraftringen minska energianvän-

 dningen hos de BRF:er och fastighetsägare (ej villor) som  
 ingår i vår värmemarknad med minst 10 %.

Utvecklingsområden  
 Genom digitalisering och utveckling av systemstöd kommer  

 vi automatisera bearbetningen och analysen av våra kunders
 
 energidata. Detta möjliggör  systematisk identifiering av av-
 vikande energianvändning och mer proaktiv kundkontakt. 

 Uppföljning av energistatistik och optimering av energian 
 vändning kan integreras ännu tydligare i produktionsopti  
 meringen. 

 Energieffektiviseringsarbetet inom anläggningsförvaltningen 
 kan struktureras ytterligare.

Samarbeten
 Vi samarbetar med andra lokala energibolag för att utbyta  

 erfarenheter kring energieffektiviseringsfrågor.

Styrdokument och ytterligare information
–

Hållbarhetsrisker
Vår möjlighet att hjälpa våra kunder med energieffektivisering 
är beroende av kundernas målsättningar och ambitioner. Vi 
gynnar höga målsättningar genom att kontinuerligt utveckla 
attraktiva erbjudanden. Gällande vår interna energieffektivi-
sering är den största risken att vi inte skulle kunna avsätta 
resurser specifikt för energieffektiviserande åtgärder. Detta 
hanterar vi genom att integrera energieffektivisering i normalt 
driftoptimeringsarbete.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen

7.1, 7.3    8.1, 8.2, 8.4    9.2, 9.4    11.1, 11.6  
12, 12.2    13

ENERGIEFFEKTIVISERING 
hos kunder såväl som i egen verksamhet

– Kärnkraft klassas som fossilfri energi, men det finns stora frågetecken
när det gäller uranbrytning och långsiktig förvaring av radioaktivt avfall. 
Vi väljer därför att bara erbjuda el från förnybara energikällor, säger 
Marie Liljewall, affärsutvecklare inom el- och gashandel.
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Utmaning 
Ett sätt att tillvarata resurser och minska behovet av värme-
produktion är att återvinna värme som alstras i industri- och verk-
samhetsprocesser, så kallad restvärme. Sett ur europaperspektiv 
är restvärmepotentialen så stor att den skulle kunna täcka upp-
värmningsbehovet i hela världsdelen. Samtidigt beräknas poten- 
tialen öka, i bl.a. på grund av etableringar av nyindustriella an-
läggningar såsom datacenter. En viss andel av restvärmen har 
hög temperatur och är redan, eller har goda förutsättningar att 
bli, en del av traditionella fjärrvärmesystem. För att även ta hand
om den lågtempererade restvärmen krävs dock innovationer.

Ansats och status 
Kraftringen arbetar aktivt med att integrera restvärme i fjärr-
värmesystemet. En viktig pusselbit är utbyggnaden av världens
största lågtempererade fjärrvärmenät i den nya stadsdelen 
Brunnshög i Lund, vilket har utvecklats för att möjliggöra maxi-
malt utbyte av lågtempererad restvärme från forskningsanlägg-
ningen MAX IV. Under 2022 kommer vi även börja ta emot rest- 
värme från forskningsanläggningen ESS, dock i vårt traditionella, 
regionala fjärrvärmenät. Vi tar även emot värme från Nordic 
Sugar i Eslöv.

 Under 2021 återvann vi totalt 37 GWh restvärme, vilket
 motsvarar 4 % av produktionen i vårt regionnät. 1,2 GWh  
 användes i det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög  
 och resterande i vårt traditionella, högtempererade nät. 

 I november 2021 mottog vi och Lunds kommun ett interna 
 tionellt fjärrvärmepris (Global District Energy Climate Awards)
 för de klimatsmarta tekniska innovationerna i Brunnshög. 

 Vårt eget datacenter Turbinen är förberett för restvärme- 
 återvinning till fjärrvärmenätet. Återvinningen kommer att akti-
 veras när värmeunderlaget är tillräckligt, troligen under 2022.

 Vi för dialog med ett flertal potentiella kunder som har åter-
 vinningsbar restvärme. Vi arbetar med denna fråga även i ett 
 samverkansprojekt med Region Skåne.

 Användning av restvärme är en viktig del för att sänka primär-
 energifaktorn i fjärrvärmen. År 2021 var primärenergifaktorn 
 i vårt stora fjärrvärmenät – där våra tre stora restvärmepro- 
 ducenter ingår – 0,06. 

Målsättningar 
 År 2025 ska andelen återvunnen restvärme i fjärrvärmenätet  

 motsvarar 200 GWh. (Utfall 2021: 37 GWh.)

 Fjärrvärmens primärenergifaktor i vårt regionnät ska sjunka  
 ytterligare från 2021 års redan låga nivå på 0,06.

Utvecklingsområden  
 I samband med att vi utreder möjligheten att bli en vätgas 

 producent utreder vi även relaterad värmeåtervinnings-
 potential.

 Vi utreder prismodeller som gynnar restvärmeåtervinning.

Samarbeten
 Våra restvärmesamarbeten utgörs idag till största delen av  

 samarbete med Nordic Sugar samt forskningsanläggningarna
 MAX IV och ESS.

Styrdokument och ytterligare information
_

Hållbarhetsrisker
Det finns en risk att våra samarbetspartners gör förändringar i
sina verksamheter så att restvärmemängderna förändras jäm-
fört med förväntade mängder. Detta hade teoretiskt kunnat 
innebära ansträngningar i vår övriga värmeproduktion och en
förändrad kostnadsbild för våra kunder. Vi hanterar detta genom
att ha redundans i fjärrvärmesystemet, d.v.s. att vi har möjlighet 
till full kapacitet även utan restvärmemängderna. Vidare bedöms
risken för minskade restvärmemängder som mycket låg.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

7.1, 7.2, 7.3    8.1, 8.2, 8.4    9.1, 9.2, 9.4    11.1, 11.6, 
12.2, 12.5, 12.6    13    17.6

EFFEKTIV HANTERING 
AV SAMHÄLLETS RESTVÄRME

ESS är fortfarande under uppbyggnad, på väg att börja producera 
sina första neutroner 2023. MAX IV invigdes i juni 2016 och anses 
vara världens främsta källa för synkrotronljus. Båda anläggningarna
kommer att vara av stor betydelse för framtida vetenskapliga fram-
steg men även industriell utveckling inom områden som material 
och biovetenskap.

De två anläggningarna utgör också grunden till utbyggnaden av den 
nya stadsdelen Brunnshög, vilken planeras inhysa 40 000 människor
som lever och arbetar inom dess gränser. Lunds kommuns ambition 
är att göra Brunnshög till ett europeiskt ledande exempel på håll-
bar stadsutveckling. En del i detta är att de stora restvärmemäng-
derna från ESS och MAX IV ska användas till att värma staden.

Fjärrvärme i Lund
Fjärrvärmens historia i Lund börjar på 1960-talet. Den ersatte lokala
pannor och minskade därmed de totala partikel- och växthusgasut-
släppen. Minskad användning av fossila bränslen har under åren 
successivt gjort att Lundaborna hållit värmen på ett allt mer hållbart 
sätt. Avfallsförbränning, elpannor och värmepumpar som produ-
cerar värme från avloppsvatten är några exempel. 2018 togs den 
sista delen fossila bränslen bort från fjärrvärmens bränslemix.

Kraftringens stamnät är idag ett av Sveriges största och binder 
samman tätorterna Lomma, Lund, Dalby och Eslöv till ett stort nät. 
Det har en total årlig efterfrågan på cirka 1 TWh och är även anslutet 
till näten i tätorterna Lomma, Lund, Dalby och Eslöv, vilket ger möj-
ligheter att optimera produktionen ytterligare tillsammans med 
våra partnerföretag Landskrona Energi och Öresundskraft.

Forskningen värmer staden
För att kunna ta tillvara restvärmen från MAX IV på ett optimalt sätt 
har Kraftringen, i samarbete med Lunds kommun, byggt nästa gene- 
rations fjärrvärmenät i Brunnshög. Det är ett så kallat ”lågtempe-
rerat” nät med en framledningstemperatur på 65 °C - anpassat till 
den relativt låga temperaturen på restvärmen.  Systemet, världens
största i sitt slag, används för att värma en hel stadsdel genom inno-
vativa tekniska lösningar och nya affärsmodeller. I takt med att
Brunnshög växer ansluts fler och fler kunder och nya och innova-
tiva användningar av värme har implementerats. En spårväg förbin-
der Brunnshög med Lunds centrum och alla spårvagnshållplatser 
kommer att ha hållplatser som värms upp av lågtempererad fjärr- 
värme. Bland många andra idéer och planer finns cykelvägar och 
trottoarer som värms upp för att göra dem fria från snö och is på 
vintern.

Brunnshögs värmesystem
Eftersom Brunnshög är en helt ny stadsdel kommer alla byggnader 
i stadsdelen att byggas enligt gällande byggnormer och med den
senaste byggnadstekniken, vilket innebär att de kommer att upp-
fylla mycket höga krav på isolering och ha lågt värmebehov. Trots 
det kommer det finnas behov av uppvärmning under vinterhalvåret 
och året runt behov av varmvatten. 

Fjärrvärmens relativt låga systemtemperatur på 65 °C innebär att 
distributionsrör av plast, speciellt utvecklade för ändamålet, kan an-
vändas. Dessa kan läggas närmare ytan, vilket innebär grundare 
grävning och därmed smalare arbetsyta och mindre intrång i omgiv-
ningen. De nya rören levereras dessutom på 100-metersrullar som 
kan rullas ut mycket effektivt jämfört med tidigare teknik, där nätet
lyftes på plats i stålrörsektioner på 16 meter. Samtidigt som system-
temperaturen är så låg att den möjliggör användning av plaströr, 
så är den så pass hög att det inte finns någon risk för tillväxt av 
legionellabakterier hos kunderna.

Energicentralen på MAX IV, varifrån den lågtempererade fjärrvärmen 
skickas ut i Brunnshög, är också ansluten till Lunds stora fjärrvärme- 
nät. Detta innebär att det finns en redundant värmeförsörjning med
låg primärenergianvändning (primärenergifaktor 0,06) under peri-
oder då det inte finns någon produktion vid laboratoriet.

Framtiden
Vår prognos för framtiden visar att Brunnshög som helhet kommer
att behöva ca 23 GWh värmeenergi år 2035. Samma år beräknas 
värmeenergin som levereras från MAX IV vara ca 28 GWh, det vill 
säga högre än hela stadsdelens behov.

Projekt som detta har betydelse även utanför landets gränser. Enligt 
Heat Roadmap Europe finns det för närvarande cirka 6 000 värme-
verk och tillhörande fjärrvärmenät som överstiger den mängd värme
som behövs för att värma upp alla byggnader i EU. Om det skulle 
byggas fjärrvärmesystem som använder restvärme skulle det kunna
täcka 50 % av värmebehovet för byggnader, vilket hade sparat 30
till 50 miljarder euro per år enbart på insparade inköp av fossila 
bränslen och ersätter 100 % av dagens användning av naturgas för 
uppvärmning av byggnader.

Global District Energy Climate Awards
Den 11 november 2021 belönades det lågtempererade fjärrvärme-
nätet i Brunnshög med en utmärkelse i kategorin ”New scheme” 
vid Global District Energy Climate Awards som hölls i samarbete 
med International Energy Agency (IEA) och deras Technology 
Collaboration Program om fjärrvärme och kyla, FN:s initiativ för 
miljöstäder och representativa organisationer för energisektorn.

Brunnshög – där forskningen 
värmer staden
Staden Lund har cirka 90 000 invånare, varav många tillhör de 44 000 studenter som
är inskrivna vid Lunds universitet. 2009 var ett mycket viktigt år för både staden och 
lärosätet. Inom en månad togs beslut om att finansiera två stora forskningsanläggningar
som skulle placeras här. Europeiska forskningsministrar gav Lund möjligheten att vara
värd för European Spallation Source (ESS) och det svenska utbildningsdepartementet 
beslutade att finansiera MAX IV-laboratoriet.
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Energi kan inte förstöras, bara omvandlas till olika energiformer. 
Primärenergi är en teknisk term för energi som inte har genomgått
någon omvandling alls, d.v.s. som finns i naturresurser som män-
niskan ännu inte gjort någonting med – såsom kol, olja och solljus.
För att vi ska kunna nyttja naturresursernas energiinnehåll behöver
de ofta bearbetas i energikrävande processer. Råoljan behöver t.ex.
både pumpas upp från oljekällan, förädlas och transporteras m.m.

En primärenergifaktor, PEF, är ett mått på den totala energiåt-
gång som krävs för att generera en nyttighet, till exempel 1 kWh 
el, och beräknas enligt: PEF = ”tillförd primärenergi” / ”nyttig energi”.

För att minska den negativa klimatpåverkan behöver vi hushålla 
med jordens resurser, d.v.s. med primärenergin, och välja energi-
former med låga primärenergifaktorer.

Eftersom Kraftringens fjärrvärme produceras med hjälp av sam-
hällets restprodukter och restvärme, blir dess primärenergifaktor 
mycket låg. Det är bra för klimatet!
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Utmaning 
Vårt mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
år 2030 ska nås genom att i första hand minska våra kvarvarande 
utsläpp, därefter genom negativa utsläpp. Negativa utsläpp inne- 
bär att koldioxid fångas in från atmosfären (neutraliseras) och 
lagras permanent (100+ år). Det finns ett begränsat antal tek-
niker för att uppnå detta. Kraftringen står inför valet att antingen
producera negativa utsläpp själv, eller införskaffa dem genom 
krediter. Konceptet är dock i ett tidigt skede och det finns osäker-
heter kring kostnader, investeringsnivåer och möjliga intäkter.

Ansats och status 
Våra möjliga vägar att producera egna negativa utsläpp utgörs 
av egen produktion av biokol, eller investering i egen teknik för 
att fånga in och lagra biogen koldioxid, så kallad BECCS-teknik. 

 Under 2021 startade vi en förstudie kring våra förutsätt 
 ningar att bygga en egen biokolsanläggning. Denna förstudie
 kommer att fördjupas under 2022.

 Under 2021 genomförde vi en förstudie kring våra möjlig- 
 heter att upprätta en storskalig BECCS-anläggning i anslut-
 ning till Örtoftaverket. En sådan anläggning skulle kunna fånga
 in motsvarande 180 000 ton CO2e netto – långt mer än vad
  vi behöver själva för att kompensera våra växthusgasutsläpp.
 Förstudien visade också att en BECCS-anläggning skulle   
 kräva mycket stora investeringar och att andra anläggningar  
 i Sverige har bättre geografiska och tekniska förutsättningar
 för tekniken.

 Vi för dialog med andra energibolag för att säkerställa att den
 samhällsekonomiska nyttan av eventuella storskaliga kolinbind-
 ningsanläggningar blir så stor som möjligt, och ha möjlighet  
 att stötta de mest effektiva projekten genom att köpa   
 krediter från dessa. 

 Vi följer utvecklingen av marknadsplatser där det går att köpa 
  tredjepartsgranskade negativa utsläpp från andra aktörer.  
 Det centrala för eventuella krediter är att de är additionella  
 och permanenta. 

Målsättningar 
 Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av 

 växthusgaser.
   
 Kraftringen satsar på egen koldioxidinfångning (Bio-CCS och/ 

 eller biokol) när de marknadsmässiga och ekonomiska förut- 
 sättningarna ges.

Utvecklingsområden  
 Vi fortsätter att fördjupa våra kunskaper och analyser av  

 marknaden kring negativa växthusgasutsläpp och våra egna 
 möjliga investeringar.

 Vi fortsätter att arbeta genom branschorganisationer för  
 att skapa ekonomiska förutsättningar för BECCS.

Samarbeten
 Vi har skrivit på en strategi för BECCS tillsammans med   

 andra energibolag och Energiforsk.

 Kraftringen samverkar med andra energibolag och akademin  
 för att hitta de mest effektiva lösningarna.

 Vi deltar i Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, där frågan om 
  klimatkompensation genom negativa utsläpp är högst aktuell.

Styrdokument och ytterligare information
_

Hållbarhetsrisker
I nuläget finns det osäkerheter kring såväl teknikerna och mark-
nadsplatserna för handel med negativa utsläpp, och det är ännu
inte uppenbart vilken roll Kraftringen skall ta. Vi bemöter detta 
genom att noggrant följa utvecklingen, samt att i första hand 
fokusera på att minska våra egna utsläpp. Marknaden och efter-
frågan behöver klarna för att det skall bli tydligt vilken roll Kraft- 
ringen skall ta.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

9.4, 9.5    12.2    13.2, 13.3    17.14, 17.17

NEGATIVA VÄXTHUSGASUTSLÄPP

Biokol är en benämning på det kol som bildas när organiskt mate-
rial genomgår värmebehandling utan tillgång till syre i en så kallad
pyrolysprocess. Resultatet är en mycket stabil form av kol vars 
materialegenskaper gör det lämpligt att exempelvis använda som
jordförbättringsmedel, filtermaterial, tillägg i djurfoder och kons-
truktionsmaterial. Eftersom biokol har en halveringstid på 150 - 
5000 år utgör det också en kolsänka.

BECCS (”Bio Energy Carbon Capture and Storage”), eller Bio-CCS,
innebär att koldioxid från punktutsläpp såsom bioeldade kraft-
värmeverk fångas in och lagras i underjorden. Lagring kan exem-
pelvis ske i gamla oljetäkter.

För den som inte själv har möjlighet att investera i kolinbindnings-
tekniker finns det ett flertal marknadsplatser där det går att köpa 
krediter – tredjepartsgranskade negativa utsläpp – från andra 
aktörer.

Lunds nya stadsdel Brunnshög värms av lågtempererad fjärrvärme 
baserad på restvärme från forskningsanläggningen MAX IV.
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Utmaning 
Industrisektorn står för runt en tredjedel av Sveriges territoriella
utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp krävs såväl 
energieffektivisering, elektrifiering och omställning till biobränslen
som utveckling av utsläppssnåla tekniker och produktionspro- 
cesser. Kraftringen har ett brett utbud av energitjänster och –pro-
dukter och har goda möjligheter att stötta denna omställning.

Ansats och status 
I partnerskap med industrier för vi in fossilfri energi i produktions-
processer, optimerar och bygger innovativa energisystem och
affärsmodeller. Exempelvis har vi unika samarbeten med forsk- 
ningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund samt Örtofta socker-
bruk. Vi gör även energikartläggningar och ombyggnationer av 
energisystem åt flertalet industrier och större verksamheter. Vår
breda produktportfölj – med allt ifrån solcellslösningar, laddlös- 
ningar för fordon och energitjänster till fossilbränslefria energi-
leveranser – möjliggör ett helhetsgrepp kring energisystemen. 

 Hösten 2022 kommer vi börja leverera fossilbränslefritt pro 
 ducerad processånga till Örtofta sockerbruk som ligger precis
 intill vårt kraftvärmeverk Örtoftaverket i Eslövs kommun. Ång-
 leveransen innebär att sockerbruket kan fasa ut en del av sin
 naturgasanvändning. Sockerproduktionens utsläpp sänks då 
  med omkring 17 000 ton koldioxid per år och vi kan samtidigt 
 nyttja Örtoftaverket på ett än mer optimalt sätt.

 Vi återvinner stora mängder restvärme från industripartners
 i våra fjärrvärmenät. Våra största restvärmeleverantörer är 
  Örtofta sockerbruk och forskningsanläggningen MAX IV i
 Brunnshög i Lund. Under 2022 kommer vi även börja ta emot
 restvärme från forskningsanläggningen ESS.

 Vi genomför energikartläggningar åt industrier och större  
 verksamheter så att de tydligt kan se sina effektiviserings 
 möjligheter, samt utför optimeringar och ombyggnationer  
 av energisystem.

 Vi arbetar på bred front med vätgas som ett medel för att 
 möta regionala utmaningar inom energiomställningen. Vi har
 bl.a. långt gångna kunddialoger kring fastighetsnära vätgas-
 applikationer där vätgas produceras från solceller för att möjlig-
 göra en större egenanvändning av egenproducerad energi.

Målsättningar 
 År 2025 ska andelen återvunnen restvärme i fjärrvärmenätet 

 motsvara 200 GWh. (Utfall 2021: 37 GWh.)

Utvecklingsområden  
 Vi utvecklar kontinuerligt partnerskap med industriella   

 partners.

Samarbeten
 Några av våra större industripartnerskap är med MAX IV och 

  ESS i Lund samt Nordic Sugar som driver Örtofta sockerbruk.

Styrdokument och ytterligare information
–

Hållbarhetsrisker
Kraftringens möjlighet att bidra till en hållbar omställning inom 
industrin är beroende av industrisektorns målsättningar och 
ambitioner gällande energi och hållbarhet. Ett hinder gällande 
fjärrvärmeleveranser och återvinning av restvärme kan i vissa 
fall utgöras av att industrierna är belägna långt ifrån våra fjärr-
värmenät. Vi hanterar och påverkar förutsättningarna genom 
att agera proaktivt och långsiktigt i industripartnerskapen. 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.4    6.3    7.1    9.4, 9.5    12.5    17.7

HÅLLBAR OMSTÄLLNING I INDUSTRIN

Mellan Örtoftaverket och Nordic Sugars sockerbruk i Eslöv bygger vi en 
1,1 km lång ledning för att kunna leverera fossilbränslefri ånga, vilket 
kommer minska brukets utsläpp med 17000 ton CO2e/år.

TILLFÖRSEL AV FÖRNYBAR  
ELPRODUKTION I ENERGISYSTEMET

Utmaning 
Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen 
till eldrift och biobränslen. Det innebär att behovet av förnybar 
elproduktion ökar – inte minst i elprisområde fyra där vi idag har
ett produktionsunderskott och där Kraftringens huvudsakliga
verksamhet är lokaliserad. Vi ser också vätgas som ett strategiskt
viktigt område då dess lagringsmöjligheter gör att förnybar pro-
duktion kan göras mer planerbar och därmed bidra till minskad 
kapacitetsproblematik.

Ansats och status 
Vi arbetar för att underlätta för våra kunder att etablera ny för-
nybar energiproduktion samtidigt som vi bidrar med egen pro-
duktion. Vi ser också vätgas som ett strategiskt viktigt område
då dess lagringsmöjligheter gör att förnybar produktion kan 
göras mer planerbar och därmed bidra till minskad kapacitets-
problematik. 

 Vi erbjuder och utvecklar kontinuerligt solcellslösningar och
 möjligheten att kombinera dessa med batterilösningar och
 laddboxar till elbilsladdning. Vi producerar även egen el  i sol-
 cellsanläggningar på egna tak. 
 
 Vi producerar årligen cirka 160 GWh el i de biobränslebaserade  

 kraftvärmeverken Örtoftaverket och Återbruket  – produktion  
 som även är planerbar och bidrar med viktig effekt (40+4 MW)  
 i Skåne.

 Vi producerar årligen ca 6 GWh el sammanlagt i våra sex vind-
 kraftverk. Verken är placerade i Lund (225 kW, 225 kW och  
 500 kW), Kävlinge (600 kW), Hörby (500 kW) och Tomelilla  
 (2300 kW). 2021 startade vi även en utredning kring våra  
 möjligheter att investera i ytterligare vindkraft. Denna utred-
 ning fortsätter under 2022.

 Vi äger finansiella tillgångar (så kallade uttagsrätter) som ger 
  oss del av intäkterna från två av norska Statkrafts vatten 
 kraftverk.

 2021 beslutade vi att bygga en solcellspark i Forsby i Klippans 
 kommun. Parken har en beräknad årsproduktion på 3000 MWh 
 och kommer att anläggas under 2022. 

 Vi arbetar på bred front med vätgas som ett medel för att
 möta regionala utmaningar inom energiomställningen. Sam-
 tidigt som vätgasen kan bidra till minskad kapacitetsproble- 
 matik har vi goda förutsättningar att använda vätgasproces-
 sernas överskottsvärme i våra fjärrvärmenät. Vi undersöker  
 även fastighetsnära applikationer där vätgas produceras från
 solceller för att möjliggöra en större användning av egen- 
 producerad energi.

Målsättningar 
 Kraftringen verkar för ökad produktion av förnybar el.

Utvecklingsområden  
 Vi arbetar löpande med att utreda och möjliggöra investe 

 ringar i kraftvärme, vindkraft, solkraft och biogasproduktion.

Samarbeten
 Vi är en aktiv part i Skånes Effektkommission som utgör

  en gemensam röst för att lyfta det regionala elkapacitets 
 behovet på den nationella politiska arean. 

 Vi arbetar aktivt i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, med kund- 
 krav kopplade till hållbar och kostnadseffektiv energidistri- 
 bution och –produktion.

Styrdokument och ytterligare information
 https://solceller.kraftringen.se  

Hållbarhetsrisker
Både gällande utveckling av vindkraft och solparker är det fram-
för allt regulatoriska osäkerheter som kan ge ovisshet och göra 
att projekt kan dra ut på tiden. Exempelvis kan det röra sig om 
omfattande tillståndsprocesser, frågor kring markanvändning 
och påverkan på biotoper och samhället. Vi hanterar detta genom
att agera proaktivt. Exempelvis har tar vi stor hänsyn till biologisk
mångfald vid planering av solcellsparken i Klippan. Inom solcells-
parken kommer markägarnas får att beta och vi sår in blom-
mande ängsväxter för att öka den biologiska mångfalden och 
underlätta för de viktiga pollinatörerna.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

7.1, 7.2    8.4    12.2

– Det är väldigt roligt att få vara en del av denna hållbarhetsresa. Till-
sammans med Kraftringen ser vi nu till att marken kan fortsätta vara
betesmark för våra får, samtidigt som vi får förbättrade möjligheter 
att utveckla vår ekologiska verksamhet, säger Emelie och Per Hult, 
ägare av fåren och den mark där solcellsparken kommer uppföras.
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Utmaning 
Kraftringen ansvarar för de växthusgasutsläpp som sker direkt i 
vår verksamhet och indirekt genom vår energianvändning. Vi har
även ett visst ansvar för utsläpp som sker i verksamheter vars 
tjänster eller produkter vi använder. I våra växthusgasberäkningar
har vi valt att inkludera utvalda delar av vår leverantörskedja 
(scope 3 enligt GHG-protokollet – en internationell beräknings-
standard för växthusgasutsläpp.) – framför allt delar som har nära
anknytning till vår produktionsverksamhet. Under 2021 släpptes
det ut 7768 ton CO2e i dessa delar.

Ansats och status 
Tidigare år har vi begränsat våra scope 3-beräkningar till att en-
bart inkludera växthusgasutsläpp från tjänsteresor och från 
transporter av biobränsle till och inom våra kraftvärmeverk. Nytt
för 2021 är att vi, för att få en ännu bättre uppfattning om växt-
husgasutsläppen i vår värdekedja, utvidgat systemgränsen för
scopet med flertalet poster. På detta sätt blir det tydligare vilka 
delar av vår leverantörskedja vi bör fokusera på att påverka ur 
klimathänseende. 

 För att optimera energiproduktionen i våra kraftvärmeverk 
 tillsätter vi olika kemikalier och sand. Genom våra växthusgas-
 beräkningar kan vi se att utvinning och tillverkning av tillsats- 
 ämnet ammoniak har en särskilt stor klimatpåverkan. Vår möj- 
 lighet att minska s.k. ”uppströmsutsläpp” från produktions 
 verksamheten är således beroende av möjligheterna att er-
 sätta ammoniaken med en annan produkt, eller använda
 ammoniak som tillverkats på ett klimatsmartare sätt. Vi beva-
 kar marknaden i detta syfte.

 För att optimera och skapa redundans i den regionala fjärr- 
 värmeproduktionen och –distributionen är vårt fjärrvärme 
 system sammankopplat med Öresundskrafts och Landskrona
 Energis system. Genom detta samarbete både köper och säljer 
  vi fjärrvärme. En del av värmen vi köper har fossilt ursprung.  
 För att kunna minska utsläppen från denna värme är vi bero- 
 ende av samarbetet och de åtgärder som våra partners gör.

 Vissa av transporterna av bränslen och produkter till/inom
 från vår produktionsverksamhet är omfattande. Bara till Örtof-
 taverket anländer t.ex. ca 50 lastbilar med biomassa varje dag. 
 Så långt som möjligt anlitar vi leverantörer av skogsbränslen  
 (som utgör en väsentlig del av allt vårt bränsle) som finns inom 
 en radie av 20 mil från Örtoftaverket. Merparten av bränslet  
 transporteras endast 5-10 mil då tillgången i närområdet är 
 god. Vi arbetar också för att påverka leverantörernas val av
 fordonsbränsle. Då Örtoftaverket och Återbruket är våra största
 produktionsanläggningar fokuseras arbetet till dessa.

 Vi minimerar klimatpåverkan från våra tjänsteresor genom att  
 alltid välja färdsätt utifrån en avvägning mellan arbetsmiljö,  
 miljö/klimat och ekonomi.

Målsättningar 
 Senast 2030 ska Kraftringen ha nettonollutsläpp av växt- 

 husgaser.

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av att bevaka marknaden  

 för att hitta klimatsmarta produktalternativ och att ha nära  
 dialog med och påverka våra leverantörer i en klimatsmart  
 riktning.

Samarbeten
 Genom en ledning som sammankopplar våra nät samarbetar  

 vi med Öresundskraft och Landskrona Energi för att optimera
 och skapa redundans i fjärrvärmeproduktion och -distribution.

Styrdokument och ytterligare information
 Ägardirektiv för Kraftringen AB 

Hållbarhetsrisker
Växthusgasutsläppen som sker i vår leverantörskedja (scope 3)
är till stor del beroende av vilka klimatambitioner och förutsätt-
ningar våra leverantörer har. De största utsläppen i leverantörs- 
kedjan kommer från den värme vi köper in från Landskrona 
Energi och Öresundskraft. Då dessa aktörer har goda klimat-
ambitioner ser vi ljust på framtiden. En större utmaning ligger i
transporterna av biobränslen, tillsatsämnen, sand och aska till/
inom/från våra kraftvärmeverk. Dessa tunga transporter är svåra
att elektrifiera och är därför till stor del beroende av möjligheten
att köra på det fossilfria bränslealternativet HVO. Samhällets 
ökande efterfrågan på HVO, kombinerat med ett begränsat antal 
producenter, kan innebära minskad tillgång till bränslet. Vi följer 
marknadsutvecklingen och utvecklar vår kravbild gentemot 
våra leverantörer.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.4, 3.9    6.3    9.4    13.2    17.7

REDUCERAD KLIMATPÅVERKAN  
FRÅN VÅR LEVERANTÖRSKEDJA (scope 3)

Emelie och Per Hult äger den mark i Klippans kommun där Kraftringens 
solcellspark kommer uppföras. Inom solcellsparken kommer markägarnas 
får att beta och  blom mande ängsväxter kommer att sås in för att öka den
biologiska mångfalden.
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Utmaning 
Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en 
fjärdedel av landets energianvändning. För att fordonsflottan ska
kunna minska den negativa klimat- och miljöpåverkan måste det
ske en omställning till att använda förnybara drivmedel, energi-
effektiva transportslag och att undvika onödiga transporter. 
Kraftringen kan bidra till denna omställning och föregå med 
gott exempel.

Ansats och status 
Vi bidrar till en klimatvänlig omställning av transporter genom 
att erbjuda endast 100 % förnybar fordonsgas (biogas) och flera
olika laddlösningar för el- och hybridfordon. Vi övergår till fossil-
fri drift av våra egna fordon. Vi forskar även kring hur vi kan bli 
producent av biooljor som kan användas till bränsle inom bl.a. 
transportsektorn.

 Vi äger sex publika laddare för el- och hybridfordon i våra ägar- 
 kommuner, samt tre publika tankstationer för fossilfri fordons- 
 gas (biogas) i Lund och Dalby. I juli 2020 blev vi först i världen
 med att märka alla våra tankställen med vilken klimatpåverkan 
 och vilket ursprung drivmedlet har. 

 2021 avslutades en tvåårig studie som Kraftringen gjort till-
 sammans med Lunds tekniska högskola och Karlstads univer-
 sitet. Studien visar att produktion av bioolja, som bl.a. kan an-
 vändas som fordonsbränsle, har stor potential att kunna inte- 
 greras i befintliga svenska kraftvärmeverk. Bara Örtoftaverket 
 skulle kunna producera motsvarande 0,7 TWh bioolja per år –
 en energimängd som motsvarar 63 % av transportsektorns  
 biogasanvändning i dag.

 Vid utgången av 2021 utgjordes 82 % av våra egna person-
 bilar av el-, hybrid- och gasbilar. I våra övriga, dieseltypade  
 fordon ökade antalet tankningarna med HVO från 1 % till 7 %
 mellan år 2020 och 2021.

 I projektet EVolution Road är vi med i utveckling och test av en
 elväg i Lund, vilken bygger på teknik från innovationsföretaget
 Elonroad. Vi har tidigare också upplåtit mark vid vårt kraftvär 
 meverk i Örtofta för en första testbana med Elonroads teknik.

 Vi arbetar aktivt med att påverka våra leverantörer att resa 
 miljöanpassat och ställa om sina transporter. Vi har bl.a. identi-
 fierat transporter av biobränsle till våra kraftvärmeverk som  
 särskilt viktiga i denna resa.

Målsättningar 
 Senast 2025 består vår egen fordonspool av fordonstyper  

 som kan köra på el eller fossilfria bränslen (el-, hybrid- och gas- 
 bilar, eller dieselbilar som är godkända för det fossilfria bränslet
  HVO) och tankning med fossilfritt bränsle sker i alla geogra- 

 
 fiska områden där marknaden erbjuder alternativ inom rimliga 
 prisnivåer och utan försvårande arbetssituationer.

Utvecklingsområden  
 Vi ser ett ökande behov av publika snabbladdare för el- och  

 hybridfordon, vilket gör det relevant för oss att bygga ut   
 sådan infrastruktur.

 Vi kommer att undersöka förutsättningarna för att integrera  
 produktion av bioolja i Örtoftaverket.

Samarbeten
 Vi deltar i projektet EVolution Road som utvecklar en elväg.

 Vi är en aktiv part i Skånes Effektkommission som utgör   
 en gemensam röst för att lyfta det regionala elkapacitets-
 behovet på den nationella politiska arean.

Styrdokument och ytterligare information
 Rapporten ”Bioolja från befintliga kraftvärmeverk – en system-

 studie: Sammanfattning av ett forskningssamarbete mellan  
 Lunds Tekniska Högskola, Karlstad universitet och Kraftringen 
 Energi”, skriven av Björnsson, L., Gustavsson, C., Pettersson,  
 M., Börjesson, P., Ottosson, P., & Samuelsson, J. 2021 

 Riktlinje HSSEQ-krav för alla leverantörer

Hållbarhetsrisker
Coronapandemin har påverkat fordonsindustrins värdekedjor. 
Därmed har även leveranstider och omställningstakten för såväl
Kraftringen som övriga världen påverkats. Utöver detta är mark-
naden för eldrivna personbilar längre kommen än motsvarande 
för tyngre fordon. Vi hanterar dessa begränsningar genom att 
kontinuerligt bevaka marknaden och byta ut vår fordonspool i en 
takt som är ekonomiskt hållbar. Framåt ser vi en möjlig utmaning 
gällande tillgången på effekt i kombination med utvecklingen av
snabbladdning. Detta hanterar vi genom långsiktig planering och
utbyggnad av våra elnät, samt t.ex. genom vårt engagemang i 
Skånes Effektkommission.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen  

3.9    7.1, 7.2    9.1, 9.5    11.6    12.4    13, 13.2

HÅLLBAR OMSTÄLLNING I TRANSPORTSEKTORN

Märkning för klimatpåverkan
Efter ett regeringsbeslut är alla tankställen för fordon sedan den 
1 oktober 2021 uppmärkta med vilken klimatpåverkan och vilket 
ursprung drivmedlet har. Den idén tyckte vi på Kraftringen var så 
bra att blev först i världen med att införa sådan märkning redan i 
juli 2020. Direkt på våra tankstationer och laddstolpar kan kunden 
sedan dess läsa vilken miljöpåverkan det valda bränslet ger ur ett 
livscykelperspektiv. En utförlig redovisning av bland annat ur- 
sprungsland och vilka råvaror som ingår i produktionen av vår bio-
gas finns på vår webbplats.
 
– Alla våra drivmedel är 100 % förnybara. Något annat fungerar  
 inte om vi ska nå våra gemensamma miljömål och leva upp till 
  Kraftringens vision om att skapa en mer hållbar värld för kom- 
 mande generationer. Därför var det också en självklarhet för oss
 att ville föregå med gott exempel och visa upp detta för kunden
 och ge dem en chans att jämföra mot andra typer av bränslen,  
 säger Sara Kralmark, hållbarhetsstrateg på Kraftringen  .

Biogas – att köra på avfall
Naturgasen var och är fossil i sitt ursprung, men bidrog till väsentligt
lägre emissioner när den ersatte bensin- eller dieseldrivna fordon.

Gasen i nätet består, precis som elen i elnätet, av energi från olika 
källor. Gradvis har inblandningen av fossilfri biogas blivit allt högre
och sedan 2017 köper Kraftringen enbart in 100 % biogas. Råva- 
rorna kommer från bland annat stärkelsetillverkning, gödsel och 
livsmedelsrester i framför allt Danmark och Tyskland. Även på 
nationell nivå ligger genomsnittet på över 95 % biogas.

I en tid där allt mer fokus inom hållbarhetsdebatten ligger på 
elektrifiering så tål det att påminnas om att den som tankar biogas
gör en dubbel insats för klimatet. Bränslet släpper ut betydligt 

mindre koldioxid och andra föroreningar, dessutom tillverkas det 
från olika typer av avfall, till exempel gödsel från jordbruk eller livs- 
medelsavfall från hushåll och industri. Metanet i avfallet hade läckt 
ut i atmosfären om det inte tagits om hand. I vissa fall kan även 
restprodukten återföras till jordbruket i form av biogödsel – utan 
metanläckage och med väsentligt bättre näringsvärde.

Elektrifieringen går vidare
Kraftringen driver både egna laddstolpar för elfordon och installerar
och sköter drift på uppdrag av kunder. I takt med att elektrifieringen
av transportsektorn fortsätter så ökar vi också tillgängligheten av 
offentliga laddmöjligheter, framför allt i våra ägarkommuner Lund,
Eslöv, Hörby och Lomma.

På våra laddstolpar anger vi att bränslet har en klimatpåverkan på 
13,0 g CO2e/MJ, vilket motsvarar ungefär en sjundedel av bensin. 
EU-kommissionen har beslutat att det är ländernas nationella ut- 
släpp ur ett livscykelperspektiv som ska användas vid redovisning
av elens klimatpåverkan. Den som laddar sin elbil från en av Kraft-
ringens laddstolpar får dock energi som producerats av enbart 
förnybara energikällor inom Sverige.

Kraftringen är även en av de deltagande organisationerna i pro- 
jektet EVolution Road, som drivs av Region Skånes innovations-
bolag Innovation Skåne och där målet är att demonstrera Lunda-
företaget Elonroads elvägsteknik.

Kraftringens del i projektet är framför allt att undersöka elvägens 
påverkan på elnätet. En teststräcka är etablerad längs Getinge-
vägen i Lund och utan att säga för mycket kan jag nog hävda att 
våra data hittills visar att påverkan på kvaliteten av leveranserna 
på elnätet är mycket låg, säger Håkan Skarrie, affärsutvecklare 
på Kraftringen Nät.

Hållbar omställning  
i transportsektorn
Sveriges fordonsflotta måste ställa om till att använda förnybara drivmedel för att 
minska sin klimatpåverkan. Det gäller såväl tunga transporter som privatbilismen. 
Kraftringen jobbar för att vara en möjliggörare av denna omställning och vi har faktiskt 
sålt fordonsbränsle sedan 90-talet, då naturgas från det västsvenska gasnätet började 
distribueras även via tankstationer till bilar och bussar.
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Utmaning 
Sedan 2018 är Kraftringens energiproduktion 100 % fossil-
bränslefri och vi använder (utöver restvärme) nästan uteslutande
biobränslen i form av restprodukter från andra delar av samhället.
En stor del av detta biobränsle utgörs av returträ och skogsbräns-
len till våra kraftvärmeverk Örtoftaverket och Återbruket, vilka 
tillsammans utgör en betydande andel av hela produktionska-
paciteten. För att bevisa och förverkliga den positiva klimatpå-
verkan av att använda biobränslen för energiproduktion måste 
vi kunna garantera att de produceras hållbart.

Ansats och status 
För oss är det viktigt att produktion av olika biobränslen om-
gärdas av tydliga miljökrav och spårbarhet. Vi har ett kontroll-
system för att kunna följa upp varifrån våra biobränslen kommer 
och säkerställa att de uppfyller hållbarhetskriterierna i EU:s håll-
barhetslag RED II. Detta har gett oss ett s.k. ”hållbarhetsbesked”
från Energimyndigheten för samtliga biobränslen som används 
i vår produktion. Även enligt en rapport från EU:s eget forsknings-
institut JRC (Joint Research Center) bedöms vår skogsråvara som 
hållbar – både utifrån minskning av koldioxidutsläpp och den bio-
logiska mångfaldens och ekosystemens tillstånd.

 Ca 90 % av bränslet på Återbruket och knappt 60 % av bränslet
 på Örtoftaverket utgörs av returträ, d.v.s. återvunnet träma 
 terial såsom välsorterat bygg- och rivningsavfall. Resterande 
 bränsle i kraftvärmeverken, samt i en anläggning i Klippan, ut-
 görs av rester från skogsavverkning såsom grenar och toppar,
 ”GROT”, sly från gallringar (”primära” skogsbränslen) och bipro-
 dukter från skogsindustrin såsom sågspån, kutterspån och  
 bark (”sekundära” skogsbränslen). Vid behov används även en
 viss del energived – ett primärt skogsbränsle som inte är lämplig 
 för andra ändamål exempelvis p.g.a. rötskador.

 I ett litet antal små bränslepannor använder vi träbriketter  
 och träpellets tillverkade av såg- och kutterspån från 
 svenska sågverk. 

 I några anläggningar använder vi biogas, vilken framställs  
 genom rötning av samhällets restprodukter, såsom matrester
 och gödsel m.m. 

 I några anläggningar använder vi biooljor, eller snarare rester  
 från biooljor i form av blandade fettsyror. Dessa fettsyror ut-
 gör i många fall restprodukter från verksamheter som fram- 
 ställer finare oljor (matoljor m.m.) och har inte många andra  
 användningsområden än att just fungera som eldningsbränsle.

Målsättningar 
 Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växt- 

 husgaser

Utvecklingsområden  
 För att kunna säkerställa att våra skogsbränslen produceras

 hållbart finns det finns ett kontinuerligt behov av att vår kun- 
 skap om skogsbruk och bibehålla nära samarbete med våra  
 biobränsleleverantörer.

Samarbeten
 Vi har skrivit på Fossilfritt Sveriges bioenergistrategi.

Styrdokument och ytterligare information
 Rapporten ”The use of woody biomass for energy production

 in the EU” som togs fram år 2020 av EU:s eget forsknings-
 institut JRC (Joint Research Center)

Hållbarhetsrisker
Allt fler branscher vill utnyttja skogens resurser. Detta, kombi-
nerat med nationella mål rörande materialåtervinning, påverkar 
vilka råvaror som blir tillgängliga för Kraftringen. Utvecklingen
kan ur ett samhällsperspektiv vara positivt, men innebär samtidigt
en risk för stigande biobränslepriser som i slutändan påverkar
våra kunder. Vi hanterar detta genom att kontinuerligt effek-
tivisera vår produktion och distribution, samt genom vår möjlighet
att använda många olika sorters biobränsle i vår produktion. 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

7.1, 7.2    8.4    9.1, 9.4    11.1, 11.6     
12.1, 12.2, 12.4, 12.5    15.1

EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV SAMHÄLLETS  
RESTFLÖDEN TILL ENERGIPRODUKTION 

Sensommaren 2021 besökte vår hållbarhetsstrateg Sara Kralmark och 
vår bränsleinköpare Magnus Johansson och flera andra från företaget 
en av de skogar utanför Lund som vi köper trädbränslen från.

Biomassa är en viktig råvara för 
produktion av värme och energi
Den svenska fjärr- och kraftvärmen har utgjort en stor del av den gröna omställningen 
i ett historiskt perspektiv. Kraftvärmen är även fortsatt en viktig pusselbit i framtiden
för att kunna nå både lokala och nationella målsättningar om kraftigt minskade och 
negativa klimatväxthusgasutsläpp samt ökad andel förnybar energi. Samtidigt ger kraft-
värmen viktig planerbar energi i södra Sverige som balanserar upp de mer volatila energi-
källorna såsom vind och sol. Men den senaste tiden har frågan om hur hållbart det är
för energibolag att använda biomassa i sin värme- och elenergiproduktion aktualiserats. 
Är verkligen biomassa baserat på skogsråvara ett hållbart alternativ? 
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Att använda rätt typ av råvara för att skapa värme och energi är en
förutsättning för en hållbar framtid och något som Kraftringen arbe-
tar ständigt med. Vad som avgör om biomassa från skogen är håll-
bart att använda i kraftvärmeproduktionen beror exempelvis på hur
själva hanteringen vid gallring av lövträd eller avverkning av barr-
träd sker. Att låta rätt volym grenar och toppar ligga kvar i skogen
är en viktig parameter för att skogsresterna ska ses som hållbara.  
 
– Det är även noga att inte ta ut död ved som legat i flera år i skogen
och blivit värdefull bostad till flertalet insekter. På detta sätt ser vi
till att använda trädets olika delar på bästa möjliga sätt för klimatet, 
förklarar Magnus Johansson, ansvarig för inköp av våra fasta 
bränsle på Kraftringen  
 
I Kraftringens bränslemix ingår trädbränslen i form av grenar och 
toppar från avverkning av träd, men det ingår även sågspån och 
bark som är restprodukter från sågverks- och massaindustrin. För 
2021 hade Kraftringen i snitt 91 km transport för våra flistrans-
porter till Örtofta kraftvärmeverk. För att inte riskera driftsstopp vid
eventuella leveransproblem av ordinarie produktionsråvara har 
Kraftringen även en liten del garantibränsle i form av energived.  
 
– Garantilagret är viktigt för att kunna säkerställa hög tillgänglighet
av vår produktion under hela värmesäsongen. Energived kommer 
från träd som av skogsbolagen klassas som icke dugligt till timmer
eller massaindustri för produktion av papper, kartong etc., förklarar
Magnus Johansson.

Energived består exempelvis av ved från träd som är angripet av
röta, skadeinsekter, udda träslag som inte kan användas som timmer
eller massa. Även brandskadade träd kan klassas som energived.
I Sverige klassas cirka 7 procent av avverkade träd som energived.
Hos Kraftringen användes cirka 2 procent energived under 2021. 

Sista steget i trädets livscykel blir förnybar energi
Utöver restprodukter från skogen använder Kraftringen även retur-
trä som del av energimixen. Att utvinna värme- och elenergi ur de 
sista resterna när trädet vandrat genom sin livscykel är ett smart 
sätt att förlänga nyttan. Returträ är utsorterat trä från exempelvis
kretsloppsparker och som betecknas som avfall. Brädor som i många
fall används länge i olika byggnader som nu av en eller annan an-
ledning rivits eller renoverats. Genom att använda returträ en sista
gång som biomassa kommer råvaran till ny nytta i form av energi. 

Fjärrvärme – en fantastisk uppvärmningsform
Fjärrvärmen värmer mer än hälften av alla bostäder och lokaler i
landet. Den sköter sig själv och är trygg, enkel och tyst för använ-
daren. 

– Men kanske bäst av allt är att fjärrvärmenäten gör att vi kan ta 
tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. Dels kan vi åter-
vinna värme från energiintensiva anläggningar som datahallar, 
industrier och forskningsanläggningar, dels använda rester från 
byggindustrin och skogsnäringen i vårt fossilfria kraftvärmeverk i 
Örtofta, förklarar Magnus Johansson.

För bra tillgänglighet och flexibilitet är Kraftringens fjärrvärmenät 
sammankopplat med angränsande energibolag i regionen för både
import och export av värme. På så sätt kan Kraftringen ta emot 
överskottsvärme från industri i angränsande kommun som inte kan
användas fullt ut. Och vice versa. Detta gör att regionen totalt sett
blir mindre sårbart genom ökad flexibilitet där behovet är störst. 

Systematiskt inköpsarbete för bra kontroll
Att fortsätta använda biomassa för att möta det ökade behovet av
effekt genom dels Kraftringens fjärrvärmesystem och dels via egen 
lokal elproduktion är viktig pusselbit för den skånska energibalan-
sen. För att säkerställa att rätt råvara köps in och används som bio-
massa i värmeproduktionen arbetar Kraftringen med ett systema-
tiskt inköpsarbete för sin energibränslemix. Allt för att skapa så låg
påverkan som möjligt på klimatet men även för att minimera på-
verkan på den biologiska mångfalden i den mån detta är möjligt.
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Eftersom Kraftringen både har produktionsanläggningar och distributionsnät så har vår verk-
samhet ett stort ansvar för miljön. Vår ambition är att vara en föregångare och förebild gällande 
minimering av den negativa miljöpåverkan från energiomställningen. Vårt miljöarbete utgår från 
Sveriges 16 miljömål och rör såväl vår produktion och egen verksamhet som vår försörjnings- 
och leverantörskedja.

Vårt övergripande miljömål är: 

VI MINIMERAR DEN NEGATIVA MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET

Miljö är ett samlingsnamn för allt som finns omkring oss – ett
system bestående av berggrunden, luften och vattnet. Sverige
som land har satt upp 16 miljömål vars syfte är att vi till nästa 
generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

De 16 målen utgör i sin tur det nationella genomförandet av den
miljömässiga dimensionen av de 17 globala hållbahetsmålen 
inom Agenda 2030. God livsmiljö och tillgång till naturresurser 
samt fungerande ekosystem är dessutom grundläggande för-
utsättningar för att nå hållbarhet inom övriga dimensioner i 
Agenda 2030.

Hållbarhetskategori Miljö

Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt 
standarden ISO 14001. Miljöledningssystemet är vårt verktyg 
för att arbeta systematiskt med de miljökrav som ställs på verk- 
samheten och den miljöpåverkan som uppstår genom vår verk-
samhet, genom våra produkter och tjänster samt i leverantörsled. 
Miljöledningssystemet beskriver hur vi ska agera i olika situati-
oner. Det kan till exempel handla om hur vi ska resa eller hur vi
ska hantera de askor som skapas i våra produktionsanläggningar.

Till stöd i arbetet har vi också ett antal koncernövergripande 
policys. Exempelvis har vi vår Kvalitets- och miljöpolicy som bl.a.

fastslår att vi ska beakta miljöaspekterna i våra processer, bygga
goda relationer och kommunicera effektivt och utgå från intres-
senters krav och önskemål i vår utveckling av hållbara produkter, 
tjänster och verksamhet (policyn finns att läsa i sin helhet på 
kraftringen.se.)

Vårt miljöledningssystem underlättar för oss att vara proaktiva, 
det vill säga att vi kan agera på ett sätt så att exempelvis miljö-
olyckor undviks. I miljöarbetet ingår också att vi kontinuerligt 
arbetar med att förbättra oss inom olika områden. För att göra 
detta har vi bland annat miljömål i hela verksamheten.

Miljöledning 

Nyckeltal miljö
I tabellerna som följer finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas.

  Lund/Dalby,  
INGÅENDE BRÄNSLE Lomma,  Södra    Östra
/ ENERGIKÄLLA Eslöv  Bjärred Sandby Genarp Klippan Ljungbyhed Ljungby

Biogas  13  15,5  1,6    2,4  3,1   

Bioolja  94        3,8    0,2 

Briketter           14,8   

El till elpanna            0,5   

El till värmepumpar  50             

Export – ledning  7             
Landskrona-Helsingborg

Import – ledning  144             
Landskrona-Helsingborg

Köpt värme  25      6,6 
(flis- och halmbaserad)    (halmbaserad)      

Pellets             3,5 

Restvärme från  123        3,5 
industri och forsknings-     (från rökgas-
anläggningar samt      kondensering)
rökgaskondensering  

Returträ  180             

Sekundära trädbränslen 229       44,7    

Värmepumpar (värme  110              
från geotermiskt vatten,  
avloppsvatten, fjärrkyla- 
produktion och akvifär) 

Bränslemix per fjärrvärmenät 2021 (GWh)
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* Att vi inte uppnår 100 % förnybar och återvunnen värme och därmed har direkta utsläpp beror på att vi haft rester av fossil uppstarts-  
 olja i tankarna när vi startat upp förbränningen i pannorna i våra kraftvärmeverk Örtoftaverket och Återbruket. Denna fossila olja ersätts 
  framöver av HVO. Våra nyckeltal påverkas också av att en viss andel av den värme som vi importerar från Öresundskraft och Landskrona  
 Energi baseras på fossilt bränsle.

Andel förnybar, 
återvunnen 
värme (%)

Klimatpåverkan 
(kg CO2e/  

levererad MWh)
Primär- 

energifaktor  

 Lund/Dalby,
 Lomma, Eslöv

 Bjärred

 Genarp

 Södra Sandby

 Klippan

 Ljungbyhed

 Östra Ljungby 0 100 23,0 0,15

Direkta  
koldioxidutsläpp

(kg/producerad 
MWh värme) 

Nyckeltal fjärrvärmenät 2021

   0,3* 99,9* 10,0 0,06  

  0 100 18,6 0,24 

  0 100 20,0 0,06

  0 100 14,2 0,19 

  0 100 13,5 0,05

  0 100 23,4 0,18

Direkta  
koldioxidutsläpp

(kg/producerad 
MWh kyla) 

Andel förnybar 
återvunnen kyla 

(%)

Klimatpåverkan 
(kg CO2e/ 

levererad MWh kyla)
Primär- 

energifaktor  

Nyckeltal fjärrkyla 2021

 Naturgas 205 0 247 1,09

 Biogas 0 100 64,548 0,475 
 (uppvärmning)  

 Biogas 0 100 64,5 0,475 
 (fordonsgas)

Direkta  
koldioxidutsläpp  

(kg/MWh) 

Andel 
förnybar gas  

(%)
Klimatpåverkan 
(kg CO2e/MWh)

Primär- 
energifaktor  

Nyckeltal gas 2021

 Fjärrkyla 0 100 2,75 0,09 

I detta avsnitt går vi noggrant igenom de fokusområden som har stark koppling till håll- 
barhetskategori Miljö, d.v.s. de fokusområden som på tydligt sätt visar att vi ämnar minska
vår verksamhets negativa påverkan på miljön. För varje fokusområde redovisar vi:

 Den grundläggande utmaningen – Varför är fokusområdet  
 viktigt för oss och världen?

 vilka viktiga exempel finns på konkreta saker vi gör? 

 Målsättningar – Vilka målsättningar har vi inom koncernen  
 som relaterar till fokusområdet? 

 Utvecklingsområden – På vilket sätt ser vi att vi kan utveckla  
 vårt arbete inom fokusområdet?

 Relevanta samarbeten – Vilka samarbetar vi med för att nå  
 resultat inom fokusområdet? I vilka specifika sammanhang  
 visar vi vad vi står för? 

 Hållbarhetsrisker – Vilka faktorer riskerar att försvåra för oss  
 att lyckas med ambitionen i fokusområdet?  

 Bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Vilka av de   
 globala målen bidrar vi till att uppfylla genom vårt arbete  
 med fokusområdet?

Fokusområden Miljö

Utmaning 
Att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet 
kräver att vi arbetar förebyggande för att förhindra miljöolyckor.
Med miljöolycka menar vi ett oavsiktligt utsläpp till mark, luft 
eller vatten. Vi graderar olyckan utifrån allvarlighetsgrad där 
konsekvensen för människa och miljö är utgångspunkten, d.v.s. 
hur långsiktig och omfattande effekt utsläppet kan konstateras/
förväntas få. 

Ansats och status 
Vi bedriver ett systematiskt miljöledningsarbete och är certifi-
erade enligt den internationella standarden för miljölednings-
arbete, ISO 14001. Det innebär, utöver att vi följer lagkrav och 
miljötillstånd gällande förebyggande av miljöolyckor, att vi strävar
efter en hög miljömedvetenhet och miljöinriktad kultur.

 Vi har ett digitalt verktyg som alla medarbetare kan använda
 för registrering av avvikelser såsom t.ex. miljöriskobserva- 
 tioner, samt en aktiv avvikelsehantering som fokuserar på  
 lärande och proaktiva insatser.

 Ute i verksamheten görs regelbundna miljöriskbedömningar.

 Vi genomför ständiga förbättringar genom optimering inom  
 våra tillståndsramar. 

 Vi genomför utbildningar för att öka våra medarbetares   
 miljömedvetenhet och kunskap om våra egna miljötillstånd.

 Under 2021 inträffade inga allvarliga miljöolyckor i vår verk- 
 samhet. Vi hade emellertid 14 miljöolyckor som innebar mindre 
 allvarlig och ringa konsekvens. Bland annat handlar det om  
 utsläpp av köldmedia, läckage av geotermivatten, mindre  
 läckage av olja, ett utsläpp av vatten med förhöjt pH till reci- 
 pient, ett överskridande av dygnsvärde för utsläpp av kolmo-
 noxid (CO) samt en grävskada på ett skyddsvärt träd. Samt- 
 liga händelser har utretts, åtgärder har vidtagits och anmälan
 har gjorts där så är relevant till ansvarig tillsynsmyndighet.

Målsättningar 
 Under 2022 ska inga allvarliga miljöolyckor, och färre än 10  

 miljöolyckor med mindre allvarlig eller ringa konsekvens,   
 inträffa i vår verksamhet.

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av att agera proaktivt   

 gentemot myndigheter och underlätta deras förståelse för,  
 och granskning av, vår verksamhet.

Samarbeten
–

Styrdokument och ytterligare information
 Kvalitets- och miljöpolicy

Hållbarhetsrisker 
Oavsiktliga utsläpp till mark, luft eller vatten har störst risk att 
ske när inga eller bristfälliga riskbedömningar gjorts. Riskbedöm-
ningar är ett avgörande verktyg för vår förmåga att förhindra 
och förebygga miljöolyckor. Vi fortsätter därför att vidareut-
veckla arbetssätt och systematik för dessa för att ytterligare 
integrera risktänket i den dagliga verksamheten.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.9    6.3    9.4    11.4    12.4    14.1

FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA MILJÖOLYCKOR
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Utmaning 
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv
på jorden. Eftersom klimatförändringarna är ett av de största 
hoten mot den biologiska mångfalden är Kraftringens investe-
ringar i en fossilfri framtid ett mycket viktigt bidrag till att minska
negativ miljöpåverkan. Samtidigt är det viktigt att biobränslena 
som används inom vår energiproduktion kommer från processer 
som är ekologiskt hållbara. Detta gäller inte minst våra skogs-
bränslen. Även inom vår distributionsverksamhet, där vi rör oss 
ute i såväl tät- som glesbebyggda områden, har vi ett ansvar att
minska negativ miljöpåverkan.

Ansats och status 
Vi jobbar aktivt för att förstå biomassafrågan djupare och han-
tera den målkonflikt som finns mellan uttag av biobränsle och 
skogens biodiversitet och rekreationsvärden. Vi tar också ansvar
när vi själva är verksamma i naturen och jobbar kontinuerligt med 
att minimera resursanvändningen, förbättra rutiner och ta hän-
syn till miljö och biologisk mångfald. 

 Vi har ett nära samarbete med våra bränsleleverantörer och  
 ett kontrollsystem för att kunna säkerställa ursprunget på  
 våra biobränslen och att de uppfyller hållbarhetskriterierna i  
 EU:s hållbarhetslag RED II. 

 Vi samarbetar med våra ägarkommuner vid stadsplanering och
 är drivande i att samordna gemensam förläggning av infra- 
 struktur med övriga infrastrukturägare. Detta bidrar till ett mer
 effektivt resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan bl.a.  
 genom att antalet markingrepp minimeras. 

 När vi planerar ledningar utanför tätbebyggda områden så görs
 det med särskild hänsyn till natur-, kultur- och miljöintressen.

 På marken intill vårt kraftvärmeverk Återbruket har vi instal- 
 lerat fyra bikupor. Placeringen är vald för att inte konkurrera  
 med vila bin.

 På vallarna runt vårt kraftvärmeverk Örtoftaverket planterade 
 vi 2012 närmare 30 000 olika växter. Idag är vallarna täckta  
 av en tät och artrik flora som gallras med jämna mellanrum.  
 Gallringsmaterialet används som bränsle i vår energiproduktion.

 Intill Örtoftaverket har vi även anlagt ett dammsystem som  
 renar överskottet av vattenånga från energiproduktionens  
 rökgaser och dagvattnet från bränslegården. Utöver att rena
 vattnet så bidrar dammarna till biologisk mångfald i området.

Målsättningar 
 Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Utvecklingsområden  
 För att i så hög grad som möjligt kunna säkerställa att våra  

 skogsbränslen kommer från hållbart brukade skogar behöver
  vi bibehålla och fördjupa vår kunskap om skogsbruk och vårt  
 nära samarbete med biobränsleleverantörer.

 Vi har ett tydligt fokus på att minska den negativa miljöpå- 
 verkan från vår verksamhet. Nästa steg är att öka den positiva  
 miljöpåverkan, vilket kräver fördjupade kunskaper inom bio-
 logisk mångfald och miljöpåverkan.

Samarbeten
 Vi har skrivit på Fossilfritt Sveriges bioenergistrategi.

 Vi bidrar ekonomiskt till Kävlingeåns vattenråd. 

 Vi arbetar aktivt i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, med att bl.a. 
 kartlägga påverkan på klimat och miljö från vår fjärrvärme- 
 verksamhet.

Styrdokument och ytterligare information
 Miljötillstånd för produktionsanläggningarna

 Årlig miljörapport för de stora produktionsanläggningarna

Hållbarhetsrisker
En stor del av vår indirekta påverkan på biologisk mångfald och 
ekosystem beror på att vi använder skogsbränslen i vår energi-
produktion. Det finns en risk att denna påverkan är negativ. Vi 
hanterar detta genom nära samarbete med våra bränsleleveran-
törer och engagemang i biobränslefrågan på nationell nivå genom
Fossilfritt Sverige. Vidare är god kunskap om biologiska mång
fald en generell förutsättning för ett lyckat arbete med frågan. 
Vi hanterar detta genom att jobba aktivt med att förbättra ruti-
ner kring miljörelaterade frågor och att verksamheten kan ta stöd
av miljöexperter som sitter centralt på företaget.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.9    9.1, 9.4    15.1, 15.2, 15.5

MINSKAD NEGATIV PÅVERKAN PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH EKOSYSTEM FRÅN PRODUKTION OCH DISTRIBUTION  
AV FJÄRRVÄRME

Utmaning 
Kraftringens fjärrvärmeverksamhet innefattar knappt 40 aktiva
produktionsanläggningar. Fem av dessa använder biobränsle i 
fast form, däribland kraftvärmeverken Örtoftaverket och Åter- 
bruket som tillsammans utgör en betydande andel av hela pro-
duktionskapaciteten. Fastbränsleförbränningen ger upphov till 
s.k. energiaskor med varierande innehåll av föroreningar, t.ex. färg- 
och metallrester från returträ (återvunnet trämaterial som tidi-
gare använts, t.ex. välsorterat bygg- och rivningsavfall). Icke för- 
orenade askor från biobränslen kan återföras till skogs- och jord- 
bruksmark så att näringsämnena kommer till nytta. Tyvärr är
många av Sveriges energiaskor – däribland merparten av Kraft-
ringens askor – av så låg kvalitet att de inte kan återföras, utan 
hamnar på deponier. 

Ansats och status 
Genom att vi hanterar energiaskorna på ett ansvarsfullt sätt 
koncentreras och avlägsnas miljögifter ur kretsloppet, vilket är 
en viktig miljötjänst. Vi optimerar fjärrvärmeproduktionen med 
hänsyn till både energiutvinningen, pannornas välmående,
mängden energiaskor som bildas och möjligheten att återföra 
aska till skogs- och jordbruksmark. Eftersom askfrågan är en 
branschutmaning samarbetar vi också med andra aktörer på 
ett strategiskt plan.

 Våra fastbränslepannor finns i Örtofta, Lomma, Klippan,
 Ljungbyhed och Östra Ljungby. Endast aska från en av
 pannorna återförs till skogen, övrig deponeras. För att få ner
 metallhalterna i askan och möjliggöra återföring till skogen i 
 större utsträckning pågår ombyggnation av en äldre panna i  
 Klippan.

 Sedan Örtoftaverket sattes i drift år 2014 har driften opti- 
 merats så att sandanvändningen i den fluidiserande bädden  
 minskat från 10 till 7 ton/dygn, vilket korrelerar direkt med  
 mängden aska som bildas.

 Genom optimerad användning av de tillsatsämnen som renar 
 rökgaserna har mängden flygaska minskat, vilket är positivt. 

Målsättningar 
 Vår ambition är att minska mängden aska i förhållande till  

 mängden producerad energi och öka andelen aska som har  
  sådan kvalitet att den kan återföras till skogen.

Utvecklingsområden  
 Genom fortsatta investeringar i ombyggnation av pannor,  

 ökad provtagning av askorna i Ljungbyhed och Östra Ljungby,
 samt dialog med aktörer som arbetar med askåterföring, bör  
 vi kunna öka andelen aska som kan återföras till skogs- och  
 jordbruksmark.

 Genom att samarbeta med återvinningsföretag, som utvecklar  

 metoder för att rena askorna genom återvinning av metaller  
 och salter, kan vi bidra till en bättre sluthantering av askorna.

Samarbeten
 Vi deltar i ”Askprogrammet” inom Energiforsk.

 Vi deltar i Energiföretagens arbetsgrupp ”Energiaskor”.

Styrdokument och ytterligare information
 Miljötillstånd för respektive produktionsanläggning

 Rutin Avfallshantering

Hållbarhetsrisker
Samhällets ökade utsortering och återvinning innebär att det som
går till förbränning, bl.a. i form av biobränsle till vår energiproduk-
tion, blir av sämre kvalitet. Detta kan vara positivt ur ett sam-
hällsperspektiv samtidigt som det innebär större utmaningar 
gällande kvaliteten på askorna. Vi märker av denna trend redan
idag och hanterar det genom att kontinuerligt optimera vår pro- 
duktion och engagera oss i askhanteringsfrågan på nationellt 
plan.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.9    6.3    8.4    9.4    12.2, 12.4, 12.5    15.1, 15.2

HÅLLBAR ASKHANTERING

På Örtoftaverkets bränslegård står orangea containrar. I dem mellan-
lagrar vi askan från förbränningspannans botten. Askan består till största
delen av nersotad sand och metallrester från det returträ vi förbränner.
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Utmaning 
Hållbar resurshushållning är ett viktigt mål i Sveriges miljöarbete 
och fokus ligger på att ersätta användning av jungfruliga material
med cirkulära resursflöden. Samtidigt krävs en fokuserad han-
tering av farligt avfall, så att material och resurser som inne-
håller gifter eller andra olämpliga substanser inte cirkuleras, utan 
lyfts ut ur flödena och destrueras. Inom Kraftringens verksamhet
återvinner vi flera restflöden från andra delar av samhället i vår
energiproduktion. Samtidigt alstrar vi eget avfall som behöver 
hanteras hållbart.

Ansats och status 
Vi har tydliga rutiner för avfallshantering och vägleds av miljö-
balkens avfallstrappa. Vi genomför avfallsförebyggande åtgärder, 
sorterar det avfall som uppkommer, har god kännedom om hante-
ringskrav för farligt avfall samt arbetar kontinuerligt med att er-
sätta miljö- och hälsofarliga material och ämnen mot bättre alter-
nativ. Vi ställer också krav på avfallshantering i våra upphandlingar.

 Sorteringscontainrar finns på alla större produktionsanlägg 
 ningar och vanliga fyrfackskärl finns på kontoren. 

 En del av vårt avfall klassas som farligt avfall, vilket sorteras  
 ut och tas omhand av avfallsbolag och rapporteras till Natur-
 vårdsverket.

 Under 2021 invigde vi ett nytt centrallager för reservdelar i
 vår produktionsverksamhet. Syftet är att skapa överblick, und-
 vika onödiga inköp av dubbletter och säkerställa att reserv-
 delarna inte förstörs under lagring och blir till onödigt avfall.
 De ca 6000 artiklarna kommer märkas, lagerföras i vårt under-
 hållsystem, få dedikerad plats i förrådet och saldo och beställ-
 ningsnivåer kommer att automatiseras.

 Avfallshanteringen inom företagets olika affärsområden kon-
 trolleras i samband med internrevisioner och årlig bedömning
 av lagefterlevnad.

Målsättningar 
 Vi följer upp våra avfallsmängder och resursflöden med syfte 

 att kunna beräkna klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv  
 för våra produkter och verksamhet. 

 Vi ställer krav på resurs- och avfallshantering i våra upp-  
 handlingar. 

Utvecklingsområden  
 Vi ser potential att öka medvetenheten om vår resursanvänd-

 ning och hitta prioriterade områden genom att ytterligare  
 granska och följa upp materialinköp, upphandlingskrav och 
  avfallsmängder. De områden som vi idag ser störst möjlig 
 heter att utveckla vår resurshushållning inom är byggande,  
 rivning och elektronik. 

Samarbeten
 Vi deltar i Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, där frågan om

 produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv har stort  
 
 fokus. Vi genomför beräkningar på klimatpåverkan från vår  
 fjärrvärme och lär oss mer om vilka resurser produkten tar i 
 anspråk och vilka avfall som uppkommer bl.a. under bygg- 
 nation av fjärrvärmenät. 

Styrdokument och ytterligare information
 Rutin Avfallshantering

Hållbarhetsrisker
Eftersom avfall uppkommer och hanteras i många delar av Kraft-
ringen är ansvaret för att efterleva stegen i avfallstrappan ut-
spritt inom verksamheten. Detta medför en risk för varierande 
kunskapsnivå och kvalitet på avfallshanteringen. Vi hanterar
risken genom att möjliggöra och förenkla sopsortering på respek-
tive anläggning samt genom att upprätta rutiner kring avfalls-
hantering. 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.9    6.3    9.4    11.4, 11.6    12.4, 12.5    14.1

.

HÅLLBAR AVFALLSHANTERING 
(exklusive askhantering)

Utmaning 
Luftföroreningar påverkar både människors hälsa och miljön. De
uppstår i en mängd olika aktiviteter i samhället, bland annat vid 
förbränning och processutsläpp från industrier. Även trafiken 
orsakar utsläpp av gaser och partiklar. För Kraftringens del är 
det fjärrvärmeproduktionen som påverkar luften mest med 
potentiella luftföroreningsrisker. Vi har möjlighet att påverka 
luftkvaliteten positivt genom att gynna övergången bort från 
fossilbränslebaserade transporter.

Ansats och status 
Att undvika luftföroreningar är en hygienfaktor för Kraftringens 
verksamhet och alla våra produktionsanläggningar uppfyller lag-
krav gällande miljöaspekter, inklusive utsläpp till luft. Våra stora
anläggningar har onlinemätning av emissioner och handlings-
planer för att hålla utsläpp till luft och vatten låga. 

 Örtoftaverket är den anläggning som ger störst punktutsläpp
  till luften, men den ger också bland de lägsta utsläppen sett  
 till kilo per producerad megawattimme. Verkets rökgaser renas
 genom flera olika filter där stoftpartiklar och aska skiljs ut.  
 När gaserna lämnar skorstenen på 80 meters höjd är nivåerna 
 av svaveloxid, kväveoxid och stoftparklar långt under krav-
 nivåerna. 

 Vi utvärderar en möjlig övergång från bioolja till biogas som  
 bränsle på Gunnesboverket i Lund bl.a. för att uppnå lägre  
 utsläpp av exempelvis stoft och kväveoxider.

 Vi bidrar till en omställning i transportsektorn och minskade  
 luftföroreningar genom att erbjuda biogas och laddlösningar  
 till elbilar. Vi har också kommit långt i arbetet med att byta ut
 våra egna personbilar och förmånsbilar till gasbilar, elbilar  
 och laddhybrider.

Målsättningar 
 Vi har optimerad förbränning och effektiv rökgasrening som 

  ger rökgaser med låga emissioner och god marginal gentemot
 gällande miljötillstånd.

Utvecklingsområden  
 Genom att fördjupa våra pågående analyser av olika sätt att 

  driva våra förbränningspannor kan vi optimera vår produktion  
 avseende luftemissioner ytterligare.  
 
 En framtida utveckling kan också vara att avveckla flera små 

 anläggningar, som har mindre utvecklad rökgasrening, till för-
 del för färre större anläggningar där rökgasreningen är enligt 
 bästa möjliga teknik.

Samarbeten
 Under årens lopp har vi haft olika samarbeten med leveran 

 törer av såväl utrustning för rökgasrening som tillsatsmedel  

 
 som påverkar bränsleförbränningen. Även leverantörer av olika
 så kallade brännare har involverats för att förstå vilka som ger 
 bäst förbränning. Vi har också testat olika bränslen för att  
 utreda vilka som ger minst emissioner.

Styrdokument och ytterligare information
 Respektive anläggnings miljötillstånd

 Kvalitets- och miljöpolicy

Hållbarhetsrisker
Det är framför allt våra mindre och äldre förbränningspannor som
skulle kunna få ännu bättre rökgasrening. Samtidigt är det just 
dessa pannor som används minst, och vars eventuella ombygg-
nationer skulle bli mycket omfattande och innebära stora inves-
teringar. Dessa omständigheter gör att vi idag väljer att fokusera 
på våra större anläggningar och där samarbeta med leverantörer 
för att få en optimal drift. Vidare kommer vi under 2022 göra 
emissionsmätningar på många av våra mindre produktionsanlägg-
ningarna bl.a. för att kunna planera hur vi ska prioritera ordningen
på upprustning eller utfasning av pannor.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen

3.4, 3.9    6.3    8.4, 8.8    9.4    14.1    15.5

MINSKADE LUFTFÖRORENINGAR

Ur Örtoftaverkets skorsten kommer de renade rökgaserna.
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Utmaning 
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt
liv på jorden. Kraftringens elhandel, elproduktion och våra elnät
påverkar biologisk mångfald och ekosystem i såväl stad som land
och skog. Därmed har vi både ett ansvar att minska negativ miljö- 
påverkan och goda möjligheter att addera värden för biologisk 
mångfald och ekosystem.

Ansats och status 
Eftersom klimatförändringarna är ett av de största hoten mot den
biologiska mångfalden är våra investeringar i en fossilfri fram-
tid ett mycket viktigt bidrag till att minska negativ miljöpåverkan.
Vi arbetar även kontinuerligt med att minska miljöpåverkan i vår 
elnätsverksamhet, bl.a. genom att genomföra regelbundna ana-
lyser av våra s.k. miljöskulder och säkerställa att åtgärder genom-
förs löpande för att minska dessa. 

 Vid underhållsarbete i elnätet ersätts stolpar som är impreg-
 nerade med kreosot – ett miljöfarligt och cancerogent impreg-
 neringsmedel mot träröta som har använts historiskt – med  
 stolpar som är skyddade genom kopparsaltimpregnering. 

 Markskötseln kring våra elnätstationer görs sedan 2021   
 manuellt med gräsklippare och trimmer istället för genom  
 användning av bekämpningsmedel.

 Under perioden 2019-2023 tar vi prover på samtliga trans 
 formatorer i våra elnät för att finna de som innehåller PCB och
 byta ut dem. Vid PCB-upptäckt destrueras transformatorn  
 och ersätts med en ny.

 Inom våra elnätsområden finns det häckningsområden för 
 berguvar. För att fåglarna, som gärna sätter sig på våra stolpar,
  inte ska skadas isolerar vi ledningarna i områdena.

 2021 beslutade vi att bygga en solcellspark i Forsby i Klippans 
 kommun, vilken kommer att anläggas under 2022. Inom sol- 
 cellsparken kommer markägarnas får att beta och vi kommer 
 att så in blommande ängsväxter för att öka den biologiska  
 mångfalden och underlätta för de viktiga pollinatörerna. 

 2021 lanserade vi vårt nya elhandelsavtal ”el från trakten”  
 som möjliggör för våra kunder att köpa el specifikt producerad
 i Örtoftaverket. En del av pengarna från de nya avtalen skänks 
 till Stiftelsen Skånska landskap som arbetar med biologisk  
 mångfald, folkhälsa och naturskyddade åtgärder.

 Kärnkraft klassas som fossilfri energi men är omgärdad av  
 stora frågetecken när det gäller uranbrytning och långsiktig  
 förvaring av radioaktivt avfall. Den el vi säljer är därför inte  
 bara fossilfri, utan också förnybar med möjlighet att köpa  
 Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Målsättningar 
 Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. 

Utvecklingsområden  
 I våra kraftledningsgator (där våra kraftledningar går genom  

 skogsområden) måste vi röja bland träd och buskage för att  
 
 säkerställa hög leveranssäkerhet och säker åtkomst för våra  
 montörer vid underhållsarbete. Vi arbetar med att undersöka
 vad vi kan göra för att främja den biologiska mångfalden i  
 kraftledningsgator.

 Det finns ett kontinuerligt behov av att upprätthålla en   
 miljömedvetenhet hos medarbetare. 

Samarbeten
 Vi samarbetar med Skånes Ornitologiska Förening i syfte  

 att värna och rädda den rödlistade fågelarten berguv. 

 Vi skänker en del av pengarna från elhandelsavtalen ”el från  
 trakten” till Stiftelsen Skånska landskap som arbetar med bio-
 logisk mångfald, folkhälsa och naturskyddade åtgärder.

Styrdokument och ytterligare information
 Kvalitets- och miljöpolicy

Hållbarhetsrisker
För att undvika negativa konsekvenser för naturen krävs miljö-
medvetenhet i såväl planerings- som genom förandefaser inom 
elnätsverksamheten. Vi hanterar detta genom att verksam-
heten kan ta stöd av miljöexperter som sitter centralt på före-
taget. En annan risk består i begränsade resurser att följa upp 
konsekvenser för biologisk mångfald. I dagsläget hanterar vi 
detta reaktivt, t.ex. i form av berguvsprojektet där vi samarbetar
med Skånes ornitologiska förening. Vidare arbetar vi proaktivt 
för att hålla goda relationer med markägare.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.9    9.1, 9.4    12.2    15.1, 15.2, 15.5, 15.9

MINSKAD NEGATIV PÅVERKAN PÅ  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM FRÅN 
PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV EL

Men det finns inget system som inte går att förbättra. I det stora 
pågår en livlig debatt om stamnätets överföringskapacitet från 
landets norra till södra delar. I det lilla finns det däremot åtgärder 
att göra på andra plan och med en annan påverkan på världen.
 
Under 2021 ingick exempelvis Kraftringen ett samarbete med 
Skånes Ornitologiska Förening i syfte att värna och rädda den röd-
listade fågelarten berguv. Berguven är vår största uggla och före-
kommer i större delen av Eurasien och i Nordafrika men försvann 
från Skåne på 1940-talet efter många år av förföljelse. På 1980-
talet började man släppa ut uppföda berguvar och en population 
etablerade sig igen. Men den skånska berguvstammen är ännu liten,
instabil och i behov av förstärkning. Tyvärr är de utsatta för många
faror i dagens landskap. Eldöd i lokala elnät och särskilt på jordade
elstolpar utgör det största hotet mot de skånska berguvarna och 
därför har Kraftringen valt att engagera sig i Skånes Ornitologiska 
Förenings ”Projekt Berguv Skåne”.

– Vi har startat upp ett projekt där vi inventerar de elledningar som 
finns i närheten av berguvarnas häckningsplatser, säger Erik Häggs-
gård, chef för teknik och planering på Kraftringen. De ledningar 
som bedöms utgöra en fara för uvarna kommer att åtgärdas så att
vi minimerar risken för att de kommer till skada

Uvarna utnyttjar regelbundet stolparna som sittplatser när de jagar.
Elstolpar utgör därmed ett hot då fåglarnas stora vingspann, upp 
till 170 cm, kan orsaka en dödlig kortslutning för djuret.

– Vi behöver all hjälp vi kan få i vårt arbete att värna denna fantas-
tiska fågel och se till att fler berguvar kan etablera sig i Skåne. 
Vi är väldigt glada att Kraftringen vill vara med och göra skillnad 
för dessa fåglar, säger Arne Hegemann, ordförande för Skånes 
Ornitologiska Förening.

– För oss på Kraftringen är det en självklarhet att få vara med och
bidra till den biologiska mångfalden och samtidigt få möjligheten 
att hjälpa en rödlistad art, säger Erik Häggsgård.

Fakta om berguven

 Berguvshonan är större än hanen även om en viss överlappning  
 i storlek förekommer. Den lever av små däggdjur och fåglar  
 (t.ex. hare, igelkott, råtta, mård samt kråka och andra medel-  
 stora fåglar) som den jagar nattetid. Om dagarna vilar uven i en  
 klippskreva eller ett skyddande träd i reviret.

 Berguven häckar som regel först vid 2-3 års ålder. Boet ligger  
 oftast i en klippbrant, men bon på marken, i gamla risbon eller  
 på (i) byggnader förekommer också.

 Själva bobalen är oftast en enkel urgröpning i marken. Honan  
 lägger vanligtvis 2-3 ägg i mars som hon ruvar i 34-36 dygn.  
 Ungarna kan flyga efter 50-60 dygn. De lämnar ofta boet innan  
 de kan flyga, men är beroende av föräldrarnas omsorg ytter-
 ligare några månader.

 Berguven är extremt känslig för riktad störning under häck  
 ningen och kan överge både ägg och ungar om den blir oroad.

Nu räddar vi berguvarna
Elen har gett kraft åt vårt samhälle i mer än ett sekel nu. På många sätt fungerar 
Sveriges elsystem dessutom likadant nu som det gjorde från början. Naturens krafter 
och resurser omvandlas till elektricitet i effektiva processer och kommer till nytta i 
hem och företag, levererad direkt till användningsstället utan transporter och med 
minimal klimatpåverkan.
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Utmaning 
Att värna om det vatten vi har är viktigt av flera anledningar. När 
många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på våra
vatten- och avloppssystem. Samtidigt påverkar klimatföränd- 
ringarna vattenkvaliteten i de sjöar som förser oss med dricks-
vatten. Även läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer
allt högre krav på reningen. Kraftringen har, utöver en normal 
vattenanvändning i våra kontor, en betydande användning av
vatten både i våra produktionsanläggningar och i våra fjärr- 
värmenät.

Ansats och status 
Alla kemiska produkter som används i vår verksamhet registreras 
i ett kemikaliehanteringssystem och hanteras enligt utförda risk-
bedömningar och rutiner för exempelvis transport, förvaring och
användning. I enlighet med miljöbalkens produktvals- och försik-
tighetsprinciper byter vi kontinuerligt ut kemikalier till alternativ
som har så låg påverkan som möjligt på människa och miljö. Prin-
ciperna speglas också i vilka krav vi ställer på våra leverantörer 
och hur vi utbildar vår egen personal.  

 Vid underhållsarbete i elnätet ersätts stolpar som är impreg-
 nerade med kreosot – ett miljöfarligt och cancerogent impreg-
 neringsmedel mot träröta som har använts historiskt – med  
 stolpar som är skyddade genom kopparsaltimpregnering. 

 Markskötseln kring våra elnätstationer görs sedan 2021   
 manuellt med gräsklippare och trimmer istället för genom  
 användning av bekämpningsmedel.

 Under perioden 2019-2023 tar vi prover på samtliga trans- 
 formatorer i våra elnät för att finna de som innehåller PCB  
 och byta ut dem. Vid PCB-upptäckt destrueras transforma- 
 torn och ersätts med en ny.

 Under 2021 påbörjades ett stort arbete med att byta ut  
 vårt kemikaliehanteringssystem. 

 Eftersom det kan förekomma asbest i miljöer där våra med- 
 arbetare arbetar, t.ex. i kunders fastigheter och anläggningar, 
 utbildar vi personal i att kunna och känna igen och hantera  
 kontaminerade material. Likaså är kunskap om och hantering
 av köldmedia ett viktigt fokus ur såväl arbetsmiljö- som miljö- 
 avseende.

Målsättningar 
 Alla kemikalier som används i vår verksamhet riskbedöms  

 före användning.

 Vi använder kemikalier som har så låg påverkan som möjligt  
 på människa och miljö.

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av utbildning i kemikalie- 

 kännedom och säker -hantering för personal som hanterar  
 eller kan utsättas för hälso- och miljöfarliga ämnen och   
 material.

 Genom att minska antalet olika kemiska produkter som  
 används kan hanteringen förenklas, vilket i längden bör kunna
 minska spill.

Samarbeten
–

Styrdokument och ytterligare information
 Kvalitets- och miljöpolicy

 Rutin för kemikaliehantering och kemiska arbetsmiljörisker

 Rutin Avfallshantering

Hållbarhetsrisker
Hantering av ämnen och material som är potentiellt miljö- och 
hälsofarliga sker i många delar av Kraftringen. Ansvaret för att 
göra riskbedömningar och att efterleva produktvals- och för- 
siktighetsprinciperna ligger således utspritt inom verksamheten,
vilket medför en risk för varierande kvalitet på hanteringen. 
Detta hanteras genom behovsstyrd utbildning av personal och 
möjlighet till stöttning från experter som sitter centralt på före- 
taget. I samband pågående utbyte av vårt kemikaliehanterings-
system kommer vi också att göra en gedigen, centralt samordnad,
genomgång av våra kemikalier och produkter.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

2.4    6.3, 6.4, 6.6    9.1, 9.4    11.4    12.2    13.1    

15.1, 15.5

 

MINSKAD ANVÄNDNING AV SÖTVATTEN

Intill Örtoftaverkets bränslegård finns ett anlagt dammsystem som 
renar vatten från vår verksamhet innan det rinner ut till Kävlingeån.

Av flera andra fördelar är fjärrvärmen även en uppvärmningsform 
med mycket hög tillgänglighet och servicegrad. För att upprätt-
hålla denna stabilitet krävs planerade underhåll och reparationer. 
Att mindre läckor uppstår i ett fjärrvärmenät är normalt och vi an-
vänder ett flertal metoder för att hitta och kategorisera uppkomna
fel för att kunna prioritera och åtgärda i rätt tid. Ett exempel är ter-
mografering (fotografering med värmekamera) som utförs regel- 
bundet både från hög höjd med flygplan och mer lokalt med drönare.

Kraftringens fjärrvärmenät, ett av Sveriges största, består av ett
rörnät på 108 mil där Lomma, Dalby, och Eslöv förbinds via Lund 
och Örtofta. Från kraftvärmeverket i Örtofta, mitt i Skåne, går dess-
utom en ledning som kopplar ihop oss med fjärrvärmenäten i Lands- 
krona och Helsingborg. Totalt cirkulerar 20.000 kubikmeter vatten 
i våra delar av systemet. Vatten som måste hålla korrekt tempe-
ratur och tryck för att alla kunder ska få den värme som efterfrågas.

När ett fjärrvärmenät ska servas behöver en begränsad del av nätet
sektioneras av samt tömmas på vatten. Fjärrvämevattnet är grön-
färgat och ofarligt för miljön vid avsvalnad temperatur. På grund av
temperaturen tas det vattnet normalt sett omhand av en spolbil, 
som återför det till en värmeanläggning för omhändertagande.
 

Kraftringen testkörde under 2021 en helt ny mobil container för 
återbruk av tappvatten, med mycket positivt resultat. En unik lös-
ning som utvecklats av företagets egna värmetekniker och som 
kommer spara vatten, minska transporter och därmed även klimat-
påverkan.

– Kraftringens nya mobila containers gör att fjärrvärmevatten som
 tappas vid stora reparationer effektivt och säkert kan återföras
  tillbaka i systemet efter att arbetet är klart. Vi kommer nu kunna 
 spara många transporter med spolbil, men framförallt återbruka
 tappvatten på ett säkert sätt, berättar Rafael Papee, distributions-
 chef på Kraftringen Värme & Kyla.

Kraftringens värmetekniker har länge arbetat för att utveckla en 
flexibel och säker lösning för hantering av tappvattnet.

– Vi har letat efter en lösning för att slippa köra tappvatten med 
  spolbil vid de tillfällen där det behövts. Med den nya mobila con-
 tainerlösningen kan det varma vattnet säkert tappas från sys- 
 temet, lagras medan serviceunderhåll pågår och sedan återföras 
 i systemet igen, förklarar Rafael. Jag är mycket stolt över Kraft-
 ringens duktiga värmetekniker, med Mickael Jönsson i spetsen,  
 som gjort detta möjligt.

Unik lösning minskar spill 
vid underhåll
Kraftringen ser fjärrvärmenätet som en oerhört viktig del av vårt energisystem. Via 
det kan vi förse en majoritet av byggnader i våra verksamhetsorter med en hållbar 
uppvärmningsform, till stora delar baserad på restflöden som annars gått till spillo. 
En minst lika viktig aspekt i elområde 4 är att uppvärmning via fjärrvärme hjälper till 
att avlasta elnätet.
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Utmaning 
I vissa fall kräver vår verksamhet att vi nyttjar ämnen och mate- 
rial som kan ha en negativ påverkan på miljö och hälsa. Det före-
kommer också ämnen i våra anläggningar som tidigare ansetts 
ofarliga, men som vi idag vill fasa ut. Det är således viktigt att 
vi har en hög kemikaliekompetens, strävar efter att minska an-
vändandet av miljö- och hälsofarliga ämnen och har en god 
förståelse för hur vi kan minimera negativa konsekvenser av 
användandet.

Ansats och status 
Alla kemiska produkter som används i vår verksamhet registreras 
i ett kemikaliehanteringssystem och hanteras enligt utförda risk-
bedömningar och rutiner för exempelvis transport, förvaring och
användning. I enlighet med miljöbalkens produktvals- och för-
siktighetsprinciper byter vi kontinuerligt ut kemikalier till alter-
nativ som har så låg påverkan som möjligt på människa och 
miljö. Principerna speglas också i vilka krav vi ställer på våra 
leverantörer och hur vi utbildar vår egen personal.  

 Vid underhållsarbete i elnätet ersätts stolpar som är impreg- 
 nerade med kreosot – ett miljöfarligt och cancerogent 
 impregneringsmedel mot träröta som har använts historiskt  
 – med stolpar som är skyddade genom kopparsaltimpregnering. 

 Markskötseln kring våra elnätstationer görs sedan 2021   
 manuellt med gräsklippare och trimmer istället för genom  
 användning av bekämpningsmedel.

 Under perioden 2019-2023 tar vi prover på samtliga trans- 
 formatorer i våra elnät för att finna de som innehåller PCB  
 och byta ut dem. Vid PCB-upptäckt destrueras transformatorn  
 och ersätts med en ny.

 Under 2021 påbörjades ett stort arbete med att byta ut vårt
 kemikaliehanteringssystem. 

 Eftersom det kan förekomma asbest i miljöer där våra med- 
 arbetare arbetar, t.ex. i kunders fastigheter och anläggningar,
 utbildar vi personal i att kunna och känna igen och hantera  
 kontaminerade material. Likaså är kunskap om och hantering
 av köldmedia ett viktigt fokus ur såväl arbetsmiljö- som   
 miljöavseende.

Målsättningar 
 Alla kemikalier som används i vår verksamhet riskbedöms  

 före användning.

 Vi använder kemikalier som har så låg påverkan som möjligt  
 på människa och miljö.

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av utbildning i kemikalie- 

 kännedom och säker kemikaliehantering för personal som  
 kommer i kontakt med hälso- och miljöfarliga ämnen och   
 material

 Genom att minska antalet olika kemiska produkter som 
 används kan hanteringen förenklas, vilket i längden bör   
 kunna minska spill.

Samarbeten
–

Styrdokument och ytterligare information
 Kvalitets- och miljöpolicy

 Rutin för kemikaliehantering och kemiska arbetsmiljörisker

 Rutin Avfallshantering

Hållbarhetsrisker
Hantering av ämnen och material som är potentiellt miljö- och 
hälsofarliga sker i många delar av Kraftringen. Ansvaret för att 
göra riskbedömningar och att efterleva produktvals- och för- 
siktighetsprinciperna ligger således utspritt inom verksamheten,
vilket medför en risk för varierande kvalitet på hanteringen. 
Detta hanteras genom behovsstyrd utbildning av personal och
möjlighet till stöttning från experter som sitter centralt på före-
taget. I samband pågående utbyte av vårt kemikaliehanterings-
system kommer vi också att göra en gedigen, centralt samordnad,
genomgång av våra kemikalier och produkter.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen

3.9    4.4    8.8    12.4    15.5

MINSKAD ANVÄNDNING AV MILJÖ- 
OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL
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Hållbarhetskategori Samhälle, 
ägare och medarbetare
I egenskap av att vara såväl en samhällskritisk verksamhet som en arbetsplats för flera hundra
personer har Kraftringen ett stort samhällsansvar. För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet
behöver vi både underhålla, utveckla och skydda vår produktion och distribution. För att kunna
erbjuda våra kunder energi till bra pris och för att kunna leverera avkastning till våra ägarkom-
muner behöver vi också vara kostnadseffektiva. Inte minst behöver vi stå upp för hållbara arbets-
villkor – i leverantörsled såväl som i den egna verksamheten avseende bl.a. stark säkerhets-
kultur, utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald bland medarbetare. 

Personalstyrkan uppdelad på anställningsform

   

Tillsvidare 2021-12-31

Antal totalt   518

Antal, varav kvinnor   142

Antal , varav män   376

Visstidsanställda (minst tre månader och 25 % tjänstgöring)

Antal totalt    19

Antal, varav kvinnor   7

Antal, varav män   12

Antal kvinnor   7

Antal män   43

Antal kvinnor   29

Antal män   88

Prognos pensionsavgångar inom 5 år

Prognos pensionsavgångar inom 10 år

Personalstyrka uppdelad på anställningsform

Kraftringen är sedan 2015 anslutna till FN:s Global Compact. Det 
innebär att vi har förbundit oss att efterleva tio principer kopplade
till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt
att årligen rapportera vår utveckling inom områdena till FN i en så 
kallad Communication on Progress. Vårt arbete enligt Global Compact
manifesteras i våra uppföranderegler för medarbetare, leverantörer 
och samarbetspartners. 

Våra kopplingar till området mänskliga rättigheter handlar till stor
del om interna personalfrågor som ingår i företagets systematiska 

Global Compact

Vi har formulerat vår vilja att vara en ansvarstagande kraft, 
som aktivt bidrar till att utveckla samhället runtomkring oss, i det övergripande målet:

VI TAR ANSVAR FÖR VÅRT SAMHÄLLE, VÅRA MEDARBETARE OCH VÅRA ÄGARE

arbetsmiljöarbete, arbete med mångfald, jämställdhet och ickedis-
kriminering samt/eller omfattas av vårt kollektivavtal. Det handlar 
också om frågor kopplade till entreprenörer som anlitas av Kraft-
ringen samt företagets leverantörsled – främst vid inköp av mate-
rial och profilprodukter som tillverkas i andra länder.

Arbetsmiljöledning
Vi har ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete som de 
senaste åren utvecklats i linje med den internationella lednings-
systemstandarden för arbetsmiljöarbete, ISO 45001:2018, som vi 
ska certifiera oss enligt under 2023. Till stöd i arbetet har vi också
ett antal koncernövergripande policys. Exempelvis har vi vår Arbets- 
miljö- och elsäkerhetspolicy som bl.a. fastslår vår nollvision som inne- 
bär att ingen ska skadas allvarligt eller drabbas av ohälsa till följd 
av arbetet (policyn finns att läsa i sin helhet på kraftringen.se.)

Sjukfrånvaro  
som andel av arbetad tid

  Total 2,91 %

Långtid 1,27 % 

Korttid  1,64 %

Frisknärvaro 81,80 %

 antal kvinnor  
andel (%)  

antal män  
andel (%)

ålder

 11 80 51 142 
 18 30 27 27

 50 185 141 376
 82 70 73 73

 -29 30-49 50- Totalt

2021

 6  10 4 20 
 38 28 29 30

 10 26 10 46
 62 72 71 70

 -29 30-49 50- Totalt

2
0

2
1

Sammansättning i ledning

Kvinnor Män

Tillsvidareanställda Nyanställda

Ledningen

0 st 0 st

<29 år 30-49 år 50 år+ Totalt

ca 56%

5 st

1 st

2 st

ca 44%

4 st
4 st

2 st

Andel kvinnor  
av totalt antal chefer

36 %

Nyckeltal personal

I detta avsnitt går vi noggrant igenom de fokusområden som har stark koppling till 
hållbarhetskategori Samhälle, ägare och medarbetare, d.v.s. de fokusområden som på
tydligt sätt visar att vi tar ansvar inte bara för våra ägare och medarbetare utan också
att vi har ett stort samhällsansvar. För varje fokusområde redovisar vi:

Fokusområden Samhälle, ägare och medarbetare

 Den grundläggande utmaningen – Varför är fokusområdet  
 viktigt för oss och världen?

 Vår ansats och status – Hur tar vi oss an utmaningen och  
 vilka viktiga exempel finns på konkreta saker vi gör? 

 Målsättningar – Vilka målsättningar har vi inom koncernen  
 som relaterar till fokusområdet? 

 Utvecklingsområden – På vilket sätt ser vi att vi kan utveckla 
 vårt arbete inom fokusområdet?

 Relevanta samarbeten – Vilka samarbetar vi med för att nå  
 resultat inom fokusområdet? I vilka specifika sammanhang  
 visar vi vad vi står för? 

 Hållbarhetsrisker – Vilka faktorer riskerar att försvåra för oss  
 att lyckas med ambitionen i fokusområdet?  

 Bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Vilka av de   
 globala målen bidrar vi till att uppfylla genom vårt arbete  
 med fokusområdet?
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LEVERANSSÄKER OCH KOSTNADSEFFEKTIV 
PRODUKTION OCH INFRASTRUKTUR

Utmaning 
Att Kraftringen kan leverera energi på ett kostnadseffektivt sätt –
utan avbrott, dygnet runt – är ryggraden i hela vår verksamhet. 
Det ställer krav på att teknik, arbetssätt och affärsmodeller är an-
passade till framtidens ökande energibehov (i synnerhet elbehov),
allt mer decentraliserad energiproduktion och pågående klimat-
förändringar.

Ansats och status 
Vi arbetar löpande med drift och underhåll för att säkerställa leve-
rans av el, värme, kyla, gas och datakommunikation. Infrastruk-
turen övervakas dygnet runt från våra kontrollrum och i händelse 
av strömavbrott startar vi upp både fasta och mobila reservkraft-
aggregat. Vidare motverkar vi sabotage genom att arbeta aktivt  
med både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Vi jobbar även med 
investeringar, affärsutveckling och digitalisering för att förbättra 
kvaliteten på och styrningen av våra energileveranser.  

 Under kommande år ökar vi investeringstakten i elnäten kraf-
 tigt. Redan idag pågår åtgärder för ökad kvalitet av leveran- 
 serna i tätorter och anpassningar till klimatförändringarna bl.a.
 genom att ersätta stora delar av vårt luftledningsnät med led-
 ningar under mark. 

 Inför vinterhalvårets stormperioder, då risken för elavbrott är
 större, genomför vi en omfattande storstörningsövning som
  involverar stora delar av koncernen.

 Under 2021-2023 byter vi mätarna hos 110 000 el-, gas och
 fjärrvärmekunder. Detta säkerställer transparent fakturering av
 energianvändning, möjliggör smartare energianvändning och  
 gör det enkelt att diagnostisera fel. I slutet av 2021 hade vi  
 bytt ut 41 % av mätarna. 

 Vi deltar i projekt som syftar till att öka möjligheten att styra 
  efterfrågan på eleffekt, vilket är ett sätt att hantera kapacitets-
 bristen i elnäten och minska behovet av fysisk utbyggnad. 

 Inom fjärrvärmeverksamheten används programvara både för 
 att spara energi i enskilda fastigheter och för att förbättra  
 effektprofiler i fjärrvärmenäten. 

 Vi investerar löpande i våra produktionsanläggningar för att
 säkra teknisk tillförlitlighet och arbetar ständigt med att ut-
 veckla våra underhållsmetoder och arbetssätt.

 Under 2021 utvecklade vi vår bokningsmodell för överlig  
 gande gasnät, vilket kommer sänka våra kostnader.

Målsättningar 
 Mål för elavbrott sätts årligen genom måtten AIT (average in-

 terruption time) och AIF (average interruption frequency) 2021 
  var målen AIT 93 min (utfall 92 min) och AIF 1,2 (utfall 1,37).

 Mål för leveransstörning fjärrvärme: maximalt 6 h/år/nät mot-
 satta gränsvärden för framledningstemperatur och tryck

 Mål för leveransstörning fjärrkyla: maximalt 4 h/år mot satta  
 gränsvärden för framledningstemperatur och tryck

Utvecklingsområden  
 Det finns ett kontinuerligt behov av kunddialoger och analyser

  av ändrade användningsmönster för att få kunskap om vilka
 krav som ställs på framtida byggnation och utveckling av  
 energisystem.
 
Samarbeten
 Genom en ledning som sammankopplar våra nät samarbetar vi

 med Öresundskraft och Landskrona Energi för att optimera och
 skapa redundans i fjärrvärmeproduktion och -distribution.

 Vi är en aktiv part i Skånes Effektkommission som utgör   
 en gemensam röst för att lyfta det regionala behovet av el-
 kapacitet på den nationella politiska arean. 

 Vi deltar i test av flexibilitetsmarknad för eleffekt inom det  
 EU-finansierade projektet CoordiNet i Skåne. 

 Vi är partner i forskningsprojektet e-Flex som utvecklar en  
 digital plattform för handel och styrning av flera energislag.

 Vi är partner i forskningsprojektet Värmemarknad Sverige där
 vi tillsammans med våra kunder utvecklar värmemarknaden.

 Vi har medfinansierat Energiforskprojektet ”The role of gas and 
 gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways  
 2020-2045”

Styrdokument och ytterligare information
 Ägardirektiv för Kraftringen AB 

Hållbarhetsrisker
En påtaglig risk för elleveranserna är extremväder. Vi hanterar 
detta genom investeringar i vädersäkring av elnäten, väl utveck-
lad driftövervakning och god beredskap. Samtidigt råder det hög
konkurrens om arbetskraft just inom elnätsbranschen. Detta 
hanterar vi genom att erbjuda attraktiva arbetsmöjligheter och
uppdrag. All produktion och distribution riskerar också att utsättas
för både fysiska sabotage och IT-attacker. Detta hanterar vi 
genom hög säkerhetsmedvetenhet och välutvecklad IT-säkerhet. 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen

1.4    3.4    7.1    9.1    11.1    13.1

Upprustning av lokalnät
När höststormarna står för dörren rustar Kraftringen för de säsongs-
bundna riskerna för köldknäppar, nedblåsta ledningar och snöoväder.
Vädersäkringsarbetet av våra elnät pågår året om, men inför vinter-
säsongen krävs extra resurser för att säkra att elen når fram till 
våra slutkunder.

– Från hösten och en bra bit in på våren har vädrets makter större
  påverkan. Vårt mål är att ge alla våra kunder avbrottsfri leverans
 året om, säger Johan Persson som är drift- och underhållschef  
 på Kraftringen.

Varje höst, innan höst- och vinterstormarna slår till, genomför Kraft-
ringen ett omfattande besiktningsarbete. Luftledningarna inspek-
teras med helikopter för att se till att eventuella risker som fallande 
träd undanröjs. I vissa fall blir det aktuellt att isolera eller gräva 
ner ledningarna. 

–  Vi gör en sista check och ser till att allt fungerar som det ska när  
 hösten kommer. Eventuella anmärkningar åtgärdar vi så fort vi  
 kan. Det kan handla om att röja ledningsgator, såga ner träd eller
 hantera begynnande felkällor, säger han.

För att klara de mer akuta väderhändelserna, som när SMHI utfärdar
stormvarning, krävs att hela organisationen samarbetar. I oktober 
arrangeras därför en koncernövergripande storstörningsövning med
personal från flera av Kraftringens verksamheter, från driftingen-
jörer och fältpersonal till kommunikatörer och IT-tekniker.

– Under en dag samlas personalen som ingår i storstörningsorga- 
 nisationen och övar på olika scenarier, upprättar kontakter och
 ser till att alla är på tå och beredda när det väl gäller. Det är vik- 
 tigt att alla har tydliga roller och har övat sig igenom en hand 
 lingsplan i fall det skulle hända på riktigt, säger Johan Persson.

Prognoser från SMHI följs noga under vinterhalvåret och utifrån 
dessa görs en bedömning om vilket stabsläge och insatser som 
behöver sättas in. Storstörningsorganisationen kallas samman 
innan stormen kommer.

– Ibland bedarrar stormen innan den hinner orsaka någon större 
skada, men det är bättre att aktivera organisationen än att stå oför- 
beredd. Vi är väldigt måna om att våra kunder ska få en avbrotts-
fri elleverans under hela året, säger Johan Persson.

Skånes Effektkommission ska främja 
den regionala konkurrenskraften
Det räcker dock inte att se till att elnätet är i trim, ett annat problem 
är det stora underskottet på tillgänglig eleffekt i Sveriges sydligaste
elområde. Under 2021 tog Region Skåne initiativ till en effektkom- 
mission i Skåne. Kommissionen ska verka som en gemensam röst 
för att lyfta det regionala kapacitetsbehovet på den nationella 
politiska arean gentemot regering och myndigheter när det gäller 
strategiska elfrågor.

Kraftringens vd Sezgin Kadir är en av medlemmarna i kommissionen, 
där återfinns även representanter från regionala utvecklingsnämn-
den, kommunstyrelsernas ordföranden i Malmö, Lund, Helsingborg, 
Kristianstad och Ystad, Skåne läns landshövding, samt ledande 
företrädare för E.on, Öresundskraft, C4 Energi, Ystad Energi, Uniper 
och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

– Kraftringen är mycket positiva till initiativet och kommer vara en
 aktiv part i de dialoger som kommer tas, men även bidra med  
 expertkunskap om utmaningar och möjligheter i vår skånska el-
 marknad, säger Sezgin. Det är endast med gemensamma krafter  
 som vi kan lösa kapacitetsutmaningen i Skåne. Det är helt avgö-
 rande för Skånes konkurrenskraft.

Tillgängligt elnät  
och ökad effektkapacitet
Den svenska energidebatten kretsar allt mer kring att landets elnät har stora  
utmaningar. Vad kan ett företag som Kraftringen göra i den uppkomna situationen?  
Hur jobbar vi för att tillse att våra kunder har säker och prisvärd leverans av el både 
nu och i framtiden?
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Utmaning 
Anständiga arbetsvillkor främjar en socialt och ekonomiskt håll-
bar tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. En säker, 
hälsofrämjande och motiverande arbetsmiljö samt en god elsäker-
het är viktiga strategiska områden för Kraftringen. I arbetsmiljön
ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, organisatoriskt
och socialt. 

Ansats och status 
Vi har ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete som de 
senaste åren utvecklats i linje med den internationella lednings-
systemstandarden för arbetsmiljöarbete, ISO 45001. Varje chef
driver det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet genom att
– tillsammans med medarbetarna – identifiera och hantera risker,
formulera arbetsmiljömål och uppmuntra en lärande säkerhets-
kultur. Vidare ges varje medarbetare förutsättningar att känna 
till verksamhetens mål och vision, förstå sin roll och betydelsen
av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation och ut- 
veckla sin kompetens.  

 Arbetsmiljöfrågorna utgör en stående punkt på koncernens  
 ledningsgruppers agenda.

 För att gynna och uppmuntra en lärande säkerhetskultur, där  
 medarbetare följer rutiner och uppmärksammar brister, gör  
 chefer säkerhetsbesök i pågående fältarbeten för att sam- 
 tala om arbetsmiljöfrågor. 

 Under 2021 utvecklades också ett digitalt verktyg som samlar
 och underlättar medarbetarnas åtkomst alla styrande rutiner,
 policys, checklistor m.m.

 2021 fattades beslutet att koncernen ska certifiera sig   
 enligt ISO 45001:2018 under 2023. 

 2021 hade vi, trots coronapandemin, en rekordhög svars- 
 frekvens på 92 % vid den årliga medarbetarenkäten, vilket  
 tyder på stort engagemang för arbetsplatsen. Resultaten i
  enkäten var också bättre jämfört med föregående år. Vi mäter 
 även årligen säkerhetskulturindex och förbättringskulturindex
 som båda har ökat under 2021 jämfört med tidigare år.

Målsättningar 
 Kraftringens vision är att erbjuda hållbara, hälsosamma,   

 trygga och utvecklande förutsättningar för alla.

 Vi har en nollvision som innebär att ingen ska skadas all-
 varligt eller drabbas av ohälsa till följd av arbetet.

 2022 ska alla chefer göra minst 5 säkerhetsbesök.

 Den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga   

 
 förbättringar. (Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet över  
 arbetet är viktiga områden som mäts.)

Utvecklingsområden  
 Stor vikt behöver kontinuerligt läggas på det förebyggande  

 arbetet, vilket sker i dialog och nära samverkan mellan ledning,
 medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. 

 Vi behöver även fördjupa och säkra kompetens i chefs- och  
 leverantörsledet gällande lagstiftning och andra krav inom  
 hållbar arbetsmiljö. 

Samarbeten
 Vi tar stöd av fackliga företrädare i vårt arbete med att säkra

 struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet.

Styrdokument och ytterligare information
 Arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy

 Mångfaldspolicy

 Uppförandekod för medarbetare

 Rutin för visselblåsning 

Hållbarhetsrisker
Medarbetare med bristande kunskap och som inte använder 
skyddsutrustning korrekt löper risk för personskada bl.a. vid 
arbete med el, höga tryck, ånga och gas. Vi hanterar detta genom
att arbeta proaktivt med rutiner och att skapa en säkerhets-
kultur. Detta har haft mycket stort fokus de senaste åren, vilket
manifesteras bl.a. av att våra chefer gör säkerhetsbesök ute i 
fält under pågående arbeten och för samtal om arbetsmiljöfrågor.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen
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HÅLLBARA ARBETSVILLKOR I EGEN VERKSAMHET

Under februari 2021 drabbades flera tusen kunder i Lund av ett 
flertal strömavbrott. För att se till att avbrott blir så kortvariga som 
möjligt arbetar Kraftringens driftenhet dygnet runt med att snabbt 
koppla om strömmen så att kunderna får elleverans från andra håll. 
Under tiden kan då felet åtgärdas i lugn och ro.

– Vår prioritet är att alltid leverera el till våra kunder samtidigt som
 vi aldrig riskerar att driva en anläggning som är farlig, säger   
 Johan Persson som är drift- och underhållschef på Kraftringen Nät.

Orsaker till elavbrott varierar. Kablar kan skadas i samband med 
gräv- och schaktningsarbete och luftledningar kan gå sönder när 
träd blåser ner. I Kraftringens elnätsanläggningar finns även avan-
cerad styr- och kontrollutrustning som kan gå sönder. 

För att snabbt upptäcka ett luftledningsfel, en trasig kabel eller 
annat fel övervakas elnätet i stor omfattning digitalt. Styr- och 
kontrollutrustningen är så pass avancerad att den per automatik 
kan lokalisera fel och koppla bort dem. Skulle ett avbrott uppstå står 
driftingenjörer och servicepersonal redo att rycka in, dag som natt. 
Oftast varar ett strömavbrott inte längre än tjugo-trettio minuter.

– Ett elavbrott kan få väldigt stora konsekvenser. Vi arbetar med en
 betydelsefull och samhällsviktig infrastruktur och därför är det
  oerhört viktigt att vi fokuserar på en snabb återställning, fort- 
 sätter Johan Persson.

Att arbeta snabbt innebär dock aldrig att kompromissa med säker- 
heten. Kraftringens mål är att ingen medarbetare ska skada sig på 
jobbet. Vår säkerhetskultur står alltid överst på agendan och inom
elnätsverksamheten pågår sedan 2020 exempelvis ett projekt där
vi ljusbågesäkrar samtliga våra transformatorstationer.

Arbete pågår även för att förbereda koncernen för certifiering enligt
ISO 45001. Certifieringen omfattar såväl fysisk och organisatorisk 
som social arbetsmiljö och ska ske under 2023 som ett led i vårt 
fortsatta fokus på att sätta säkerheten främst.

– Säkert arbete och att ingen skadas på våra arbetsplatser är en  
 självklar prioritering och vi fortsätter ha fokus i ledningsgruppen 
 på att utveckla vår säkerhetskultur, säger Sezgin Kadir, vd och  
 koncernchef.

Under 2020 introducerades verktyget Safety Walk. Det innebär att 
företagets chefer regelbundet gör besök ute i fält under pågående 
arbeten. Under besöken förs samtal om risker och arbetsmiljöfrågor.
Genom dialogen med anställda och entreprenörer på deras arbets-
plats diskuteras det egna beteendet, riskmedvetenheten ökar och
tillsammans hittas förbättringsmöjligheter, men även goda exempel
som kan uppmärksammas och föras vidare.

Sommaren 2021 var Sezgin Kadir tillsammans med Fredrik Fackler 
och Rafael Papee, affärsområdeschef respektive distributionschef 
inom vår värme- och kylaverksamhet, på besök vid ett fältarbete i 
Lund. Samtidigt som VA Syd bytte ut sina rör i St. Petri Kyrkogata 
passade Kraftringen på att lägga om el-, gas och fjärrvärmenätet. 

– Säkerhetsbesök är en viktig del av resan mot den nollvision för 
 arbetsplatsolyckor som vi har på Kraftringen, säger Rafael Papee.

Säkerheten främst!
Stormar, bränder och ledningar som går sönder. Emellanåt drabbas elnätet av tillfälliga 
elavbrott – även i storstäderna. På Kraftringen jobbar driftenheten dygnet runt för att
säkerställa leveransen till alla kunder.
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Utmaning 
Ökande digitalisering ställer högre krav på IT- och informa-
tionssäkerhet, inte minst för Kraftringen som bedriver sam-
hällskritisk verksamhet. Då 95 % av cyberbrotten möjliggörs av 
att den som utsätts begår ett misstag – t.ex. genom att klicka 
på en olämplig länk – är medarbetare med ett högt säkerhets-
tänk det bästa skyddet mot cyberbrott. Samtidigt krävs starkt 
fysisk säkerhet som skyddar mot att obehöriga får tillträde till 
platser där vår säkerhetskänsliga verksamhet bedrivs. 

Ansats och status 
För att skydda verksamheten följer vi lagar och krav inom 
säkerhetsskydd, har ett proaktivt, riskbaserat angreppssätt och 
arbetar kontinuerligt med förbättring av rutiner och arbetssätt 
kring IT-säkerhet. Verksamheten förses med skräddarsydda 
säkerhetslösningar och medarbetare utbildas för att kunna 
arbeta på ett sätt som minskar riskerna för intrång, bedrägeri, 
informationsstöld, sabotage och skadlig kod. 

 Digital säkerhet:
 - Vi har en säkerhetsplattform som kan upptäcka och svara  
  på säkerhetshot dygnet runt.
 - Vi analyserar löpande händelser i vår IT-miljö (Security   
  Operations Center, SOC) och har en IRT-lösning (Incident  
  Response Team) för tillgång till professionell hjälp i händelse
   av en IT-incident
 - Vi genomför utbildningskampanjer och simulerade cyber-
  attacker för att öka IT-säkerhetskompetensen hos med- 
  arbetare

 Informationssäkerhet
 - Vi jobbar systematiskt med informationssäkerhet enligt  
  MSB:s metodik och ramverk. Information klassificeras, risk-
  analyseras och skyddas för att säkerställa konfidentialitet,  
  tillgänglighet och riktighet. 
 - Våra regelbundna säkerhetsskyddsanalyser tydliggör behov 
  av fysiska säkerhetsåtgärder (t.ex. passagesystem och larm)
  och personsäkerhet (t.ex. bakgrundskontroller och behörig-
  hetsstyrning) för att skydda vår verksamhet.

Målsättningar 
 Vår IT-säkerhetsvision ”Always on” innebär att vi har samma  

 höga IT-säkerhet dygnet runt, året om.

 Vårt arbete med systematisk informationssäkerhet säker- 
 ställer att vi arbetar enligt ISO 27001.

Utvecklingsområden  
 Fortsatt öka säkerhetsmedvetenheten och bredda basen  

 för det vi övervakar.

Samarbeten
–

Styrdokument och ytterligare information
 Informationssäkerhetspolicy

 Rutin Informationssäkerhet

 Rutin för fysisk säkerhet på Kraftringens kontor  
 och anläggningar

Hållbarhetsrisker
Brister i säkerhetsarbetet riskerar att orsaka driftstörningar och
därmed försämrad energileverans till samhället. Den största risken 
är att våra egna anställda ska begå misstag som möjliggör cyber-
attacker utifrån. Denna risk hanterar vi genom kontinuerliga
utbildningar i IT-säkerhet för våra medarbetare.
 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 
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SKYDD AV VÅR SAMHÄLLSKRITISKA VERKSAMHET
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Utmaning 
Kraftringen utvecklar och förvaltar infrastruktur för produktion 
och distribution av energi. Ägarna har förväntningar på utdelning, 
kunderna har behov av långsiktigt stabila energilösningar, verk-
samheten kräver omfattande investeringar och kapitalmarkna-
dens investerare kräver ränta. För att säkerställa dagens och 
framtidens energileveranser är det avgörande att fortsätta ut- 
veckla en lönsam verksamhet som skapar avkastning på det egna
och ägarnas investerade kapital samt attraherar externt kapital.  

Ansats och status 
Kraftringens ägare anger att bolaget ska bedriva verksamheten
på affärsmässiga grunder och verka för en skälig utdelning. 
Detta kräver bl.a. en vinstnivå som ger minst 6 % avkastning på 
bolagets investeringar i anläggningar, en avkastning till ägarna
på minst 40 % av resultat efter schablonskatt, samt en god rating
för att attrahera externt kapital. Avkastning och utdelning möj-
liggörs genom en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och lång-
siktig verksamhet. 

 Kraftringens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 
  ca 6,5 mdkr. Fram till 2030 ska investeringarna öka med ytter-
 ligare 8 mdkr, bland annat inom elnät och fjärrvärme, vilket  
 kan innebära temporärt sämre avkastning på anläggnings 
 kapital än 6 %. Långsiktigt bedöms den dock överstiga 6 %. 

 De senaste årens utdelning har varit i nivå med ägarnas för-
 väntningar och förväntas fortsätta utvecklas i takt med det 
 finansiella resultatet. 2021 års utdelning uppgick till 140 mnkr.

 Under det senaste året har verksamhetens kassaflöde ökat  
 och skuldsättningen minskat, vilket gett en förbättrad rating.
 Detta visar att Kraftringen är en solid låntagare som ska er-
 bjudas bra kreditvillkor. Ambitionen är att säkerställa kassa-
 flöde och en skuldsättning i linje med kraven för befintlig rating.

Målsättningar 
 Avkastning på totalt kapital ska över tid inte understiga 6 %.

 Befintligt ratingbetyg från Standard & Poor´s ska bibehållas  
 (”A-” för långsiktig kreditrating och ”A-2” för kortsiktig).

Utvecklingsområden  
 Utveckla samarbeten för gemensamma satsningar inom   

 regional energiförsörjning.

 Utveckla klassificering av investeringar enligt bland annat  
 EUs taxonomi.

 Utveckla förutsättningarna för intern och extern finansiering  
 av innovativa och hållbara investeringar.

Samarbeten
–

Styrdokument och ytterligare information
 Bolagsstyrningsrapporten och Årsredovisningen för 2021.

Hållbarhetsrisker
Brister i att skapa en konkurrenskraftig och kostnadseffek-
tiv verksamhet riskerar försämrad lönsamhet och utdelning 
till ägarna. Vidare riskeras försämrad rating vilket kan ge 
höjd ränta och i värsta fall att vi står helt utan krediter. De 
verksamhetrisker som bedöms ha störst finansiell påverkan 
är större regulatoriska förändringar och omfattande avbrott 
i energileveranser. Sannolikheten för att dessa risker ska få 
väsentlig och långsiktigt negativ påverkan på avkastning på 
vkapital bedöms dock som låg.
 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 
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11.3, 11.6    12.2    17.1

AVKASTNING PÅ VÅRT KAPITAL

– Kraftringen skapar avkastning på kunders, ägares och kreditgivares 
kapital genom att investera i framtidens energilösningar, säger Micke 
Andersson, enhetschef för Ekonomi och Facility Management på 
Kraftringen.
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Utmaning 
Stabil och snabb uppkoppling skapar förutsättningar för att bo 
och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. 
Regeringens mål är att 95 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025. Kraftringen är 
en av flera aktörer som bidrar till måluppfyllnaden och levererar 
idag svartfiber (passiv fiberoptisk kabel) i Lund, Eslöv och Lomma 
där täckningen är 94 %, 91 % respektive 96 %. Utmaningen att 
uppfylla bredbandsmålet ligger i landsbygden.

Ansats och status 
Vi arbetar koncentrerat med att förädla och förtäta vårt svart- 
fibernät och bidra till Sveriges mål om bredbandstäckning. Diskus-
sioner pågår med framför allt Lund och Eslöv för att hitta vägar
framåt för landsbygdens fiber. Utöver att vara stadsnätägare 
tillhandahåller vi plats, ”co-location”, i våra datacenter och erbju- 
der trådlös datakommunikation för sensorer, ”sensorkommuni-
kation”. Antalet kunder, trafikvolymerna och tjänsteutbudet 
växer stadigt och vi jobbar med att utveckla kommunikations-
lösningar som lever upp till kundernas behov.  

 Det aktiva stadsnätet har en garanterad lägsta tillgänglighet  
 på 99,7 % från tjänsteleverantörerna mot slutkund. Denna  
 garanti uppfyller vi i vårt svartfibernät.

 Våra båda datacenter drivs av förnybar el. Det ena har även  
 egna solceller och är förberett för restvärmåtervinning till  
 fjärrvärmenätet, vilken kommer att aktiveras när värmeunder-
 laget är tillräckligt – troligen under 2022.

Målsättningar
 Vi ska bygga ut svartfibernätet där det är kommersiellt gång-

 bart. I de områden där utbyggnad inte är kommersiellt gång 
 bart, men där Kraftringen är en av de aktörer som har bäst  
 förutsättningar för en effektiv utbyggnad, ska vi samverka  
 med kommun och stat för att hitta lösningar.

Utvecklingsområden  
 Vår nya affär Sensorkommunikation behöver utvecklas så  

 att vi kan applicera tekniken inom fler områden.

 För att kunna hantera all datatrafik som samhällets digitali-
 sering skapar behöver vi utveckla vår datacenterstrategi.  
 Nyetableringar av datacenter behöver ske med hänsyn till  
 såväl närhet till datakällorna som möjligheten att tillvarata  
 restvärme i fjärrvärmesystemet. 

 Vi behöver möta ökande krav på driftsäkerhet bl.a. genom  
 att öka redundansen och säkerställa att skalskydd är av rätt  
 kvalitet.

 Vi behöver möta ökande krav på säkerhetsskydd bl.a. genom  
 att säkerhetsklassa våra underentreprenörer och begränsa  
 åtkomsten till våra anläggningar.

Samarbeten
 Vi är medlemmar i StadshubbsAlliansen, Smarta Byar, Stads 

 nät i Syd och Svenska Stadsnätsföreningen

 Vi är delägare i det regionala bolaget Sydlänk 

Styrdokument och ytterligare information
–

Hållbarhetsrisker 
Marknaden för fibernät är i dagsläget oreglerad. Eventuella fram-
tida regleringar kan påverka vår lönsamhet och möjligheten att 
fortsätta ligga i framkant gällande att leverera samhällskritisk 
infrastruktur. Vi hanterar detta genom att bevaka reglerings-
frågor i samarbete med branschkollegor och branschorganisa-
tionen Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

1.3, 1.4    3.8    4.1, 4.3, 4.5    7.1    9.1, 9.4     

10.2, 10.3    17.6, 17.8

DATAKOMMUNIKATION FÖR ALLA

Tillsammans med Eslövs kommun testar vi sensorkommunikation 
i stadsmiljö. Med hjälp av sensorer mäts bland annat hur populära 
sittplatserna på torget är.

ETISKT AGERANDE I AFFÄRER

Utmaning 
Korruption påverkar samhället negativt genom att undergräva 
rättvis företagskonkurrens, destabilisera och minska tilliten till 
samhällets institutioner. Givet rollen i försörjningssektorn och 
det kommunala ägandet har Kraftringen speciella förväntningar 
på sig som bolag. Att motarbeta korruption, mutor och oegent-
ligheter är ett villkor för Kraftringens verksamhet. Ett misslyck- 
ande med att agera etiskt kan få stora konsekvenser för förtro- 
endet för Kraftringen, och skapa stora ineffektiviteter genom 
att exempelvis leverantörsurval sker på andra grunder än de 
professionella.

Ansats och status 
Vi har nolltolerans mot alla former av mutor, jävsförhållanden och 
korruption. Etiskt agerande i affärer främjas genom vår värde-
grund ”Mod, Ansvar och Engagemang”, rutiner och rapporterings- 
mekanismer – inklusive vår visselblåsarfunktion. Vår uppförande- 
kod för medarbetare ligger till grund för de policyer och rikt- 
linjer som styr vårt dagliga arbete. Motsvarande dokument gäller
för våra leverantörer i form av uppföranderegler för leverantörer. 

 Kraftringen Energi AB följer Lag (2016:1146) om upphand 
 ling inom försörjningssektorerna, vilken innebär att offentlig  
 upphandling, med öppenhet och transparens i våra affärer,  
 är ett krav som alla medarbetare ska följa.

 Både våra interna och externa uppföranderegler följer FN:s  
 Global Compact. Därmed har både anställda och leverantörer  
 förbundit sig att efterleva tio principer kopplat till mänskliga  
 rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 

 Alla nyanställda genomgår en utbildning i uppförandekoden. 
 Obligatorisk utbildning sker även regelbundet för övriga   
 anställda.

 För att underlätta rapportering av misstänkta brott mot lag- 
 stiftning eller uppförandekoden har vi en rutin för visselblås-
 ning och en extern visselblåsarfunktion. Under 2021 har inga
 affärsetiskt tveksamma händelser inrapporterats.

 Inköp och avtal följs upp av linjeverksamheten, inköpsavdel 
 ningen och genom intern och extern revision.

 Vi har ett systematiskt arbete med GDPR för att säkerställa  
 korrekt hantering av kunduppgifter.

Målsättningar 
 Inga affärsetiskt tveksamma händelser, såsom mutor, jävs- 

 förhållanden eller korruption, ska ske.

Utvecklingsområden  
 Genom att vidareutveckla kontrollmekanismer och arbeta ännu 

  mer med utbildning kan vi medvetandegöra personal som  

 
befinner sig på positioner där de kan bli utsatta för påverkan,
kring mutor, jäv och bestickning.

Samarbeten
 Vi är anslutna till FN:s Global Compact.

Styrdokument och ytterligare information
 Uppförandekod för leverantörer (En förkortad version finns  

 på kraftringen.se)

 Uppförandekod för Kraftringen Energi AB

 Rutin Whistleblowingfunktion för Kraftringen Energi AB

 Rutin Leverantörsuppföljning

 Riktlinjer för inköp och tillhörande rutiner

Hållbarhetsrisker 
Det finns alltid en risk att mutor, jävsförhållanden och korrup-
tion förekommer. Vi hanterar detta genom utbildningar och 
kontrollmekanismer.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

5.1    8.5, 8.7, 8.8    9.2    10.3    12.6, 12.7     

16.4, 16.5, 16.6    17.9, 17.16
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD  
BLAND MEDARBETARE

Utmaning 
Tilliten och det sociala kapitalet ökar i ett samhälle där människor 
får arbeten oavsett kön, sexuell tillhörighet, etnicitet, ålder, funk-
tionsförmåga eller religion. Vidare bidrar jämställdhet och mång-
fald på arbetsplatser till mer framgångsrika företag. Nyckeln till 
att uppnå sådana arbetsplatser – däribland Kraftringen – är ett 
inkluderande ledarskap som får medarbetare att känna enga-
gemang och trygghet. Vidare är jämställdhet mellan män och 
kvinnor en särskilt stor utmaning inom energibranschen.

Ansats och status 
Kraftringen jobbar aktivt med likabehandling och mångfald både
i processer och genom kunskapsökning. Genom utbildningsin-
satser arbetar vi med att öka kunskapsnivån i företaget kring 
mångfald, jämställdhet och inkludering. Ämnena är också aktiva i
alla relevanta HR-processer som kompetensförsörjning, -utveck-
ling, löner, förmåner och karriärutveckling. För att klara den fram-
tida kompetensförsörjningen, där alla kompetenser och perspek-
tiv behövs, engagerar vi oss också i integrationsprojekt, skolor 
och utbildningar. 

 Andel kvinnor av totalt antal anställda: 2017 26 %,  
 2018 26 %, 2019 27 %, 2020 28 %, 2021 27 %

 Andel kvinnor av totalt antal chefer: 2017 30 %, 2018 30 %, 
 2019 33 %, 2020 36 %, 2021 36 %

 För att öka graden av objektivitet vid rekrytering ersätts per-
 sonliga brev sedan 2021 med urvalsfrågor. Digital referens-
 tagning ersätter traditionell via telefon och vi använder en 
  programvara som avidentifierar CV:n med avseende på namn, 
 kön och ålder. 

 2021 beslutade vi att ta fram en långsiktig handlingsplan  
 för att nå ett jämställt företag med särskilt fokus på jäm- 
 ställdhet mellan män och kvinnor.

 Vi engagerar oss i både universitet, högskolor, yrkesutbild-
 ningar, gymnasium och grundskolor genom att ta in examens-
 arbetare, LIA-praktikanter, prao-elever och sommarjobbare.

Målsättningar 
 Vårt övergripande mål är att erbjuda en jämställd och inklu- 

 derande arbetsplats. Konkretisering av delmål utvecklas   
 under 2022.

Utvecklingsområden  
 Vi kan jobba mer med utvecklingsprogram för chefer och   

 medarbetare inom jämställdhet, mångfald och inkludering  
 med bas i vår värdegrund.

 För såväl förbättrad kompetensförsörjning som långsiktigt  
 ökad mångfald och jämställdhet behöver vi ett ännu mer  
 strukturerat engagemang i skolor och universitet.

Samarbeten
 Vi erbjuder praktikplats till nyanlända akademiker via orga- 

 nisationen Jobbsprånget.

 Vi samarbetar med organisationen Mitt Liv kring aktiviteter  
 för mångfald och inkludering.

Styrdokument och ytterligare information
 Uppförandekod för medarbetare.

 Vår värdegrund, vilken baseras i orden ”Mod, ansvar och   
 engagemang”.

Hållbarhetsrisker
Vissa av våra avdelningar kämpar med att få in jobbansökningar 
så att en jämställd fördelning mellan män och kvinnor kan upp-
nås. Detta tillstånd riskerar att fortsätta om det inte sker för-
ändringar långt innan rekryterna kommer till Kraftringen. Vi be- 
möter detta genom att engagera oss – och uppmuntra mångfald 
 – i skolor och utbildningar. Vi utvecklar också vårt varumärke för
att attrahera en mångfald av människor.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

1.3, 1.4    3.4    5.1, 5.4, 5.5    8.5, 8.6, 8.8    10.2, 10.3  
16.3, 16.7, 16.10

FREDLIGA 
OCH
INKLUD-

 

Föreningen Kraftkvinnorna är ett nätverk av kvinnor i energi- 
branschen. Den bildades 2015 och syftar till att synliggöra och 
lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och visa på inspirerande 
förebilder. Varje år utser föreningen ”Årets kraftkvinna” där Kraft-
ringen i år hade åtta nominerade medarbetare.
 
Kraftkvinnorna har även i en undersökning kartlagt de svenska 
energibolagen. Där konstaterades att ett typiskt svenskt energi-
bolag har en styrelseordförande som heter Anders, har en vd som 
heter Anders, har en styrelse som består av 7 män och 2 kvinnor 
där medelåldern är 57 år och har 75 % män som medarbetare.
 
Utvecklingen mot en mer jämställd energisektor går för långsamt 
och Kraftringen tar denna utveckling på stort allvar. I mars 2021 
beslutades därför att ta fram en långsiktig handlingsplan för att nå 
ett jämställt företag.
 
– Både Kraftringen och branschen i stort gör många bra saker, men 
samtidigt behöver vi vara självkritiska. Att vi 2021 ska behöva be-
lysa jämställdhet är ett underbetyg till oss alla. En konkret hand-
lingsplan gör att vi ökar fokus på jämställdhetsarbetet, säger 
Karin Olholt, HR-chef för Kraftringen.
 
Kraftringen har de senaste åren arbetat med olika jämställdhets-
frågor. Exempelvis stöttar Kraftringen både män och kvinnor när de
är föräldralediga med sina barn genom ett extra ekonomiskt stöd, 
det sker årlig kartläggning för rättvis lönesättning och Kraftringen 
har ett fokus hos chefer för utveckling av alla medarbetares kun-
skap och engagemang. Men med en konkret handlingsplan blir Kraft-
ringen åtagande starkare och frågan kommer framöver mer struk-
turerat upp på ledningens agenda.
 
Även mångfaldsfrågor är viktiga för oss på Kraftringen. Redan 2016 
lanserade vi en svensk-engelsk-arabisk parlör för energibranschen 
som tagits fram av Basel Taleb, energiingenjör från Hama-provinsen 

i Syrien som gjorde praktik på Kraftringen. Han fann då att bran-
schens vokabulär, trots hans goda svenskkunskaper och tidigare 
arbetslivserfarenhet, var utmanande. Parlören innehöll några av de 
viktigaste ord och begrepp man behöver behärska för att jobba i 
den svenska energibranschen och rönte stor uppmärksamhet och 
fick efterföljare i andra branscher.

Som en del av Kraftringens strategi för kompetensförsörjning sam-
arbetar koncernen med praktikprogrammet Jobbsprånget. Det är ett 
praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända
akademiker – bland annat ingenjörer, arkitekter, naturvetare och 
ekonomer. Programmet matchar kompetensen och erfarenheten 
hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos olika arbets-
givare. På så vis hittade Sehrish Alvi till Kraftringen under 2021.
 
– Till skillnad från Pakistan är det mindre tävling och stress på 
den svenska arbetsmarknaden, säger Sehrish Alvi, som under tre
månader praktiserat på HR-avdelningen. Sverige är väldigt väl-
komnande och alla är väldigt vänliga. Fast det är svårt att träffa 
nya kompisar här. 
 
Innan hon via en kompis kom i kontakt med Jobbsprånget hade 
Sehrish sökt jobb i fyra år utan finna något. Hennes utbildning inom
HR matchades med praktik på just Kraftringens HR-avdelning. I 
januari 2022 började Sehrish på sitt nya jobb som HR-administratör 
på Jönköpings kommun. 
 
För att klara kompetensförsörjningen de kommande åren jobbar 
Kraftringen mycket med både jämställdhet och mångfald. Genom 
ökad mångfald breddas rekryteringsbasen och möjligheterna för
innovation och tillväxt ökar samt återspeglar det omgivande 
samhället.
  

Jämställdhet och mångfald viktigt 
för kompetensförsörjningen
Jämställdhet mellan män och kvinnor har varit och är en utmaning för energibranschen.
Trots att det har skett förbättringar de senaste åren så finns det mycket kvar som 
behöver göras. 
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Utmaning 
Anständiga arbetsvillkor främjar en socialt och ekonomiskt håll-
bar tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Kraftringen 
har, med våra över 2000 leverantörer från 300 olika branscher, 
en påverkan på leverantörer, samhällen och miljön. Vi vill så långt
som möjligt reducera miljömässig påverkan och sociala risker i 
hela vår leverantörskedja.

Ansats och status 
I uppförandereglerna för leverantörer definierar vi krav och för-
väntningar på alla våra leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv, 
t.ex. rörande arbetsförhållanden, miljö, säkerhet och affärsetik. 
Samtliga leverantörer förväntas ställa motsvarande krav på sina 
leverantörer. Genom detta, kombinerat med leverantörsuppfölj-
ningar och revisioner, avser vi säkerställa att hela vår leverantör-
skedja är hållbar, i princip ända ner till produktionen av varor, 
utrustning och råmaterial.  

 Vi har sedan 2015 varit anslutna till FN:s Global Compact.  
 Därmed har vi förbundit oss att efterleva tio principer kopp-
 lade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikor-
 ruption. Detta avspeglas i uppförandereglerna för leveran- 
 törer.

 Inköp och avtal följs upp såväl i linjeverksamheten som av stöd-
 funktioner och inköpsavdelningen, samt genom intern och  
 extern revision. När risk för missförhållanden uppdagas görs
 särskilda utredningar och åtgärder sätts in. Under 2021 av-
 slutade vi t.ex. samarbetet med vissa solcellsleverantörer  
 efter misstanke om ohållbara villkor i Xinjangprovinsen i Kina,
 som är en stor världsleverantör av metaller och mineraler. 

Målsättningar 
 Våra leverantörer ska följa våra uppföranderegler och HSSEQ- 

 krav för leverantörer. (HSSEQ står för Health - Safety - Security
 - Environment - Quality)

Utvecklingsområden  
 Fördjupa våra kunskaper om EU:s kommande lagkrav om  

 due diligence av mänskliga rättigheter.

Samarbeten
 Vi är anslutna till FN:s Global Compact.

Styrdokument och ytterligare information
 Uppföranderegler för leverantörer (En förkortad version   

 finns på kraftringen.se) 

  Riktlinje HSSEQ-krav för alla leverantörer

 Rutin Hållbarhetskrav i upphandlingar

 Rutin Leverantörsuppföljning

Hållbarhetsrisker
Då vi har över 2000 leverantörer från 300 branscher och begrän-
sade resurser till uppföljning finns det en risk att det någonstans 
förekommer avvikelser från Kraftringens uppföranderegler för 
leverantörer. Vi hanterar risken genom att arbeta proaktivt i de 
leverantörsled där vi bedömer att vi har stor påverkansmöjlighet, 
och har rutiner för att kunna agera snabbt när oegentligheter 
uppdagas. 

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

1, 1.2, 1.3, 1.4    3.4, 3.9    8.5, 8.7, 8.8    10.1, 10.3     
12.2, 12.4, 12.5, 12.7    16.2, 16.5, 16.6    17.14, 17.17
 

HÅLLBARA ARBETSVILLKOR I VÅRA LEVERANTÖRSKEDJOR
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Utmaning 
En förutsättning för att vi ska vara ett framgångsrikt och hållbart
företag är att våra medarbetare trivs och känner motivation i sitt
arbete. Därför är det viktigt att medarbetarna har möjlighet till 
utveckling och förbättring av kunskaper och färdigheter.

Ansats och status 
Vi arbetar aktivt med vidareutveckling av medarbetare genom 
olika insatser i jobbet, möjlighet att lära av varandra samt indivi- 
duella och obligatoriska utbildningar för samtliga medarbetare. 
Vi mäter medarbetarnas tillfredsställelse och motivation genom 
en årlig undersökning innehållande frågor om t.ex. arbetsbelast-
ning och relationer med chefer. Detta underlag använder vi för 
att identifiera förbättringsområden på chefs-, avdelnings- och 
företagsnivå. 2021 förbättrades resultatet i jämförelse med 
tidigare års undersökning.  

 2021 var svarsfrekvensen 92 % på medarbetarundersök- 
 ningen, vilket är en tydlig ökning från tidigare år och ger oss
 indikationen på stort engagemang och vilja att bidra till ut-
 veckling.

 För att ta tillvara värdefull erfarenhet uppmuntrar vi intern rota- 
 tion av medarbetare. 2021 utgjordes 33 % av rekryteringarna 
 av internrekryteringar. Vidare planerar vi årligen succession  
 inom respektive ledningsgrupp för att identifiera och utveckla 
 medarbetare med hög potential.

 Vi genomför årliga utvecklingssamtal mellan medarbetare och 
 närmsta chef. I medarbetarundersökningen 2021 framgick att  
 87 % av medarbetarna har tydliga mål uppsatta. Detta är en  
 ökning i jämförelse med tidigare mätningar. 

 Vi erbjuder specialanpassade ledarskapsprogram för chefer 
  såväl som andra ledare. Vi utvecklar även kontinuerligt Kraft-
 ringenAkademin – vår bank av fysiska och digitala utbildningar 
 inom ett brett spektrum – som är öppen för alla medarbetare.

Målsättningar 
 Vår vision är att ha branschens mest motiverade medarbetare. 

 25 % av alla rekryteringar ska gå via internrekryteringar.

 100 % av medarbetarna ska genomgå utvecklingssamtal med  
 utvecklingsplan och tydliga målsättningar varje år.

Utvecklingsområden  
 Vi behöver fortsätta utveckla och systematisera talang-   

 och successionsprocessen.

 Genom att samarbeta med utbildningspartners kan vi ta ett  
 än mer samlat grepp om våra utbildningar.

 För att ta tempen på statusen hos våra medarbetare kan vi
  komplettera den årliga medarbetarundersökningen med flera 
 pulsmätningar under året.

Samarbeten
 Idag har vi samarbete med skolor på olika nivåer – dels att för  

 att väcka ett intresse för branschen och dels för att kunna ta
  emot lärlingar, praktikanter och examensarbetare.

 Vi samarbetar med olika partners för att kunna jobba strate 
 giskt med mångfald och jämlikhet, och därigenom bredda vår 
 kompetensförsörjning. 

Styrdokument och ytterligare information
 Uppförandekod för medarbetare

 Chefshandbok

 Personalhandbok

Hållbarhetsrisker
Den största risken för att medarbetares utveckling stagnerar är 
att de inte ges rätt förutsättningar av sin närmsta chef. Detta 
hanterar vi bl.a. genom särskilda utbildningsprogram för chefer 
och att vår HR-avdelning genomför medarbetarundersökningar
och följer upp att utvecklingssamtal genomförs. Vi följer även 
upp och har processer för att hantera osund personalomsättning.

Bidrag till globala hållbarhetsmålen 

3.4    4.3, 4.4    5.1, 5.5    8.2, 8.5

 

UTVECKLANDE MÖJLIGHETER FÖR VÅRA MEDARBETARE

Emma arbetade tidigare som Digital Engagement Manager på vår avdel-
ning för marknad och kundupplevelse, och tillhör numera digital utveck-
ling där hon arbetar som Digital Business Partner (mot olika affärs-/
verksamhetsområden inom Kraftringen.)
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Till bolagsstämman i Kraftringen Energi AB (publ),  
org.nr 556100-9852

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2021, vilken publiceras på www.kraftringen.se/hållbarhet, 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten

450 ( 805 )
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Kraftringen 
Box 25, 221 00 Lund telefon 010-122 70 00 @ info@kraftringen.se  kraftringen.se 

Kraftringen AB med säte i Lund, org.nr 556527-9758 

Lunds kommun 
Eslövs kommun 
Hörby kommun 
Lomma kommun 
 

Kallelse 
till årsstämma i Kraftringen AB 
Tid: Tisdagen den 26 april 2022, kl 10.00 
Plats: AF-Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2 i Lund 
 

Dagordning vid årsstämma i  
Kraftringen AB 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Fråga huruvida stämman blivit  

behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Föredragning av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och i förekommande 
fall koncernårsredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen samt fråga om  
a) fastställelse av resultaträkningen och 

balansräkningen och i förekommande 
fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen; 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor 
och lekmannarevisorer med suppleanter. 

9. Information om kommunfullmäktiges  
val av styrelse, presidium och 
lekmannarevisor med suppleant. 

10. Val av revisor och  
en revisorssuppleant. 

11. Redogörelse för revisionsplan samt 
fastställande av anvisningar och  
budget för lekmannarevisorer. 

12. Ägardirektiv. 
13. Principer för ersättning till VD. 
14. Annat ärende, som ankommer på  

stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

15. Stämmans avslutning. 

Dagordning vid årsstämma i 
 Kraftringen Energi AB (publ) 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Fråga huruvida stämman blivit  

behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Föredragning av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och i förekommande 
fall koncernårsredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen samt fråga om  
a) fastställelse av resultaträkningen och 

balansräkningen och i förekommande 
fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen; 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor 
och lekmannarevisorer med suppleanter.  

9. Val av styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter samt 
lekmannarevisorer med suppleanter. 

10. Val av revisor och en revisorssuppleant 
eller registrerat revisionsbolag. 

11. Redogörelse för revisionsplan samt 
fastställande av anvisningar och  
budget för lekmannarevisorer. 

12. Ägardirektiv. 
13. Principer för ersättning till VD. 
14. Annat ärende, som ankommer på  

stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

15. Stämmans avslutning. 
 
Lund den 17 mars 2022 
e.u. 
 
Sezgin Kadir, vd Kraftringen AB 
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Direktiv inför poströstning till 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
årsstämma 2022 

8 

KS.2022.0160 
   

453 ( 805 )



 
 KS.2022.0003  
 
 
 
2022-03-16 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Direktiv inför poströstning årsstämma 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 12 
maj. Möjlighet till poströstning erbjuds. 

Beslutsunderlag 
Årsstämma 2022 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Revisionsberättelse för 2021 Kommunassurans Syd 
Granskningsrapport för 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Förslag till ändringar i bolagsordningen  

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nyttjar möjligheten till poströstning 
inför stämman. Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att 
föreslå årsstämman att en ny bolagsordningen i Kommunassurans ska antas. 
Ändringen i bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av förslag till utökning av 
de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får 
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring) och permanentande av 
möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
kommunassurans och tydliggörande av möjlighet till s.k. hybridstämma. 
 
Beslut om ny bolagsordning behöver dock fattas vid årsstämman 2022, för att 
Kommunassurans tillstånd för bl.a. olycksfallsförsäkring ska kunna vara godkänt av 
Finansinspektionen och gälla från och med den 1 januari 2023 för sådant fall att 
ägarna senare beslutar att utöka bolagets verksamhet från detta datum. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ska ändras till Kommunassurans 
Försäkring AB (utan ”Syd”). Kommunledningskontoret förslår att kommunen ställer 
sig bakom styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen jämte godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för VD och styrelsens ledamöter.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att nyttja möjligheten att poströsta inför stämman och 

ställa sig bakom förslag till ändringar i bolagsordningen, godkänna 
årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för VD och ledamöterna i styrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Från: Kommunledningskontoret för extern post

Till: mailimport_KS
"Nilsson <"Nilsson>
Tomas"
"Fristedt <"Fristedt>
Agneta"
"Westin <"Westin>
Mikael"
Ärende: VB: Information om årsstämma i Kommunassurans samt information om
att fullmäktigebeslut behövs innan stämman
Datum: 2022-03-17 11:13:35

Monica Assarsson
Administratör
Kommunledningskontoret/Juridiska avdelningen
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
0413-62122
monica.assarsson@eslov.se

www.eslov.se

Från: Kommunassurans (Allmänna frågor)
Skickat: den 11 mars 2022 14:50
Ämne: Information om årsstämma i Kommunassurans samt information om att
fullmäktigebeslut behövs innan stämman

Till delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Delägarkommunerna i Kommunassurans informeras härmed om att årsstämma i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kommer att äga rum torsdagen den 12 maj 2022 kl
10.00 – 12.00 på Elite Hotel Savoy i Malmö, nära Malmö C (Norra Vallgatan62, 211 22
Malmö).

Möjlighet till poströstning i förhand samt möjlighet att följa årsstämman via teams
kommer att erbjudas som ett alternativ till deltagande på plats (dock inte möjlighet till
digital röstning direkt vid bolagsstämman).

1. Praktiska frågor inför stämman
För praktisk planering för genomförandet av stämman önskas att anmälan görs. Med
anledning av att de senaste årens stämmor pga. pandemin har genomförts med
varierande antal deltagande på plats är det i år av särskild vikt att bolaget får kännedom
om hur många representanter från ägarkommunerna som vi får möjlighet att välkomna i
Malmö. Vänligenmeddela därför följande uppgifter till info@ksfab.se, gärna senast
onsdagen den 23 mars 2022.

1. Namn, befattning, e-postadress och telefonnummer till den person som är utsedd
att vara ombud för er kommun vid Kommunassurans årsstämma.
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2. Information om huruvida ombudet
a. deltar på plats i Malmö,
b. följer stämman via teams eller
c. inte deltar.

3. Om ombudet önskar lunch efter genomförd stämma.
4. Om annan person från er kommun (utöver ombudet) kommer att följa stämman –
vem denne är (namn, befattning och kontaktuppgifter) och om denne följer
stämman på plats i Malmö eller via teams samt om lunch önskas.

2. Styrelsens kallelse till årsstämman 2022
Enligt bolagsordningen ska kallelse till årsstämman skickas tidigast sex veckor innan
årsstämman och enligt ägardirektivet ska årsredovisningen tillställas ägarkommunerna
senast den 30 mars. Den formella kallelsen till årsmötet, årsredovisningen,
poströstningsformulär och övrigt underlag till stämman skickas därför ut den 30 mars
2022.

3. Preliminär dagordning
Via denna länk kan den preliminära dagordningen vid stämman hämtas.

4. Information om kommande fråga vid årsstämman den 12 maj 2022, gällande ny
bolagsordning för Kommunassurans
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman att en
ny bolagsordningen i Kommunassurans ska antas. Ändringen i bolagsordningen är
huvudsakligen föranledd av följande skäl.

• Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
• Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans och tydliggörande av möjlighet till s.k.
hybridstämma.

De förändringar i bolagsordningen som föreslås är inte direkt kopplade till den utökning av
Kommunassurans verksamhet som har diskuterats, utan bör genomföras oavsett. Beslut
om ny bolagsordning behöver dock fattas vid årsstämman 2022, för att Kommunassurans
tillstånd för bl.a. olycksfallsförsäkring ska kunna vara godkänt av Finansinspektionen och
gälla från och med den 1 januari 2023 för sådant fall att ägarna senare beslutar att utöka
bolagets verksamhet från detta datum.

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ska ändras till Kommunassurans Försäkring
AB (utan ”Syd”).

Via denna länk finns underlag för/förslag till tjänsteskrivelse för internt bruk i respektive
kommun, inför fullmäktigebeslut i mars/april 2022. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
finns via denna länk. Via denna länk finns även en kommenterad version av styrelsens
förslag, där även föreslagna ändringar jämfört med gällande bolagsordning är markerade.

5. Pågående projekt om utökning av ägarkommunernas möjlighet att nyttja
Kommunassurans (”Egenandelsprogram” 1)
Styrelsen i Kommunassurans har beslutat att ägarkommunerna ska beredas mer tid för att
sätta sig in i förslaget till Egenandelsprogrammet än vad som står till rådighet inför
årsstämman i maj 2022. Styrelsens utgångspunkt är för närvarande att en extra
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bolagsstämma bör hållas efter sommaren, inför vilken ägarna bereds möjlighet att ta
ställning till frågan om införande av ett egenandelsprogram och sammanhängande
förändringar av ägaravtal, ägardirektivm.m. Beslut gällande Egenandelsprogrammet
kommer således inte att fattas vid årsstämman i maj 2022, men projektet kommer att
presenteras i samband med stämman. Närmare tidplan gällande Egenandelsprogrammet
kommer styrelsen att ta ställning till i slutet av mars 2022 och ägarkommunerna kommer
därefter att tillställas fördjupad information.
1 Tidigare omnämnt som ”äkta captive” och ”celler”.

På styrelsens uppdrag

Anders Ramäng
VD

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
040-611 22 00 (växel)
www.ksfab.se
-
040-611 24 50 (direkt och mobil)
anders.ramang@ksfab.se
070-329 05 25 (sms)
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 

 

Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. 

Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.  

 

Bolagsordning 2018 
 

Förslag till bolagsordning 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

§ 1 Firma  

 

Bolagets firma är  

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB.  

 

 

 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

 

Bolagets företagsnamn är 

Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till  

Kommunassurans Försäkring AB.  

Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i 

bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget 

”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” 

år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var 

inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från 

Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. 

”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det 

kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet 

kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till 

vänster (inte del av bolagsordningen). 

 

Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet 

firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn. 
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§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att erbjuda dessa 

ett välanpassat försäkringsskydd. 

 

 

 

Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de 

juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och kontrolleras av 

dessa kommuner/landsting/regioner.  

 

Bolaget skall tillföra de försäkrade 

ökad kompetens inom 

försäkringsområdet och  

vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet.  

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

 

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan 

regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i 

denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera 

vinst/avkastning. 

Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet. 

 

 

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser och grupper: 

 

Direkt försäkring 

Grupp e) Försäkring mot brand och 

annan skada på egendom 

FK 6 Fartyg 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhets-

skada 

 

 

 

 

Anm. Ordet ”Försäkringsklass” 

förkortas av utrymmesskäl i § 4 i 

denna handling till ”FK”. I slutlig 

version kommer ”FK” att ersättas av 

”Försäkringsklass”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt försäkring 

FK 1 Olycksfall 

FK 4 Spårfordon 

FK 5 Luftfartyg 

FK 6 Fartyg 

FK 7 Godstransport 

FK 8 Brand och naturkrafter 

FK 9 Annan sakskada 

FK 11 Luftfartygsansvar 

FK 12 Fartygsansvar 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhetsskada 

FK 17 Rättsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda 

ägarkommunerna försäkring, avseende  

a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) 

b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte 

ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, 

c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda 

drönare 

d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, 

e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare 

(försäkringsklass 11), 

f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den 

möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar 

g. rättsskydd (försäkringsklass 17). 

 

I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som 

är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som 

får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa 

klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras 

som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen 

och tillståndet således en teknikalitet. 

 

Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där 

även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. 

 

Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att 

ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon 

(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen 

och 18. assistans. 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än 

en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 
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Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp 

b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 

utgör grupp c), Sjö- och 

transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör 

grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp 

e), Försäkring mot brand och annan 

skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör 

grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper 

som för direkt försäkring, dock enbart 

med annat försäkringsföretag utan 

privat ägarintresse som cedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav 

enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk 

betydelse.  

 

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att 

försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken 

Direkt försäkring på föregående sida).  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet 

att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om 

återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men 

för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om 

Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar 

lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i 

Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av 

verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser 

således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att 

det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om 

att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan 

vid något tillfälle skulle bli aktuell.  

(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.) 
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Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Bolaget  

 ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom risk- och 

försäkringsområdet.  

 ska bistå och vara en resurs för de 

försäkrade gällande risk- och 

försäkringsfrågor. 

 ska erbjuda aktieägarna ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

 

 kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till sådan juridisk 

person som helt eller till majoritet 

ägs eller kontrolleras av en eller 

flera aktieägare i bolaget. 

 får när det är förenligt med den 

kommunala kompetensen, dock 

aldrig till större omfattning än vad 

som sammantaget motsvarar tjugo 

(20) procent av bolagets 

omsättning, tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta 

aktieägare. 

 ska verka för att den kommunala 

sektorns möjligheter till adekvat 

försäkringsskydd säkerställs på 

kort och lång sikt. 
 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. 

Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-

området). 

Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till 

för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, 

exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken 

för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. 

Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. 

Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis 

kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. 

 

 

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års 

bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. 

Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent 

enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för 

bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna 

möjlighet mycket sparsamt. 

 

Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans 

har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att 

tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- 

och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som 

kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras 

även i bolagsordningen. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Bolagets verksamhet skall alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

Bolaget får bara när det är förenligt 

med den kommunala kompetensen och 

aldrig till större omfattning än tio (10) 

procent av bolagets omsättning 

tillhandahålla tjänster till andra än 

direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets verksamhet ska alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på 

föregående sida). 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot och en suppleant 

skall vara försäkringssakkunnig. En 

ledamot skall vara ordförande och en 

ledamot skall vara vice ordförande. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot ska vara oberoende. 

En ledamot ska vara ordförande och en 

ledamot ska vara vice ordförande. 

 

 

 

 

 

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild 

försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att 

utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av 

representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav 

på varje individuell styrelseledamots kompetens inom 

försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade 

kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas 

bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en 

oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska 

tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för 

begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt. 
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Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven 

försäkringssakkunnig föreslås tas bort. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

Ingen ändring föreslås. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

Ingen ändring föreslås. 
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årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst 4 år. 
årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst fyra år. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 

kalenderår. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är  

kalenderår. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

 §11 Former för bolagsstämma och 

omröstning vid bolagsstämma 

 

Bolagsstämma får hållas som s.k. 

hybridstämma, med möjlighet för 

aktieägarna att delta både fysiskt och 

på distans. Distansdeltagare vid 

hybridstämma får enbart utöva sin 

rösträtt om deltagarens identitet har 

kunnat fastställas genom avancerad 

elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före 

stämman. 

 

 

 

 

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som 

har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med 

anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att 

stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt 

som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle 

förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.   

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma skall sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma ska sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om 

rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i 
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1. Om rösträtt ska kunna utövas från 

distans och i så fall på vilket sätt 

eller om rösträtt inte ska kunna 

utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per 

post och i så fall på vilket sätt eller 

om rösträtt inte ska kunna utövas 

per post. 

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i 

kallelsen inför varje enskild bolagsstämma. 

 

 

§ 12 Ordförande vid stämman  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande valts. 

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, ska vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande har valts. 

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats 

att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har 

avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma 

omfattas. 

 Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra 

bolagsstämma, i kortform enbart stämma 

 Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” 

 Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma 

är extra och således inte en årsstämma  

 

Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering. 

 

§ 13 Årsstämma 

 

På årsstämma skall följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

§ 14 Årsstämma 

 

På årsstämma ska följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 
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revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 
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18. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

18. Bemyndigande för styrelsen att 

anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

 

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt 

förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

§ 14  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i § 16 i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

Ingen ändring föreslås. 

 

469 ( 805 )



 

 

bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  
bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  

 § 16  Utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma 

Förutom styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören har följande 

personer rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma, trots att de inte är 

utsedda som stämmoombud för 

aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare 

som innehar tjänst som 

kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, 

jurist vid 

kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller 

motsvarande 

- Bolagets vice verkställande 

direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos 

bolaget om inte bolagets VD har 

beslutat att dessa inte ska delta 

vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför 

stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, 

för att upprätthålla ordning eller av 

annat skäl, besluta att vissa eller 

samtliga av ovanstående inte ska ha 

rätt att närvara eller på annat sätt 

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan 

denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att 

personerna har rätt att delta.  
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följa förhandlingarna vid den enskilda 

punkten.  

 

Stämman kan även besluta att 

stämman ska vara öppen för 

allmänheten. 

 

§ 15 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande ärenden. Vad 

som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som 

styrelsen fastställer. 

§ 17 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande förvaltning. 

Vad som inbegrips i löpande 

förvaltning ska framgå av VD-

instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet 

”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens 

begrepp. 
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§ 16  Underställning m m 

 

Bolaget skall bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut skall så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna skall ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor skall äga giltighet skall 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 16 

- Beslut om särskilt stora 

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

§ 18  Underställning m m 

 

Bolaget ska bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna ska ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor ska äga giltighet ska 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora  

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga skall beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga ska beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

§ 17 Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

§ 19  Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

Ingen ändring föreslås. 
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bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, skall 

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, skall styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 
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aktierna först, så långt kan ske, skall 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

aktierna först, så långt kan ske, ska 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

§ 18 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet.  

 

§ 21 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid 

handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där 

Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i 

fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s 

standardrekommendation. 
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Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 

maj 2022, godkänd av 

Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 

(dnr. FI 22-xxxx) 

 

 

Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive 

diareienummer. 
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)  
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 
 

§ 1 Företagsnamn 
 

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

§ 2 Styrelsens säte 
 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande 

kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets 

förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt Försäkring 

 Försäkringsklass 1 Olycksfall 

 Försäkringsklass 4 Spårfordon 

 Försäkringsklass 5 Luftfartyg 

 Försäkringsklass 6 Fartyg 

 Försäkringsklass 7 Godstransport 

 Försäkringsklass 8 Brand och naturkrafter 

 Försäkringsklass 9 Annan sakskada 

 Försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar 

 Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

 Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

 Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 Försäkringsklass 17 Rättsskydd 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska 

vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. 

Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 
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Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med 

annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. 

 

Bolaget  

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.  

- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. 

- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 

- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller 

till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. 

- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning 

än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, 

tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd 

säkerställs på kort och lång sikt. 

 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer 

som framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

§ 5 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst 

etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

 

 

§ 6 Antalet aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

 

 

§ 7 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse 

utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en 

ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice 

ordförande. 

 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två 

tredjedelar av hela antalet ledamöter.  
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Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de 

närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela 

antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 

 

 

§ 8 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av 

årsstämman en revisorssuppleant utses. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter 

allmänna val för en tid av högst fyra år. 

 

 

§ 10 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma 
 

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både 

fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om 

deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före stämman. 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt 

inte ska kunna utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte 

ska kunna utövas per post. 
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§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  
 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på 

bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts. 

 

 

§ 14 Årsstämma 
 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd 

balansräkningen 

c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 

18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

 

 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens m.m. 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i 

övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman 

och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet 
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utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor 

vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

 

 

§ 16  Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
 

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att 

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda 

som stämmoombud för aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller motsvarande 

- Bolagets vice verkställande direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska 

delta vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta 

att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid den enskilda punkten.  

 

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten. 

 

 

§ 17  Firmateckning  
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören 

tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 18  Underställning m m 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska 

ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut 

godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 
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Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma 

ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

§ 19  Överlåtelse av aktier och hembud 
 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 

skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 

samtycke avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 

ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 

för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska 

bolaget meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 

vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 

som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den 

tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 

med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav 

bland dem, som framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 

om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän 

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
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§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  
 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  

godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) 
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2022-03-17 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Årsrapport 2021 avseende kapitalförvaltning av 
pensionsmedel, likviditet och skuld  

Ärendebeskrivning 
Föreligger finansiell rapport per den 31 december 2021 omfattande förvaltning av 
pensionsmedel, likviditet och skuld. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2021 från kapitalförvaltning av pensionsmedel 2021 

Beredning 
Förvaltningen av medel för pensionskostnader intjänade fram till 1998 uppgick till 
116,5 miljoner kronor vid årets slut varav ca 15 miljoner kronor är fortsatt i egen 
förvaltning dvs ej placerade. Värdet har under året ökat med ca 15 miljoner kronor. 
Kommunens skuld enligt ansvarsförbindelsen uppgick till 561,4 miljoner kronor 
inklusive löneskatt varav 17,5 miljoner kronor beror på förmodad ökning av 
livslängden för män med två år.  
 
Värdet på det globala aktiefondsinnehavet uppgick till ca 44 % vilket är strax över 
limit. Skälet är att förvaltaren Swedbank/Robur gjorde om en befintlig svensk 
aktiefond till en globala fond samt att kronkursen föll under november och december 
vilket bidrog till att upprätthålla värdet. Ny- och omplaceringar förbereds.  
 
Likviditeten inom koncernen uppgick till 83,1 miljoner kronor utan nyttjande av 
checkkredit. 
 
Kommunens skuld inklusive utlåningen till VA SYD uppgår till 708,2 miljoner 
kronor. Ebo har låneskuld med 1 155 miljoner kronor.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Årsrapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel 2021  
  

                

Datum 2021-12-31       

          

  Öhmans Swedbank 

Danske 
Invest SRI 

Global Totalt 

  
Räntor 

Svenska 
Aktieindex 

Svenska/global 
Aktierindex 
Utländska   

                    

 

 

 

Värdeutveckling         
Placerade medel         
Anskaffningsvärde         
Anskaffningsvärde 21-01-01 37 163 018    11 706 780    7 423 633    56 367 827    

         
Anskaffningsvärde 21-12-31 37 287 578    12 113 922    7 586 067   56 987 567    
          
Marknadsvärde 21-01-01 40 705 344    24 741 061    21 122 129    86 568 534    
          

Marknadsvärde 21-12-31 
      
     40 770 192 32 374 968  28 299 974    101 475 905 

          
Värdeförändring sedan 21-01-01  64 848      7 633 907      7 177 845    14 876 600    
          
Likvidamedel     1100,17   
Likvidamedel egen förvaltning       15 072 583    
Total Behållning, marknadsvärde 31 dec 2021     116 548 488    
          
Jämförelse mot index       
Värdeutveckling sedan start  30,4% 357,3% 413,61%   
Värdeutveckling under 2021 0,2% 28,6%                     33,98%   
Jämförande indexförändring i år -0,8% 36,7%                      37,15%   
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Likviditet 
 

 Koncernkontot omfattar Eslövs kommun, Ebo, Fastighets AB Gäddan 
och Merab. Totalt är koncernens kredit 150 miljoner kronor.                                    

 2021-12-31 var koncernkontots behållning 83,1 miljoner kronor        

 

 

          

          

          
                

 Lånebild 
 

Nyupplåningsramen för 2021 uppgår till 550 miljoner kronor. 

Nyupplåningen 2021-12-31 uppgår till 260 miljoner kronor. 

 

Eslövs kommun 

Aktuell skuld  2021-12-31   Snittränta  

708,2 mnkr    0,44%   

Eslövs Bostads AB 

Aktuell skuld    Snittränta   

1 155 mnkr        0,69% 
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2022-03-09 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Överföring av generellt statsbidrag avseende 
Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god 
vård och omsorg för äldre 

Ärendebeskrivning 
I statsbudgeten har kommunerna beviljats bidrag under 2022, den s.k. skolmiljarden 
respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Bidragen ligger 
utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner men ska 
klassificeras som generella statsbidrag enligt Rådet för kommunal redovisning. 
Beslutet om omklassificering kom i slutet av 2021.  

Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 2021-12-21 nr 50 
Eslövs kommuns Budget 2022 

Beredning 
Klassificeringen från Rådet för kommunal redovisning grundas på att staten lämnar 
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur statsbidragen ska användas 
när det gäller den s.k. skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg om äldre. Kommunen får 2022 inom den s.k. skolmiljarden 5 142 514 kr och 
12 099 016 kr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Båda statsbidragen 
ligger utanför SKRs intäktsprognoser och påverkar därmed inte kommunens 
planerade resultat i budgeten. 
 
I kommunens budget finns de ovan angivna statsbidragen återgivna som riktade 
statsbidrag och ingår därmed inte i den driftsram kommunfullmäktige fördelat som 
kommunbidrag. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med inriktningen i 
kommunens budget att statsbidragen fördelas till berörda nämnder. Barn- och 
familjenämndens ram utökas därmed med 3 472 263 kr och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden med 1 670 251 kr. Fördelningen är avstämd med barn- 
och utbildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 
12 099 016 kr.  
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SKR gör bedömningen att ytterligare tre bidrag ska klassificeras som generella 
statsbidrag trots att dessa är prestationsbaserade. Kommunledningskontoret föreslår 
att dessa redovisas som generella statsbidrag och sökt belopp enligt Socialstyrelsens 
fördelning på kommuner överförs till vård- och omsorgsnämndens driftsbudget.  
 
Kommunen har sökt medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden med preliminärt 3 121 946 kr samt för minskat antalet timanställda inom 
äldreomsorgen med 6 253 285 kr under slutet av förra året avseende 2022. Eslöv kan 
även söka 151 980 kr fram till oktober 2022 för att öka 
specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre. Aktuella 
statsbidrag förutom öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg 
för äldre återfinns i kommunens budget som riktade statsbidrag. Nämndens ram 
föreslås vid differens mellan sökta och erhållna medel justeras under året. 
Kommunens planerade resultat påverkas inte. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2022 
 
- utöka barn- och familjenämndens driftsbudget med 3 472 263 kronor, gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget med 1 670 251 kronor samt vård- 
och omsorgsnämndens driftsbudget med 12 099 016 kronor.  

 
- preliminärt öka vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med ytterligare 

9 527 211 kronor avseende ökad specialistundersköterskekompetens inom vård 
och omsorg för äldre respektive utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden och för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen vilka samtliga 
redovisas som generella statsbidrag. 

Beslutet skickas till 
Barn och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ekonomi och styrning Ekonomi/finans 
Hans Stark 
Robert Heed 
EJ 

Redovisningsfrågor 2021 och 2022 
Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2021 och inför redovisningen 
under år 2022 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovis-
ningsfrågor. 

• Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Statsbidrag och kostnadsersättningar 

• Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar 

• Kommunal fastighetsavgift 

• Kommun-Bas 

• Personalomkostnadspålägg 2022 

• Internränta 

• SCB:s Räkenskapssammandrag 2021 

• Ändrat livslängdsantagande i RIPS 

• God ekonomisk hushållning och RUR – Resultatutjämningsreserv 

Rådet för kommunal redovisning 
Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer, informationer samt idé-
skrifter. Nedan finns en sammanställning av det som publicerats under 2021. Mer upp-
lysningar om RKR samt alla rekommendationer, utkast, skrifter, nyhetsbrev, yttranden 
och informationer finns på RKR:s webbplats: 

Rådet för kommunal redovisning 

Rekommendationer är RKR:s normerande publikationer. Text med fet stil i rekom-
mendationerna är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och be-
skrivande. 

Idéskrifter och annan information är inte normerande utan ska ses som vägledande och 
stödjande för utvecklingen och tillämpningen av god redovisningssed. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 
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Nya rekommendationer 
Under 2021 har RKR inte givit ut några nya rekommendationer, men två har uppdate-
rats. Samtliga rekommendationer har även gåtts igenom och mindre, i huvudsak red-
aktionella, justeringar har gjorts. 

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning 

Rekommendationen har bland annat förtydligats med att investeringsredovisningen 
även inkluderar tillgångar som finansierats via finansiell leasing samt de som erhållits 
via gåva. Med anledning av detta har även bilagan med exempel på räkenskapssche-
man avseende investeringsredovisning uppdaterats. 

RKR R17 Delårsrapport 

Under avsnittet redovisningsprinciper har ett förtydligande gjorts hur generella statsbi-
drag ska intäktsredovisas under löpande år. Det har även gjorts förtydliganden avse-
ende noter, dels kring vad som avses med säsongsvariationer dels upplysningskrav 
kopplat till sammanställda räkenskaper. 

Remiss – Rekommendation R3 Immateriella anläggningstillgångar 
RKR:s styrelse har beslutat att en reviderad version av rekommendation R3 Immateri-
ella anläggningstillgångar ska remissbehandlas. Mer information om förslaget till revi-
derad rekommendation och remisshanteringen finns på RKR:s webbplats. 

Informationer 
RKR har under året publicerat en ny information: 

• Redovisning av privata medel 

Idéskrifter 
RKR har uppdaterat en idéskrift under året: 

Noter – exempel och kommentarer 

En uppdatering av tidigare idéskrift ”Noter – exempel och kommentarer” från 2020 
har publicerats under hösten. 

Kopplat till den nya idéskriften har SKR tagit fram en sammanställning över konto-
kopplingar mellan baskontoplanen Kommun-Bas och exemplen i idéskriften. 

Sammanställningen finns i en Excelfil som kan laddas ner på våra sidor om Kommun-
Bas på skr.se: 

Kommun-Bas 
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Statsbidrag och kostnadsersättningar 

Generella statsbidrag 
I statsbudgeten för 2021 har riksdagen beslutat om statsbidrag till kommuner som i 
externredovisningen klassificeras som generella men ligger utanför ordinarie utgifts-
område för allmänna bidrag till kommuner. 

Exempel på sådana bidrag är den s.k. skolmiljarden och bidraget för att säkerställa en 
god vård och omsorg om äldre personer. RKR har i nyhetsbrev kommenterat båda 
dessa bidrag och konstaterar att det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att 
bestämma hur bidragen ska användas. Inte heller finns det några villkor i form av krav 
på prestation från kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få till-
godogöra sig bidragen. 

Mot bakgrund av gällande lagstiftning och normering konstaterar RKR att dessa till-
skott utgör generella statsbidrag som intäktsredovisas 2021 på konto 829 Generella bi-
drag från staten enligt Kommun-Bas. 

Länkar till RKR:s nyhetsbrev rörande dessa bidrag finns på RKR:s webbplats: 

Klassificering av statsbidrag: Säkerställa god vård och omsorg om äldre 

Skolmiljarden 

Riksdagen har även under året beslutat om tre bidrag avsedda för att på olika sätt 
stärka äldreomsorgen. Det gäller bidragen: 

• Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre 
• Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 
• Ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre 

Bidraget för ökad specialistundersköterskekompetens avser 2021 och 2022 medan de 
två övriga bidragen avser 2022 och 2023. För att erhålla bidragen för minskad andel 
timanställda inom vård och omsorg om äldre samt utökad bemanning av sjuksköters-
kor på särskilda boenden måste man uppnå vissa, av regeringen fastställda, villkor. 
För de som erhåller bidragen saknas krav på prestation eller återbetalning. Vår bedöm-
ning är att även dessa tre bidrag ska redovisas som generella bidrag på konto 829 Ge-
nerella bidrag från staten. 

Socialstyrelsen administrerar dessa bidrag liksom bidraget för att säkerställa god vård 
och omsorg om äldre: 

Kommuner, Socialstyrelsen 

Ersättning för merkostnader på grund av covid-19 
Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader som en följd av 
covid-19 förlängdes till och med december månad 2020 och ytterligare en miljard kro-
nor tillfördes de tidigare beslutade 20 miljarderna. Ersättningen som grundar sig på 
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merkostnader för december 2020 uppfyllde inte intäktskriterierna för år 2020 utan in-
täktsredovisas 2021 som en kostnadsersättning på konto 351 Kostnadsersättningar och 
riktade bidrag, ej investeringsbidrag. Socialstyrelsen har betalat ut ersättningen i två 
omgångar, den första i juni och den andra kommer enligt uppgift att betalas ut till 
kommunerna under december månad. Mer information om ersättningen finns på Soci-
alstyrelsens webbplats: 

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 

Ersättning för höga sjuklönekostnader på grund av covid-19 
Regeringen aviserade i början av december 2021 att man avser att, i likhet med tidi-
gare under pandemin, ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader under perioden 1 de-
cember 2021–31 mars 2022. Beslut väntas i en extra ändringsbudget i början av 2022 
och gäller enligt förslaget retroaktivt från den 1 december 2021. 

Eftersom det på balansdagen inte finns något beslut om ersättningen så är inte intäkts-
kriterierna enligt RKR R2 Intäkter uppfyllda. Därför är vår bedömning att någon upp-
bokning för december inte kan ske i bokslut 2021 utan en eventuell ersättning för de-
cember månad får intäktsredovisas på 2022. 

Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar 
Rekommendation RKR R2 Intäkter reglerar hur kommunalskattens slutavräkning ska 
periodiseras. Det är SKR:s decemberprognos som ska användas vid bedömningen av 
2021 års slutavräkning. 

Följande kommunalskatteintäkter ska resultatredovisas för år 2021. 

1. De preliminära månatliga skatteinbetalningarna under året. 
2. En prognos över slutavräkningen för år 2021 (avräkningen för år 2021 regleras lik-

vidmässigt i januari år 2023). Den prognos som ska användas enligt rekommendat-
ion RKR R2 Intäkter är den prognos som SKR fastställt för detta ändamål, den 16 
december 2021. Denna prognos innebär att slutavräkningen blir positiv om 1 143 
kronor per invånare den 1.11.2020. 

3. I bokslut för 2020 bokfördes en prognos för slutavräkningen för år 2020 som var 
negativ och uppgick till –715 kronor per invånare per den 1.11.2019. Det slutgiltiga 
taxeringsutfallet för år 2020 är nu känt och slutavräkningen uppgår till –550 kr per 
invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, 165 kronor per invånare per 
1.11.2019, ska resultatredovisas i bokslut 2021. 

Enligt Kommun-Bas 20 används konto 178 och konto 298 för periodiseringen av skat-
teintäkterna. För ytterligare information om skatteintäkterna, se cirkulär 21:49. 
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Kommunal fastighetsavgift 
SKR kommer i cirkulär 21:52 presentera kommunvisa sammanställningar för fastig-
hetsavgifterna avseende slutligt utfall för 2020 samt prognoser på utfall för 2021 och 
2022. 

I bokslut 2021 ska de hanteras enligt nedan: 

• Det slutliga utfallet för fastighetsavgiften per kommun för 2020. Mellanskillnaden 
mellan prognos i bokslut 2020 och slutligt utfall ska resultatredovisas i 2021 års 
bokslut. 

• En prognos för fastighetsavgiften 2021 som ska resultatredovisas i 2021 års bok-
slut. 

Kommun-Bas 
En uppdatering av normalkontoplanen Kommun-Bas 21 finns på SKR:s webbplats. 

På webbplatsen finns även en uppdaterad version av normalkontoplanen Kommun-
Bas 22. Förändringarna i denna version består till övervägande delen av olika förtydli-
ganden kring redan befintliga konton. I bilaga till respektive version av Kommun-Bas 
finns en förteckning över ändringar jämfört med föregående version. 

Samtliga versioner av baskontoplanen finns samlade på vår sida om Kommun-Bas på 
SKR:s webbplats. Filformat är Word-, Excel- och PDF-filer. 

Genom att prenumerera på webbområdet Ekonomi finns möjlighet att följa när ny-
heter om Kommun-Bas publiceras. 

Personalomkostnadspålägg 2022 
Personalomkostnadspålägget (PO) uppgår för år 2022 till 39,25 procent vilket är en 
sänkning i jämförelse med år 2021.  

Det kalkylerade pålägget för pensioner har justerats ner i jämförelse med det prelimi-
nära pålägget för 2022. Huvudanledningen är ökningen av inkomstbasbeloppet för år 
2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att  kostnaderna för den förmånsbe-
stämda pensionen blir lägre än tidigare bedömningar. 

Mer information om PO-pålägg återfinns på SKR:s webbplats: 

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg 
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Internränta 
Den föreslagna internräntan återspeglar sektorns genomsnittliga lånekostnad. Den me-
tod SKR använder bygger på sektorns egna upplåningskostnader, vid årsskiftet året 
före aktuellt år. Huvudkällan för informationen utgörs av Kommuninvests skulddata-
bas, KI Finans. Föreslagen internränta för 2023 meddelas i februari 2022. 

SKR:s beräknade internränta: 

2021: 1,25 procent 

2022: 1,00 procent 

Huvudprincipen, och den mest rättvisande internräntan för den enskilda kommunen, är 
att göra en egen bedömning av sin genomsnittliga räntekostnad, utifrån kommunens 
externa upplåning. SKR ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader 
för (aktiverade) investeringar för att kunna användas i internredovisningen i det fall 
huvudprincipen inte kan tillämpas. 

Mer information om internränta återfinns i cirkulär 21:11. 

SCB:s Räkenskapssammandrag 2021 
På SCB:s webbplats finns aktuell information om räkenskapssammandraget: 

Räkenskapssammandrag för kommuner – Lämna uppgifter 

Nyheter för året beskrivs i SCB:s instruktion för räkenskapssammandraget som finns 
på länken ovan. 

För år 2021 består förändringarna av mestadels förtydliganden och hänvisningar hur 
vissa poster ska hanteras i rapporteringen. 

Fördelning av ersättning för merkostnader 
I RS vill SCB att de kostnadsersättningar för merkostnader som erhållits avseende co-
vid-19 som avser 2020 men som beslutats, betalats ut och redovisats som intäkt under 
2021 fördelas per verksamhet i driftsredovisningen. 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 

Redovisning 
SKR:s styrelse beslutade den 23 april att nya parametrar för livslängden ska användas 
i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. En sådan förändring utgör 
en ändring av de uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för redovis-
ningen. Om livslängdsantaganden ökar medför detta att pensionsåtagandet/skulden 
också ökar. 
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För den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som avsättning uppstår en 
ökad avsättning vilket i sin tur ger motsvarande ökning av personalkostnaderna. Om 
ändringen av uppskattning och bedömningar får väsentliga effekter på resultatet för 
året kan posten redovisas som jämförelsestörande. 

För den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse innebär föränd-
ringen av livslängdsantagandet att storleken på ansvarsförbindelsen ökar vilket i sin 
tur medför att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje en-
skilt år. 

Ett höjt livslängdsantagande medför för både den del av pensionsåtagandet som redo-
visas som avsättning och som ansvarsförbindelse att utbetalningarna under kommande 
år kommer att öka. 

Balanskrav 
Ändrade beräkningsgrunder kan medföra att årets resultat blir negativt. Det finns dock 
ingen möjlighet att göra en justering för dessa effekter i balanskravsutredningen. Detta 
medför att förändringen även kan medföra att det uppstår ett negativt balanskravsre-
sultat för aktuellt år. 

En PM, ”God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan” med mer in-
formation om hur man kan se på frågan finns på SKR:s webbplats, på våra sidor om 
god ekonomisk hushållning: 

Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR 

God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

Betänkandet ”En god kommunal hushållning” 
I september överlämnade regeringens särskilde utredare, Clas Olsson, generaldirektör 
på ESV, betänkandet ”En god kommunal hushållning” (SOU 2021:75). 

Utredningens uppdrag har varit att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk 
förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner och regioner samt att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv 
ekonomistyrning som ger goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. 

Betänkandet remissbehandlas och remisstiden går ut den 10 januari 2022. Betänkandet 
och information om remissbehandling går att ladda ner på regeringens webbplats: 

Remiss av SOU 2021:75 En god kommunal hushållning 

SKR:s remissvar på betänkandet finns att ladda ner från SKR:s webbplats: 

Remissyttrande: En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) 
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RUR – Resultatutjämningsreserver 
I våra cirkulär om skatteunderlaget, Budgetförutsättningar, finns också bedömningar 
av skatteunderlagsutvecklingen och om det utifrån utvecklingen ett enskilt år jämfört 
med ett tioårigt genomsnitt finns förutsättningar att nyttja RUR. 

Skatteunderlagsprognos 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Hans Stark 08-452 77 50 eller  
Robert Heed 08-452 71 41. 

Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Niclas Johansson 

 Hans Stark 
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2022-03-24 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@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 
 

Unga för unga 2022 - ansökan om medel 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden äskar 0,5 mnkr av kommunstyrelsen för att kunna 
bedriva verksamheten Unga för unga 2022. Denna sommarlovsaktivitet har funnits 
sedan 2016 och finansierades de första åren med statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 2022-03-09. 

Beredning 
Verksamheten finansierades under 2021 med kommunala medel. Särskilda medel för 
denna verksamhet finns inte avsatta i årets budget och nämnden framför att de inte 
har möjlighet att bedriva verksamheten inom tilldelade medel. Kommunstyrelsen har 
tillgång till disponibla medel i budget 2022.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr för 

verksamheten Unga för unga 2022 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg 
Kommundirektör  
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§ 31    KOF.2022.0031 

Unga för unga 2022  

Ärendebeskrivning  
Sommarlovsaktiviteten Unga för Unga har bedrivits i Eslövs kommun sen 2016 
genom statligt stöd (bortsett från 2021 då kommunala medel avsattes) för 
sommarlovsverksamhet. Då det 2022 inte finns statliga stöd som kan finansiera 
verksamheten är kultur- och fritidsnämnden i behov av utökad ram för årets 
genomförande. 

Beslutsunderlag 
 Unga för unga 2022 
 

Beredning 
Unga för Unga startade som ett projekt genom statligt stöd för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. 

Vad är Unga för unga 
Verksamhetens målsättning är att erbjuda meningsfull sommarlovsverksamhet för 
yngre barn i åldern 6 – 10 år (viss flexibilitet finns i åldersspannet) runt om i Eslövs 
bostadsområden. Att kunna erbjuda barn och unga en meningsfull fritid är en viktig 
del i kommunens förebyggande arbete. Verksamheten är tillgänglig och trösklarna är 
låga för att kunna delta då allt är kostnadsfritt. Under senaste åren har verksamheten 
bedrivits i tre områden där behovet varit särskilt stort med möjlighet för kostnadsfria 
aktiviteter. Verksamheterna har bedrivits dagligen i tre veckor i varje område (Berga, 
Rönneberga och Sallerup). 

Då denna verksamhet ligger utanför Gasverkets ordinarie målgrupp och verksamhet, 
som är barn och unga i åldern 11-17, har extra projektledare anställts under 
sommarmånaderna. Förutom projektledare bedrivs verksamheten av 26 feriearbetare. 

Att ge möjligheter för så många ungdomar till ett meningsfullt feriearbete är i sig 
också ett stort värde. 

Vad kostar Unga för unga 
Lönekostnader för projektledare uppgår till 300 000 kr. Löner för feriearbetare ingår 
i kommunens avsatta medel för ändamålet. Kostnader för aktiviteter 135 000 kr och 
övriga omkostnader 65 000 kr. Totalt en kostnad på 500 000 kr. 

Finansiering har de första åren av projektet möjliggjorts genom statligt avsatta medel 
för sommarlovsaktiviteter. I regeringens beslutade budget för 2022 finns inga riktade 
medel avsatta för detta ändamål. 
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Kultur- och Fritidsnämnden har inom sin ram ingen möjlighet att bedriva denna 
verksamhet. 

Konsekvenser av att inte bedriva verksamheten 
Att barn och unga har en meningsfull fritid och får ingå i positiva sociala 
sammanhang är viktig i det förebyggande arbetet. Inte minst nu efter två år med 
pandemi och restriktioner som begränsat dessa möjligheter. Utvärdering har också 
visat att verksamheten har ett stort värde ur ett trygghetsperspektiv i 
bostadsområdena. 

Verksamheten möjliggör också för 26 ungdomar att prova på ett meningsfullt 
feriearbete. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska 500 000 kr av kommunstyrelsen för att 
kunna bedriva verksamheten Unga för unga 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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2022-02-10 
Alice Petersson Kommunstyrelsen 
+4641362334  
alice.petersson@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 
 

Förslag att godkänna exploateringsavtal för 
Gårdstånga 15:25 med flera  

Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunstyrelsen antar en ny detaljplan, för fastigheterna 
Gårdstånga 15:25-28 och del av Gårdstånga 15:1, tecknar kommunen ett 
exploateringsavtal med exploatören för att reglera vissa frågor som har med 
genomförandet av detaljplanen att göra. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till exploateringsavtal för Gårdstånga 15:25 med flera 

Beredning 
Det framtagna förslaget till exploateringsavtal reglerar genomförandet av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Gårdstånga 15:25-28 och del av Gårdstånga 15:1.  
Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap.  
 
Exploateringsavtalet innehåller åtaganden för Exploatören att utanför planområdet 
utföra, iordningsställa och bekosta anläggningar som leder befintligt markvatten från 
fastigheten Gårdstånga 15:1 och del av 18:1 till kvävedammar norr om Gårdstånga. 
Inom kvartersmarken ska Exploatören utföra, iordningställa och bekosta en 
dagvattendamm inklusive tillhörande diken. Vidare ska även ett bullerskydd byggas 
ut och bekostas av Exploatören.  

 
Söllcher Lantmäterikonsult AB, som är kommunens upphandlade konsult inom 
mark- och exploatering, har bistått kommunen vid framtagandet av 
exploateringsavtalet.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal för 

Gårdstånga 15:25 med flera.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Exploatören 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand  
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 
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2022-02-14 
Matilda Suneson Kommunstyrelsen 
+4641362018  
matilda.suneson@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 
 

Antagande av Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, 
15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2019-04-30, § 56) att ge sökande positivt 
planbesked och planuppdrag för att genom en detaljplaneprocess pröva om den 
aktuella marken är lämplig för bostadsändamål. Kommunledningskontoret har nu 
genomfört detaljplaneprocessen och föreslår kommunstyrelsen att anta Detaljplan för 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Granskningsutlåtande Detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl.  
 Planbeskrivning Detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl.  
 Plankarta Detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl.  
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl.  
 Trafikbullerutredning, Sweco Environment AB 2020-01-13  
 Arkeologisk utredning, Picea Kulturarv 2021-05-26  
 Markmiljöundersökning, Ramböll Sweden AB 2021-05-28  
 Skyfallsanalys, Tyréns 2022-01-12  
 Geotekniskt utlåtande, Tyréns 2022-02-09 

Beredning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har 
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda 
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen 
och granskningsutlåtandet. 

Förslag till beslut 
 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta Detaljplan för 

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun  
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Beslutet skickas till 
Sökande 
 
 
 
Eva Hallberg    Katarina Borgstrand  
Kommundirektör    Tillväxtchef
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KS.2019.0197 den 14 februari 2022 

PLANBESKRIVNING 

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 
15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun  
Antagandehandling 

Diarienummer: KS.2019.0197 
Upprättad: 2022-02-14 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 
- Plankarta, daterad 2022-02-14
- Granskningsutlåtande, daterad 2022-02-14
- Fastighetsförteckning, daterad 2020-09-08
- Trafikbullerutredning, daterad 2020-01-13
- Arkeologisk utredning, daterad 2021-05-26
- Markmiljöundersökning, daterad 2021-05-28
- Skyfallsanalys, daterad 2022-01-12
- Geotekniskt utlåtande, daterad 2022-02-09
- Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-04

Standardförfarande: 

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort. 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av 
planbeskrivningen ska framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av 
detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön. En planbeskrivning är 
en obligatorisk handling som ska finnas tillsammans med plankartan med 
tillhörande bestämmelser. 

PLANPROCESSEN 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

513 ( 805 )



KS.2019.0197 den 14 februari 2022 

3 

INLEDNING
SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassat till 
befintlig by, terräng, buller och vattenförhållanden.   

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen gör det möjligt att bygga  i flerfamiljshus 
eller småhus mellan väg 104 och Flyingevägen i Gårdstånga. Området utgörs idag 
av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet 
är cirka 25 000 kvadratmeter stort och ligger i en svagt sluttande terräng. 
Detaljplanen är förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035.  

Detaljplanen tar avstamp i platsens karaktär och för att bevara den har 
planbestämmelser om takvinklar, utformning, hänsyn till omgivning och placering 
införts. Gårdstånga ingår i ett riksintresse för kulturmiljövård. Inom planområdet 
har exploatören för avsikt att uppföra en bebyggelse med bostadshus och 
komplementbyggnader som tillsammans skapar gårdsbildningar. 

I och med upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i 
Brunnshög förväntas efterfrågan på bostäder att öka i närområdet.  
Gårdstånga ligger cirka 7 kilometer från Brunnshög i Lund.  

En arkeologisk utredning har genomförts och i den framkom att lämningar fanns i 
södra delen av planområdet. På grund av de fynd som arkeologer hittade på platsen 
har Eslövs kommun valt att inte planlägga den delen och därmed minskat 
planområdet i granskningsskedet från 31 000 kvm till 25 000 kvm.  

En dagvatten- och skyfallsanalys är genomförd. Skyfallsvattnet som kommer från 
jordbruksfastigheterna, och som idag översvämmar delar av planområdet vid 
extrema skyfall, kommer att hanteras utanför planområdet. Eslövs kommun säkrar 
avledningen av markvattnet med att bostadsbyggnation inom planområdet inte kan 
genomföras utan att skyfallsåtgärden är genomförd. Åtgärden är reglerad i 
exploateringsavtalet som är upprättat mellan kommun och exploatör för att reglera 
förutsättningar för planens genomförande.  

Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören. 
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PLANFÖRSLAG 
PLANSÖKANDE 
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för  
bostäder i Gårdstånga. Planavtal har upprättats mellan sökande och 
Eslövs kommun. 

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassat till 
befintlig by, terräng, buller och vattenförhållanden.   

PLANDATA 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 25 000 kvm och omfattar fastigheterna  
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är privatägda. 

Plansituation och angränsande fastigheter 
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare men följer angivelserna i 
Översiktsplan Eslöv 2035. För angränsande bostadsbebyggelse, på den västra sidan 
om Flyingevägen, finns en gällande detaljplan antagen 1961. Detaljplanen tillåter 
friliggande bostadshus i ett plan med inredd vind. 

Demografisk information 
I Gårdstånga bor det cirka 350 personer, huvudsakligen mellan 19-64 år. 
Gårdstånga har väldigt få i åldersgruppen 80+. Utbildningsnivån är förhållandevis 
hög och merparten av befolkningen har en gymnasial- eller 
eftergymnasialutbildning. Män 20-64 år tjänar mer än genomsnittet och 
åldersgruppen över 65 år har i genomsnitt en högre årsinkomst än kommunsnittet. 
Bostadsbeståndet består övervägande av äganderätter samt enstaka hyresrätter och 
bostadsrätter. 

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
Följande utredning har beställts under framtagandet av detaljplanen: 

- Trafikbuller. Utförd 2020-01-13 av Sweco Environment AB
- Arkeologisk utredning. Utförd 2021-05-26 av Picea Kulturarv
- Markmiljöundersökning. Utförd 2021-05-28 av Ramböll Sweden AB
- Skyfallsanalys Gårdstånga. Utförd 2022-01-12 av Tyréns
- Geotekniskt utlåtande. Utförd 2022-02-09 av Tyréns

Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören. 
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MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Gestaltningsidé  
Den övergripande gestaltningsidén är en gårdsliknade bebyggelse i en parkliknande 
miljö. Bebyggelsen inom planområdet ska ta avstamp i platsens karaktär och 
huskropparna ska utformas med ett traditionellt formspråk.  
 
Bebyggelse 
Exploatören planerar att bygga flerfamiljshus med lägenheter på 60-80 kvm och 
80-100 kvm. Om planområdet byggs med de lägenhetsstorlekarna möjliggör 
detaljplanen cirka 30 lägenheter inom planområdet. Dock reglerar inte detaljplanen 
hur stora eller hur många bostäder som ska byggas. 
 
De befintliga byggnaderna längs med Flyingevägen är små och består 
huvudsakligen av gathus. För att bibehålla den småskaliga bykaraktären kommer 
den befintliga bebyggelsen att mötas av små komplementbyggnader närmast vägen 
i planområdet. Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen placeras indraget från 
Flyingevägen medan lägre komplementbyggnader kan placeras närmast 
Flyingevägen. Den relationen möjliggör ett gårdsutrymme mellan 
komplementbyggnad och huvudbyggnad. Planbestämmelser gällande takvinkel, 
utformning, hänsyn till omgivning och placering har införts, bland annat med 
anledning av riksintresse för kulturmiljövård. 
 
Exploatörens övergripande tanke om utvecklingen är att bostadshus, 
komplementbyggnader och gårdsutrymmen tillsammans ska skapa gårdsliknande 
miljöer i en parkliknande omgivning. Planbestämmelser i detaljplanen reglerar en 
förhållandevis låg exploateringsgrad och att bara en mindre del får hårdgöras. Detta 
för att skapa förutsättningar för en parkliknande miljö.  
 
Detaljplanen reglerar inte byggnaders inbördes placering, men exploatören har för 
avsikt att bebyggelsen ska placeras oregelbundet i förhållande till varandra för att 
planområdet ska få ett varierat uttryck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Principsektion som visar hur förhållandet mellan komplementbyggnaden och 
bostadshuset kan bli. Näslunds Arkitektur. 
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Byggrätt 
Planområdet är cirka 25 000 kvm och detaljplanen möjliggör en exploatering på 
3500 kvm byggnadsarea. Anledningen till den låga exploateringen beror bland 
annat på gestaltningsidén om traditionell bebyggelse i parkliknande miljö. 
Byggrätten begränsas även av bestämmelsen mark får inte förses med byggnad, 
Plan- och bygglagen 4 kap 16§, längs med Flyingevägen, väg 104 och vid 
Gårdstångabacken. Vid väg 104, som är en statlig väg råder en tillståndspliktig zon 
på minst tolv meter. Eslövs kommun säkerställer zonen med bestämmelsen Mark 
får inte förses med byggnad. I detaljplanen får inte några byggnader placeras 
närmre än tjugo meter från korsningen, detta för att skapa god sikt och 
trafiksäkerhet samt att området tidigare har drabbats av översvämningar. I den 
södra delen av planområdet är bestämmelsen mark får inte förses med byggnad 
utvidgad. Utvidgningen beror på att det under den arkeologiska utredningen 
påträffades lämningar i närheten och för att skydda lämningarna får marken i 
närheten inte bebyggas.   

Byggrätterna inom planområdet påverkas också av att ytor har behövt avsättas för 
vattenhantering. Detaljplanen innefattar även en bestämmelse om 
hårdgörandegraden och att endast 35 procent av markytan i hela planområdet får 
hårdgöras. Detta för att garantera att det finns genomsläpplig mark inom 
planområdet, vilket är bra för infiltrationen av vatten och vegetation i området. 

Komplementbyggnader får inte placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgräns 
längs med Flyingevägen, detta för att skapa utrymme för svackdiken som ska leda 
dagvatten till dagvattendammen i mitten av planområdet. Innanför den prickade 
marken vid Flyingevägen råder egenskapsbestämmelsen Endast 
komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § (korsmark). 
Komplementbyggnader får som högst inneha en nockhöjd på 5,5 meter. Detta för 
att bevara den småskaliga bykaraktären längs med Flyingevägen. Nockhöjden på 

Figur 3. Illustration som visar hur relationen mellan bebyggelsen, bullervallen, 
terrängen och befintlig bebyggelse kan komma att se ut.  
Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 

Figur 4. Illustration som visar hur relationen mellan bebyggelsen, bullervallen, 
terrängen och befintlig bebyggelse kan komma att se ut.  
Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 
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bostadshusen är motiverade av samma anledning.  
 
Allmänplats  
Eslövs kommun har justerat planområdets gräns så att den nya detaljplanen 
ansluter till angränsande detaljplan från 1961. För att ansluta den nya detaljplanen 
till den befintliga detaljplanen har Eslövs kommun planlagt två stråk med 
användningsbestämmelse Allmän platsmark-Gata i detaljplanen. Marken är idag 
vägområde och justeringen är en anpassning till befintliga förhållanden.  
 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Detaljplanen har utvärderats med hjälp av Boverkets verktyg för kartläggning av 
ekosystemtjänster. Eslövs kommun föreslår i detaljplanen att markens användning 
ändras från jordbruksmark till trädgårdsmark och mark för bebyggelse. En 
förändring av den nuvarande monokulturen skulle kunna bidra till ökad biologisk 
mångfald, med fler pollineringsmöjligheter. Enligt kartläggningen kan planområdet 
även ha positiva effekter på de reglerande ekosystemtjänsterna, så som förbättrad 
luftkvalité, bullernivåer, dagvattenhantering och lokalklimatet. Detaljplanen kan 
även komma att främja flera kulturella ekosystemtjänster, däribland sociala 
interaktioner och ökad aktivitet, eftersom detaljplanen möjliggör nya träffytor samt 
ytor för utevistelse.  
 
BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Exploatören har anlitat Sweco Environment AB på uppdrag av Eslövs kommun, för 
att ta fram en bullerutredning för planområdet.  
 
I bullerutredningen redovisas bullernivåerna för planområdet med och utan 
detaljplanen, samt hur bullernivåerna kan komma att vara år 2040.  
 
I slutsatsen av bullerutredning föreslås en 3 meter hög bullervall i förhållande till 
väg 104. Vallen resulterar i en markant sänkning av både den maximala och 
ekvivalenta ljudnivåerna mellan vägen och bebyggelsen jämfört med 
nollalternativet (utan bullervall och utbyggnad). Bullervallen bidrar även till 
reducerade ljudnivåer i den omkringliggande miljön. Vidare resulterar vallen även i 
en sänkning av bullernivåer för befintlig bebyggelse, där ljudmiljön förbättras för 
både utomhus- och inomhusvistelse.  
 
Riktvärde för befintlig bebyggelse överskrids eventuellt i dagens situation, 
beroende på när husen är byggda. Ett genomförande av detaljplanen innebär att 
riktvärdena uppnås, då den nya bebyggelsen skärmar den befintliga. 
Spridningsbilagor visar att både ekvivalent och maximala ljudnivåer sprider sig i 
mindre utsträckning från väg 104 om detaljplanen genomföras, vilket resulterar i en 
allmänt bättre ljudmiljö utomhus vid befintlig bebyggelse.  
 
Eslövs kommun bedömer att detaljplanen kräver en bullervall för att uppnå 
riktvärdena för buller vid bostadsbebyggelse vid samtliga fasader och att riktvärdet 
för uteplats. I detaljplanen är bullervallen villkorad med att startbesked för 
bostadsbyggnation inte får ges för ens bulleråtgärden är utförd. 
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Bullervall 
Gårdstånga kännetecknas av ett mot Kävlingeån sluttande och öppet landskap och 
det är därför viktigt att bullervallen får en utformning som passar in i landskapet. 
Bullervallen ska ha en organisk form som smälter in i landskapet och som 
samtidigt följer Trafikverkets riktlinjer för bullervall i närheten av statliga vägar. I 
planbestämmelsen gällande störningsskydd, reglerar Eslövs kommun att 
bullervallen ska ha en höjd på minst 3 meter i relation till anslutande marknivå, väg 
104 och att vallen inte får ha en brantare lutning än 1:2 mot väg 104.  
 
För att bullervallen ska anpassas till den befintliga terrängen har vallen fått en 
utformningsbestämmelse som reglerar att den västra sidan av bullervallen, som 
vetter mot bebyggelsen i Gårdstånga, får en organisk form. Nedan redovisar Eslövs 
kommun hur bullervallen kan utformas för att få en organisk form mot bebygglsen 
i Gårdstånga och som följer Trafikverkets riktlinjer för bullervall i närheten av 
statliga vägar. 
 

 

 
  

Figur 5. 
Situationsplan som 
visar hur 
planområdet kan 
komma att 
utformas.  
 
Illustrerad av 
Danielsen 
Spaceplanning & 
Architecture AB. 
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Figur 6. Utsnitt A. Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 

Figur 7. Utsnitt B. Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 

Figur 8. Utsnitt C. Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 

Figur 9. Utsnitt D. Illustration av Danielsen Spaceplanning & Architecture AB 
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NATUR 
Grönstrukturkoppling 
I Översiktplan Eslöv 2035 redovisas en möjlig grönstrukturkoppling från 
naturmarken längs med Kävlingeån upp till planområdet. Längs Kävlingeån finns 
flera gångstråk och naturområdet har ett högt rekreativt värde.  
 
Den låga exploateringsgraden inom planområdet kan bidra till att skapa mycket 
utrymme för vegetation och grönska. Bullervallen kommer bilda en barriär som 
reducerar synligheten av väg 104 och kan därigenom stärker parkkaraktären i 
området. Inom planområdet kommer även en dagvattendamm att anläggas. 
Dammen tillsammans med vegetationen mellan huskropparna, kan ha ett rekreativt 
värde och detaljplanen har förutsättningar att återspegla naturområdet vid 
Kävlingeån. 

 
KULTURMILJÖ 
De befintliga byggnaderna längs med Flyingevägen är små och består företrädesvis 
av gathus. För att bibehålla den småskaliga bykaraktären kommer den befintliga 
bebyggelsen att mötas av småskaliga komplementbyggnader närmast vägen i 
planområdet.  
 
Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen placeras indraget från Flyingevägen 
medan lägre komplementbyggnader kan placeras närmast Flyingevägen. Den 
relationen möjliggör ett gårdsutrymme mellan komplementbyggnad och 
huvudbyggnad. Bebyggelsen ska även anpassas genom bestämmelser, till befintlig 
bebyggelse vad gäller utformning, skala och takvinklar. 

 
TRAFIK 
Angöring och biltrafik  
Angöring till planområdet sker från Flyingevägen. För att nå samtliga bostäder 
inom planområdet planeras små in- och utfartsvägar på kvartersmark. Varje 
bostadshus har sin egna in- och utfartsväg som ansluter till Flyingevägen.  
 
Gång- och cykeltrafik  
Inga gång-eller cykelvägar planeras inom planområdet.  
 
Kollektivtrafik  
Detaljplanen medför inga förändringar för kollektivtrafiken i området.  
 
Parkering  
Parkeringen kommer att ske på kvartersmark. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill- och dricksvatten 
Exploatören ansöker hos VA SYD om att ansluta till det kommunala dag-, spill- 
och dricksvattennät efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Därefter kommer 
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planområdet att ingå i VA SYDs verksamhetsområdet för dag-, spill- och 
dricksvatten. 
 
U-område 
Inom planområdet finns flera kabelanläggningar, huvudsakligen koncentrerade till 
planområdets fastighetsgränser. För att trygga kabelanläggningarna har Eslövs 
kommun valt att lägga in ett markreservat för allmännyttiga och underjordiska 
ledningar.  

Energiförsörjning 
Planområdet kommer anslutas till befintligt energiförsörjningsnät. Skånska Energi 
Nät AB som försörjer delar av Gårdstånga med el har högspänningsledningar (20 
kV) i marken längs planområdets västra fastighetsgräns. För att garantera 
tillgängligheten till kabeln har ett u-område upprättats i detaljplanen.  
 
Idag står en kopplingsstation vid planområdets västra fastighetsgräns. För att 
försörja området med el så behöver Skånska Energi Nät AB byta ut befintlig 
kopplingsstation till en nätstation. Eslövs kommun har därför anpassat detaljplanen 
till befintliga förhållanden och detaljplanen har fått en användningsbestämmelse 
som möjliggör Teknisk anläggning inom planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagvattendamm 
Eslövs kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten- och 
översvämningsplan för Eslövs kommun. I dagvatten- och översvämningsplan lyfts 
flera strategier för hur dagvatten och extrem nederbörd ska hanteras inom 
kommunen. Strategierna har och ska beaktas i genomförandet av detaljplanen, 
bland annat förespråkas öppen dagvattenhantering. Eslövs kommun planlägger i 
detaljplanen för Teknisk anläggning-Dagvattendamm. Inom planområdet kommer 
exploatören att anlägga en dagvattendamm med en magasinsvolym på minst 800 

Figur 10. Befintlig kopplingsstation. 
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m³. Kommunen säkrar genomförandet av dammen genom att startbesked för 
bostadsbyggnation inte får ges innan dammen är anlagd. En servis kommer att 
kopplas på dagvattendammen så att vattnet slutligen kan mynna ut i det 
kommunala dagvattennätet.  
 
Avfallshantering och renhållning 
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsföreskrifterna. Fastighetsägaren 
ansvarar för att avfallsutrymme dimensioneras och anpassas till gällande regelverk. 
Fastighetsägaren ska anpassa och placera avfallshanteringen inom fastigheten samt 
på ett rimligt avstånd för både boende/lämnare och hämtare. 
 
   
SOCIALA ASPEKTER 
Barnrättslagen 
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. 
Barnrättslagen gäller som utgångspunkt för beslut som kan röra barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Detaljplanen möjliggör 
stora friytor mellan huskropparna som skapar förutsättningar för utelek och 
rekreation för barn som i framtiden kan komma att bo inom planområdet.  
 
Nya mötesplatser 
Inom planområdet finns det god förutsättningar för gemensamma utrymmen. Med 
uppförandet av bullervallen, tillåter detaljplanen uteplatser i anslutning till 
huskropparna. De gemensamma utrymmena kan skapa social träffpunkter och 
därigenom stärka den sociala hållbarheten för framtida boende inom planområdet.   
 
Tillgänglighet  
Vid utarbetande av detaljplanen har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ och 8 kap 9 
§ PBL i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.  
 
Trygghet 
Eslövs kommun har utvärderat detaljplanen med hjälp av Eslövs kommuns 
checklista som är baserad på BoTryggt2030.  
Ett genomförande av detaljplanen innebär att en tidigare obebyggd yta omvandlas 
till bostadsområde. Möjligheten att skapa en tryggare plats ökar med ny 
bostadsbebyggelse, då platsen kommer vara befolkad av människor både dagtid 
och nattetid. Exploateringsgraden är förhållandevis låg i relation till planområdets 
storlek, vilket ger förutsättningar för nya mötesplatser. Genom att området får fler 
funktioner, ökar användandet av platsen som även kan bidra till att stärka 
trygghetskänslan inom planområdet och i Gårdstånga. Längs Flyingevägen finns en 
gångväg som även medverkar till att stärka trygghetskänslan i närheten av 
planområdet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Bakgrund 
Planområdet ligger i Gårdstånga, och utgörs idag av jordbruksmark, klass 6-9. 
Planområdet avgränsas av befintliga vägar, väg 104 som sträcker sig nordväst om 
området och Flyingevägen sydost om planområdet. Området är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare. 

Gårdstånga ligger i ett öppet landskap präglat av jordbruk. Det gamla stationshuset 
och banvallen vittnar om att Gårdstånga en gång var ett stationssamhälle. Söder om 
Gårdstånga rinner Kävlingeån som omgärdas av riklig grönska. Den starkt 
sluttande Getingebacken, bebyggelsen i dalen och närheten till Kävlingeån 
utmärker byn.   

Historik 
Gårdstånga omnämns under tidig medeltid, som ett vadställe över Kävlingeån. 
Bebyggelsen i Gårdstånga har växt fram under olika tidsepokrar. Den äldsta 
bebyggelsen ligger i anslutning till Flyingevägen och till kyrkan, med ursprung i 
1100-talet. 

Vid sekelskiftet 1900 kom järnvägen och Gårdstånga utrustades med en tågstation. 
Järnvägen drogs strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna Brahes väg. I 
anslutning till den före detta järnvägsbanvallen ligger byggnader från sekelskiftet 
1900.  

Figur 11. Vy från Flyingevägen över planområdet. 
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Under första delen av 1900-talet tillkom ny bostadsbebyggelse, främst 
egnahemshus och arbetarbostäder. Under 1900-talets andra hälft, växte Gårdstånga 
och järnvägen lades ner och nya bostadsområden upprättades. Området mellan den 
tidigare järnvägssträckningen och Flyingevägen förtätades och nya vägar byggdes 
ut. Under 1970- och 80-talet började ny villabebyggelse växa fram, huvudsakligen 
sydost om Flyingevägen, i sluttningen mot Kävlingeån. Bostadshusen placerades 
längs med tidtypiska säckgator och matargator, samt utformades i en homogen 
arkitektur med brunsvart betongtak och fasader till hälften i rött tegel och med 
delvis träbeklädda gavlar i mörka kulörer. 

Figur 12. Kartorna visar hur bebyggelsen växt fram och järnvägens tillkomst samt 
bortgång i Gårdstånga, från mitten av 1800-talet fram till 2018. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Översiktsplan Eslöv 2035 
Eslövs översiktsplan antagen maj 2018, anger ändrad markanvändning från 
jordbruksmark till stadsbygd för planområdet. Med stadsbygd menas område med 
bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär och där bostäder ingår eller kan 
ingå. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga i första hand bör 
tillkomma genom komplettering av befintlig bebyggelse med fokus på 
flerfamiljshus, för att möjliggöra omflyttning inom byn. Ny bebyggelse ska beakta 
de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala och utformning ska anpassas 
till befintlig bebyggelse. Detaljplanen följer angivelserna i Översiktsplan Eslöv 
2035. 

Bostadsförsörjningsprogrammet  
I Eslövs kommuns, som antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, står 
att kommunen bör vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på bostäder som 
en effekt av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.  

Bostadsförsörjningsstrategin tar även upp att bostadsbeståndet i många byar mest 
består av småhus (i Gårdstånga finns endast småhus). Vidare står det att 
bostadsbeståndet skulle behöva bli mer varierat för att öka flexibiliteten och 
underlätta för fler att bo kvar eller flytta till byn. Detaljplanen är i enlighet med 
Bostadsförsörjningsstrategi 2021 – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs 
kommun. 
 
Riksintresse för kulturmiljö 
Gårdstånga ligger inom ett större område av riksintresse för kulturmiljövård: 
Svenstorp - Hviderup - Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). I 
motiveringen står följande:  

Vidsträckt slotts- och odlingslandskapet kring Kävlingeån med förhistorisk 
bosättnings- och brukskontinuitet som sedan stormaktstiden präglats av 
godsförvaltning vid slotten Svenstorp och Hviderup samt Flyinge kungsgård och de 
spår förvaltningen lämnat på såväl landskapets utformning som på bebyggelsens 
och kyrkornas utveckling inom området.  
 
Uttryck för riksintresset lyder: Bronsåldershögar i krönläge utmed Kävlingeån. 
Hviderups tidigare befästa slott från 1620-talet, senast omgestaltat på 1920-talet 
med, omgivande park och rikt förgrenat allésystem, vallgravar, orangeri, ekonomi-
och arbetarbebyggelse i tegel- och gråsten från 1800-talet samt mejeri och smedja. 
Gårdstånga medeltida kyrka som under 1600-talet kraftigt omgestaltas av Anna 
Brahe, monumentalt gravkor, prästgård från 1800-talet. Hviderups välbevarade 
hospital från 1600-talet - ett av landets äldsta i sitt slag, plattgården Gårdstånga 
Nygård med bevarad och tidstypisk 1800-talsbebyggelse. 
 
Angränsande detaljplaner 
För angränsande bostadsbebyggelse på den västra sidan om Flyingevägen finns en 
gällande detaljplan, antagen 1961. Detaljplanen tillåter friliggande bostadshus i ett 
plan samt inredd vind. Där så prövas lämpligt får även lokaler inredas för handel 
och hantverk. 
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Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 56 att ge sökande positivt 
planbesked och planuppdrag. 
 
Samråd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18, § 113 att sända Detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på samråd. Samrådstiden 
varade från 1 oktober 2020 till 30 november 2020.  
 
Granskning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23, § 96 att sända Detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på granskning. 
Granskningstiden varade från 5 juli 2021 till 1 september 2021.  
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SERVICE 
I dagsläget är serviceutbudet begränsat i Gårdstånga, viss kommersiell handeln 
finns vid Gårdstångarondellen, någon kilometer från planområdet. I grannbyn 
Getinge finns det en gårdsbutik och bilservice. I närheten av bostadsbebyggelsen 
vid Anna Brahes väg finns två fotbollsplaner.   

Den huvudsakliga servicen ligger i omkringliggande orter. Skola F–6 och förskola 
finns i grannbyn Flyinge. Så småningom kommer gårdstångaborna även ha tillgång 
till utbudet i den nya framväxande stadsdelen Brunnshög i norra Lund.   
 

TRAFIK 
Kollektivtrafik 
Gårdstångas kollektiva kommunikationer utgörs i dag av regionbusslinjer med 
halvtimmestrafik längs E22. Busslinjerna Kristianstad-Malmö och Hörby-Lund och 
regionbusslinjerna Flyinge-Eslöv och Gårdstånga-Lund går vid Gårdstånga 
trafikplats vid E22.  
 
Vid E22/Gårdstångarondellen finns även en pendlarparkering, som möjliggör 
samåkning.  
 
Biltrafik 
Planområdet nås med biltrafik från väg 104, via två in- och utfarter. En från söder 
vid Gårdstånga kyrka och den andra infarten ligger vid korsningen Viderupsvägen 
och Gårdstångabacken. Trafikverket är väghållare för väg 104 och 
Gårdstångabacken. Eslövs kommun äger Flyingevägen och Gårdstånga Getinges 
vägförening ansvarar för drift och underhåll.   
 
Under 2017 beräknade Trafikverket det genomsnittliga trafikflödet, årsdygnstrafik 
(ÅDT) per dygn. Beräkningen visade att den totala årsmedeldygnstrafiken på väg 
104 är cirka 3010 fordon under ett dygn. Antalet inkluderar samtliga fordon, både 
lastbilar och personbilar.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Från busshållplatsen vid Gårdstångarondellen finns en gång- och cykelväg som går 
via Gårdstånga och fortsätter vidare till Flyinge. Det går även grusvägar till Eslöv 
samt en välutbyggd cykelväg till forskningsanläggningarna, Brunnshög och Lund 
längs den gamla riksväg 15, även kallad Odarslövsvägen. 

 
NATUR 
Natur, park och rekreation  
Inom planområdet finns inget identifierat värdefullt naturområde. Väster om 
planområdet och befintlig bebyggelse sträcker sig Kävlingeån som omgärdas av 
naturmark. I Översiktsplan Eslöv 2035 beskrivs att området har ett högt 
rekreationsvärde och en viktig yta vid översvämningar. Naturmarken vid ån skapar 
vandringsmöjligheter både öster och västerut. Området längs med Kävlingeån är 
utpekat som riksintresse för friluftsliv. Ån är även ett regionalt särskilt värdefullt 
vattendrag samt viktigt tillhåll för skyddsvärda fågelarter. De samlade biologiska, 
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geovetenskapliga, rekreativa och landskapsbildsmässiga värdena i Kävlingeåns 
dalgång är mycket stora.  
 
I översiktsplanen redovisas två önskvärda utvecklingsstrategier för planområdet. 
Den ena är en grönstrukturkoppling som binder samman naturmarken vid 
Kävlingeån och planområdet. Den andra önskvärda utvecklingsstrategin är en 
dagvattenlösning inom planområdet. 
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd 
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne utgör träden längs med 
Flyingevägen en allé. Alléer är biotopskyddade och i enlighet med Miljöbalken 7 
kap. 11 § (1998:808) får inte områden som är biotopskyddade utsättas för skada. 
Det som kännetecknar en allé är att exemplaren är lövträd som antingen är 
planterade i en enkel eller dubbel rad, samt är fem eller fler till antalet. Det behöver 
inte vara jämna avstånd mellan träden i en allé eftersom tidigare träd kan ha dött 
utan att ersättas. En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen 
längs en väg, eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet 
landskap för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Om trädraden är 
belägen i ett i övrigt öppet landskap behöver den inte vara belägen längs en väg 
eller det som tidigare har utgjort en väg.  
 
Topografi 
Planområdet sluttar mot Flyingevägen från väg 104. Vid väg 104 är högsta punkten 
26 meter över nollplanet. Lägsta punkten är 21 meter över nollplanet i 
planområdets sydvästra kant mot Flyingevägen.   
 
Geotekniska förhållanden och markradon 
Planområdet ingår i området som har identifierats som normalrisk för radon. 
Högriskområden kan dock förekomma lokalt med hänsyn till Eslövstraktens 
geologi.  
 
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består planområdet främst av 
postglacial sand, med undantag från i norra delen av planområdet där marken 
huvudsakligen består av glacial lera och möränfinlera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13.  
Utsnitt från SGU 
som visar jordarter 
i området.  
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DAG- OCH SKYFALLSHANTERING 
Markvatten från jordbruksfastigheter  
Enligt Eslövs skyfallskartering från 2019 över Gårdstånga, pekas planområdet ut 
som en del i det området som drabbas av översvämningar vid extrema skyfall. 
Enligt flödespilarna rinner markvatten från jordbruksfastigheterna öster om 
planområdet, väg 104 och Gårdstångarondellen. Merparten av vattnet kommer från 
jordbruksfastigheterna och samlas i en lågpunkt öster om väg 104 och 
Gårdstångabacken. Vid lågpunkten rinner vattnet senare ner i Trafikverkets 
dagvattensystem och över väg 104 och in i planområdet. Markvattnet rinner senare 
ner i det kommunala dag- och spillvattensystem och översvämmar befintlig 
bebyggelse väster om Flyingevägen.  
 
Om vattnet från jordbruksfastigheterna kan undvika att nå det befintliga 
dagvattennätet, minskar avsevärt risken för översvämning hos hushåll väster om 
Flyingevägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Barnrättslagen 
Barnrättslagen (tidigare barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. 
Barnrättslagen gäller som utgångspunkt för beslut som kan rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling.  

I planområdets närhet, vid Byasvängen finns en lekplats och cirka 200 meter bort 
finns en fotbollsplan. Mellan Gårdstånga och Flyinge finns en gång- och cykelväg 
som möjliggör att lite äldre barn kan röra sig fritt i sitt närområde samt till skolan i 
Flyinge. Närmsta grundskola och förskola ligger i Flyinge cirka 3 km, från 
planområdet. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill- och dricksvatten 
Idag ligger planområdet utanför VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 
dricksvatten. 

Figur 14. Utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering.  
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Brandposter 
Närmsta brandpost ligger i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. 
Avståndet uppgår i planområdets ytterkanter till över 400 m. 

 
 
 
 
 

 

 

  

534 ( 805 )



KS.2019.0197 den 14 februari 2022 

24 
 

KONSEKVENSER  
MILJÖKONSEKVENSER 
Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
Eslövs kommun bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL, varför behovet av miljöbedömningen inte 
föreligger.  
 
Påverkan på riksintresse  
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Svenstorp - Hviderup - 
Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). Bebyggelsen inom 
planområdet är tänkt att smälta in i den befintliga bebyggelsestrukturen och 
karaktären som kännetecknar Gårdstånga. Gårdstånga kännetecknas delvis av 
vidsträckta odlingslandskap och bullervallen kommer att bli ett nytt inslag i 
landskapet. För att säkerställa att bullervallen får ett organiskt uttryck som smälter 
in i landskapet, har bullervallen fått en utformningsbestämmelse.   
 
Flyingevägen kännetecknas av småskaliga volymer med bland annat små gathus. 
För att bibehålla den karaktären får komplementbyggnader placeras närmst vägen. 
Genom att placera komplementbyggnader närmst Flyingevägen och bostadshusen 
något indraget bildas ett gårdsutrymme mellan huskropparna. Detaljplanen tar sin 
utgångspunkt i befintlig bebyggelse i Gårdstånga. Planområdet är av begränsad 
omfattning och ses som en mindre komplettering till befintlig by. 
 
Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte medför skada 
på riksintresset. 
 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas.  
Enligt Årsrapport för Eslövs kommun 2018 - Kontroll av luftkvalitet inom 
samverkansområdet Skåne, är luftföroreningarna i Eslöv koncentrerade främst 
längs med järnvägen och större vägar. Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid 
ligger kring 10– –  
 
Exploateringsgraden är begränsad i relation till det totala planområdet och 
detaljplanen innebär en minimal ökning i trafikmängden. Den ökade trafikmängden 
bedöms vara cirka 120 fordonsrörelser per dygn. Eslövs kommun bedömer att 
detaljplanen inte har någon negativ inverkan på luftkvaliteten i området.  
 
Vattenkvalitet 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Nödvändiga 
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dagvattenåtgärder ska anläggas för att dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan 
på ytvattenförekomstens kemiska och ekologiska status. 
 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 
För att detaljplanen inte ska försämra situationen för befintlig bebyggelse i 
Gårdstånga och för att undvika översvämningar inom planområdet vid extrema 
skyfall, måste markvattnet från jordbruksfastigheterna öster om planområdet 
omhändertas. Efter granskningen har Tyréns genomfört en Skyfallsanalys, 2021-
12-13, i sammanfattningen står följande: 
 
Skyfallsåtgärden innebär att skåla ut en befintlig lågpunkt till en översvämningsyta 
sydöst om Väg 104 /Gårdstångabacken, möjliggöra ytlig bräddning öster om Väg 
104/Gårdstångabacken samt anläggning av en ny 500 mm trumma under väg 104 
som ersätter befintlig 110 samt 160 mm trumma. Beräknad volym på ca 2200 m3 
innebär att hela avrinningen från åkermark och väg 104 utjämnas och avleds via 
Trafikverkets ledningssystem.  

Åtgärden visar god effekt i minskade översvämningsnivåer. Maximalt vattendjup 
minskar med uppemot över 90 % hos nedströms villatomter inom Gårdstånga 
tätort. Genom att anlägga en större trumma (500 mm) under väg 
104/Gårdstångabacken och möjliggöra en stor översvämningsyta uppströms 
trumman kan Trafikverkets dagvattenledningssystem och avvattning av Väg 104 
förbättras och risker för erosion vid extremflöden minskas. 

En översiktlig teoretisk flödesberäkning har utförts för att klargöra kapaciteten i 
det befintliga diket nedströms Trafikverkets ledningar. Befintligt dike är nyligen 
utgrävt och bedöms klara av att avleda det tillkommande flödet. 

En översiktlig teoretisk volymberäkning har utförts för att klargöra ifall 
Kvävedammen har kapacitet att ta emot den tillkommande volymen. Tillkommande 
volym motsvarar ca 9600 m3. Ur denna övergripande analys bedöms diket och 
kvävedammen kunna utjämna tillkommande flöde och volymer från Trafikverkets 
ledningssystem. Det är rekommenderat att detta detaljberäknas och bekräftas vid 
kommande förprojektering.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Illustration 
som visar 
principlösningen för 
att skyfallsvattnet 
som rinner från 
angränsande 
jordbruksfastigheter.   
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Eslövs kommun gör bedömningen utifrån framtagen skyfallsanalys att åtgärden har 
goda effekter både inom och utanför planområdet, samt att ett genomförande av 
detaljplanen inte kommer medföra negativa effekter för befintlig bebyggelse vid 
framtida skyfall. 

Dagvattendamm  
För att omhänderta vatten som faller inom planområdet kommer en 
dagvattendamm att anläggas i mitten av planområdet. Dammen syftar till att 
fördröja dag- och skyfallsvatten som faller inom planområdet innan det når det 
kommunala dagvattennätet. Detta för att minska belastning på VA SYDs 
dagvattenledningssystem. Dammen ska ha en volym på minst 800 m3. Planområdet 
kan då hantera sitt eget dagvatten och skyfall (klimatanpassat regn med 100 års 

Figur 16. Utsnitten ovan visar maximalt översvämningsdjup före och efter genomförd 
skyfallsåtgärd. Analysen visar en väsentlig förbättring för befintlig bebyggelse i Gårdstånga och 
inom planområdet.  
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återkomsttid). Ett genomförande av detaljplanen kommer inte förvärra eller öka 
belastningen på det kommunala dagvattenledningssystemet. Utsläppsflödet i 
dagvattenservisen bör inte överskrida ett 1-årsregn. 
 
Eslövs kommun föreslår i detaljplanen att dagvatten och skyfallsvatten som faller 
inom planområdet ska avledas medhjälp av avskärande diken längs med 
planområdets västra och norra fastighetsgräns. Diken leder senare vidare till 
dagvattendammen.  
 
VA SYD kommer även att utföra kapacitetshöjande åtgärder på spill- och 
dagvattennätet i Gårdstånga.  
 
Illustrationerna nedan visar hur de avskärande dikena är tänkta att gå inom 
planområdet och hur exploatören kan välja att utforma dikena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Kartan visar hur 
dag- och skyfallsvattnet 
som faller inom 
planområdet ska ledas till 
dagvattendammen i mitten 
av planområdet.  
 

Figur 17. Sektion som visar hur relationen mellan Flyingevägen, infart till planområdet, 
diket till dagvattendammen och den befintliga trädallén kan komma att se ut. 

538 ( 805 )



KS.2019.0197 den 14 februari 2022 

28 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Utsnitt som 
visar hur svackdikena 
som leder vatten till 
dagvattendamm kan 
komma att utformas. 
Danielsen 
Spaceplanning & 
Architecture AB 
 

Figur 20. Sektion som 
visar hur relationen 
mellan Flyingevägen, 
diket till 
dagvattendammen och 
den befintliga trädallén 
kan komma att se ut. 
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NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Skyddsvärda och biotopskyddade träd 
Vid planområdets västra fastighetsgräns går en trädrad som består av stora och 
gamla skogslönnar (Acer platanoides). Trädraden står utanför planområdet men 
bedöms enligt Eslövs kommuns miljöavdelning och Länsstyrelsen i Skåne som 
särskilt skyddsvärda. Träden ingår i den trädinventering som Eslövs kommun 
utförde år 2015. Träden är gamla och skogslönnen är en inhemsk art. Flera av 
träden har stora håligheter som fungerar som levnadsmiljöer för flora och fauna. 
Om träden av någon anledning måste fällas eller riskerar att komma till skada, även 
om de inte ingår i planområdet, ska dispens från biotopskyddet sökas hos 
Länsstyrelsen i Skåne.  
 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Detaljplanen har utvärderats medhjälp av Boverkets verktyg för kartläggning av 
ekosystemtjänster. Ett genomförande av detaljplanen kan innebära att nya 
ekosystemtjänster tillkommer till området, främst stödjande och reglerande 
ekosystemtjänster, men även kulturella. Detaljplanen innebär dock att de 
försörjande ekosystemtjänsterna så som matförsörjning kommer att försämras. 
Detta eftersom jordbruksmark försvinner. 
 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER  
Jordbruksmark 
Planområdet omfattar cirka 3 hektar brukningsvärd jordbruksmark av klass 6-9. 
Enligt fastighetsägaren är marken dock svår att bruka på ett effektivt sätt eftersom 
ytan är liten.   

Genomförandet av detaljplanen utgör ett väsentligt samhällsintresse eftersom 
detaljplanen möjliggör för byggnation av cirka 30 hushåll.  

Lokaliseringen kan inte lösas tillfredsställande på annan plats eftersom målet är att 
erbjuda ett attraktivt boende i en historisk by, i ett rekreativt sammanhang, och med 
goda pendlingsförutsättningar till de framväxande forskningsanläggningarna i 
Lund. Lokaliseringsförutsättningarna kan sammanfattas i följande punkter:  

 Gårdstånga har cykelavstånd till forskningsanläggningarna ESS och MAX 
IV i Brunnshög i Lund och cykelväg hela sträckan. Gårdstånga ligger cirka 
7 kilometer från Brunnshög. Gårdstånga har även ett fördelaktigt 
pendlarläge med kommunikationer till stora delar av hela Skåne. Till Lund 
och Brunnshög går en regionbusslinje med en halvtimmes mellanrum.  

 Gårdstånga är en historisk by, med ursprung i 1100-talet och ingår i 
riksintresse för kulturmiljövård Svenstorp - Hviderup - Flyinge - Västra 
Hoby [M80]. Den historiska byn har både attraktiva kulturmiljövärden och 
lantlig karaktär. 

 I södra delen av Gårdstånga ligger Kävlinge ån, som omfattas av 
riksintresse friluftsliv och är ett populärt rekreationsstråk. Det innebär att 
byn även har rekreativa kvaliteter. 
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 Planområdet är medtaget i den gällande översiktsplanen för Eslövs 
kommun och har där bedömts vara lämpligt. 

 
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Efter granskningen har exploatören beställt ett utlåtande om de geotekniska 
förhållandena för byggnation inom planområdet, se sammanfattning nedan. I det 
utlåtandet har markens beskaffenhet och påverkan från en framtida bullervall vägts 
in. 

Sammantaget bedöms det utifrån tillgänglig information inte föreligga något 
geotekniskt hinder för planerad byggnation. För framtida projektering och val av 
grundläggningsmetod rekommenderas att en detaljerad geoteknisk undersökning 
utförs i fastställda huslägen. Den geotekniska undersökningen kan då ge underlag 
för dimensionering av eventuell bottenplatta, rekommendationer kring eventuella 
förstärkningsåtgärder samt innefatta mätning av markradon. 
 
Eslövs kommun bedömer utifrån utlåtandet att de geotekniska förhållandena är 
goda inom planområdet och att ett genomförande av detaljplanen inte kommer 
medföra någon risk för människors hälsa och säkerhet.  

 
MARKFÖRORENINGAR 
Under samrådstiden framkom att den södra delen av planområdet ligger inom ett 
område, som tidigare varit en del i en järnvägssträckning. Utifrån den 
informationen genomfördes en miljöteknisk markundersökning som klarlägger om 
det finns några miljöfarliga ämnen inom planområdet.  
 
En markundersökning genomfördes den 4 maj 2021 av Ramböll Sweden AB. 
Ramböll utförde jordprovstagning genom provgropsgrävning i fyra punkter längs 
med sträckan där den tidigare järnvägen har legat. Under undersökningen grävdes 
provgropar ner till en meters djup under markytan och jordmassorna lades i en hög 
bredvid gropen för provtagning. Därefter genomfördes samlingsprover på de fyra 
provgroparna. Ett samlingsprov, består av cirka tio delprov, per provgrop. 
Jordmassorna i proverna analyseras utifrån förekomsten av metaller inklusive 
kvicksilver och PAH. Resultatet från provtagningen visade inga risker för 
människors hälsa och miljö. Ramböll skriver även att vid eventuella framtida 
schaktarbeten kan massor återanvändas inom undersökningsområdet utan risk för 
människors hälsa eller miljön. Eventuella överskottsmassor kan återanvändas fritt 
även utanför undersökningsområdet. 
 

STADSBILD/LANDSKAPSBILD 
Detaljplanen innebär att stads- och landskapsbilden kommer att förändras i 
Gårdstånga. Bullervallen kommer skapa en barriär mellan väg 104 och byn. Delar 
av utsikten över Gårdstånga från väg 104 kommer att försvinna. Terrängen i 
Gårdstånga sluttar från öster till väster, ner mot Kävlinge ån. Detaljplanen reglerar 
att bullervallen ska ha en organisk utformning mot bebyggelse i Gårdstånga. Detta 
för att bullervallen ska smälta in i landskapet.  
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Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att området omvandlas från 
öppet odlingslandskap till bostadsområde med möjligheter till stora gröna 
rekreationsytor. Utformningsbestämmelserna inom planområdet tar sin 
utgångspunkt i befintlig bebyggelse i Gårdstånga. Flyingevägen kommer rammas 
in av bebyggelse längs båda sidorna och därigenom bli ett centralt stråk i byn. 
Planområdet är av begränsad omfattning och ses som en mindre komplettering till 
befintlig by. 
 

ARKEOLOGI 
Riksantikvarieämbetet har identifierat två områden i närheten av planområdet, med 
möjliga fornlämningar av lämningstypen boplats. Under samrådstiden framkom i 
Länsstyrelsen yttrande att det sannolikt kan finnas dolda fornlämningar under mark 
inom det aktuella detaljplanområdet. På Länsstyrelsen inrådan genomfördes en 
arkeologisk utredning. Under utredningen lades 39 schakt ut, cirka 10 meter långa 
och 1,4 meter breda med ett jorddjup på cirka 0,8 meter. I sydvästra hörnet av 
planområdet påträffades under utredningen i schakt 33 dock enstaka anläggningar, 
som två syllstenar och en kulturlagerlins som kunde sättas i samband med 
fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. I kulturlagret i schakt 33 
hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar äldre aktiviteter i området.  
 
Länsstyrelsen bedömde att påträffande bevarade lämningarna har ett ringa 
vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. 
Länsstyrelsen anser även att det inte längre finns några hinder ur arkeologisk 
synpunkt att fortsätta det planerade arbetet inom området för detaljplanen.  
 
Detaljplanen innehåller ett utvidgat område med prickmark, 15-17 meter från 
fastighetsgränsen i anslutning till bytomten i söder. Därmed riskerar inga nya 
byggnader att göra intrång på boplatsen.  
 
Om fornlämningar finnes i samband med markarbete, ska arbetet avbrytas på den 
yta där fornlämningar påträffas och exploatören ska kontakta länsstyrelsen. Detta i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Kartan 
visar alla 39 
schaktgropar som 
grävdes i samband 
med den arkeologisk 
utredning. 
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TRAFIK 
I tidig dialog med Trafikverket, framkom att detaljplanen skulle generera väldigt 
lite årsmedeldygnstrafik. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) hade ökat med cirka 120, 
om det blir cirka 30 hushåll och om varje hushåll kör 4 rutter per dygn. Inga nya in- 
och utfarter kommer att upprättas från planområdet till väg 104.  
Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av detaljplanen kommer att skapa 
en minimal trafikökning i Gårdstånga.  

Kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna är goda i Gårdstånga. Boende inom 
planområdet har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken som passerar  
Gårdstångarondellen. Detaljplanen kan på sikt medföra en ökad efterfrågan, vilket i 
sin tur kan innebära förbättrad turtäthet. I Gårdstånga finns en mycket bra utbyggd 
regional kollektivtrafik. Vidare finns cykelväg till Flyinge/Holmby, Eslöv och 
Lund längs den gamla riksväg 15, även kallad Odarslövsvägen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Spill- och dricksvatten 
Planområdet är inför planläggning utanför VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, 
spill- och dricksvatten men avses i samband med utbyggnad att anslutas dit. 
Exploatören ansöker hos VA SYD om att ansluta till det befintliga ledningsnätet 
för dag- spill- och dricksvatten. 

Brandposter 
Enligt Räddningstjänsten Syd är brandpostnätet inte tillräckligt i Gårdstånga och 
brandpostnätet kommer behöva utökas i samband med utbyggnaden. 
Räddningstjänsten Syd tillsammans med VA SYD kommer placera ut en brandpost 
vid korsningen Anna Brahes väg och Flyingevägen. Den befintliga brandposten 
och den tillkommande brandposten täcker dock inte in hela Gårdstånga och har 
begränsad kapacitet. Vid en eventuell utryckning kommer både en sprutbil, som 
ansluter till brandposten och en tankbil. Räddningstjänsten Syd uppger även att ur 
en brand aspekt är lägenheter en lämplig bebyggelseform eftersom varje lägenhet 
utgör en brandcell.  

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
Sweco utförde 2020-01-13 en bullerutredning, för bullernivåerna inom 
planområdet och för angränsande bebyggelse. Bullerutredningen tar avstamp i hur 
bullersituationen kan komma att se ut utifrån en trafikprognos år 2040. Slutsatsen 
av bullerutredningen redovisas kursivt nedan:  

Med en 3 m hög bullervall mot vägen innehålls riktvärde vid fasad vid alla fasader 
på alla våningsplan för de planerade husvolymerna. Stora delar av ytan runt den 
planerade bebyggelsen innehåller riktvärde för uteplats. Därmed kan uteplatser 
placeras ganska fritt vid den planerade bebyggelsen. Vidare kan kompletterande 
uteplatser placeras på ytor med god ljudmiljö. 
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Vallen resulterar även i en sänkning av både maximala och ekvivalenta ljudnivåer 
mellan vägen och bebyggelsen jämfört med nollalternativet (utan bullervall och 
utbyggnad). Detta möjliggör för en god ljudmiljö för parkmiljö på grönytan mellan 
bebyggelsen och vägen. Vidare resulterar vallen även i en sänkning av ljudnivåer 
vid befintlig bebyggelse, där ljudmiljön förbättras för både utomhus- och 
inomhusvistelse. 

Utan vall kan de planerade byggnaderna innehålla trafikbullerförordningen om 
uteplatser placeras på motsatt sida om huset från vägen där riktvärde innehålls 
enligt bilagor, samt om huset närmst väg 104 planlöses med hälften av 
bostadsrummen riktade mot dämpad sida. Ytan där riktvärde för uteplats innehålls 
är väldigt begränsad för främst husen längst norrut. Ljudnivåer mellan husen och 
104:an är höga relativt till riktvärden för uteplats och kan hämma att ytan nyttjas 
för utomhusvistelse. 

Riktvärde för befintlig bebyggelse överskrids eventuellt i nollalternativet, beroende 
på när husen är byggda. I utbyggnadsalternativet innehålls riktvärdena då den nya 
bebyggelsen skärmar den bakomvarande. Spridningsbilagor påvisar att både 
ekvivalent och maximala ljudnivåer sprider sig till mindre utsträckning från väg 
104, resulterandes i en allmänt bättre ljudmiljö utomhus vid befintlig bebyggelse. 

Ljudnivåer påverkas främst av väg 104, men även E22. Inga andra bullerkällor 
bedöms påverka planområdet. De trafikflöden som Sweco använt vid beräkning av 
buller inkluderar prognostiserade trafikförändringar för år 2040. Utan bullervall 
uppnås inte riktvärdet för bullernivåer i närheten av bostäder.  Bullersituationen 
kommer förbättras efter utbyggnad av planområdet. Gränsvärdet för ekvivalent 
ljudnivå och maximal ljudnivå efter utbyggnad av bullervall, uppnås i hela 
området.  Bullervallen kommer att bidra till att riktvärdena hålls vid alla fasader 
och våningsplan samt att stora delar av ytan runt den planerade bebyggelsen når 
riktvärdet för uteplats. Därmed kan uteplatser placeras ganska fritt vid den 
planerade bebyggelsen. Bullervallen kommer även gynna den befintliga 
bebyggelsen i Gårdstånga.  

Eslövs kommun bedömer utifrån bullerutredningen att en 3 meter hög bullervall 
krävs längs med väg 104 för att minska bullernivåerna. Det är även viktigt att 
bullervallen utformas enligt Trafikverket regelverk om Vägars och gators 
utformning (VGU). Därför får inte vallen ha en brantare lutning än en 1:2. 
Lutningsförhållandet ska vara mellan väg 104 och krönet på bullervallen.   

Elektromagnetisk strålning 
Elektromagnetiska fält finns där elektrisk ström förekommer, det kan vara allt ifrån 
transformatorstationer, kraftledningar och elektriska hushållsföremål. 
Elektromagnetiska fält minskar drastiskt i relation till transformatorstationens 
fasad, dock ska angränsande byggnader i form av kontor eller bostäder inte 
placeras närmre än cirka 2 meter. Användningsbestämmelsen Teknisk anläggning 
omgärdas därför av egenskapsbestämmelsen Mark får inte förses med byggnad, så 
att inte bostadshusen placeras för nära en framtida transformatorstation. Bredden 
på egenskapsbestämmelsen Mark får inte förses med byggnad är 2 meter.  
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Vattenförekomst  
Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån uppnår 
otillfredsställande ekologisk status gällande näringsämnen och god status gällande 
försurning. Kävlingeån uppnår inte god kemisk status gällande kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är 
för höga beror på internationella luftnedfall. Polybromerade difenyletrar används 
som flamskyddsmedel i bland annat textil, möbler och plastprodukter och tros ha 
orsakat föroreningar i vattenmassor genom bland annat läckage och utsläpp. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte bidra till att försämra vattenkvaliteten 
i Kävlingeån. 

SOCIALA KONSEKVENSER 
God bebyggd miljö 
God bebyggd miljö är ett miljömål som beslutades av Riksdagen år 2012. 
Miljömålet definieras på följande sätt av Riksdagen:  

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö finns 
tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012. Preciseringarna 
innefattar bland annat att området ska ha en hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur, tillgång till natur- och grönområden, bevara och utveckla 
kulturvärden, etcetera. Eslövs kommun bedömer att detaljplanen tar fasta på 
majoriteten av preciseringar och att förslaget uppfyller miljömålet för God bebyggd 
miljö. 
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GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas mot 
fastighetsägarens bestridande endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen. 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Detaljplanearbete 
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag har bekostats av 
exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan 
detaljplanen antas. Kostnader och ansvar för åtgärder som krävs för att genomföra 
detaljplanen ska regleras i exploateringsavtalet. Samordningen mellan exploatör, 
samfällighetsförening och kommunen regleras i exploateringsavtalet. Avtalet ska 
reglera utförande av nya anslutningar mellan planområdet och Flyingevägen. I 
exploateringsavtalet säkerställer Eslövs kommun skyfallsåtgärderna som ska 
genomföras utanför planområdet. Avtalet reglerar även de ytor som ligger inom 
planområdet men som idag är vägområde och är en anpassning till befintliga 
förhållanden.   

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Exploatören har 
bekostat undersökningar och utredningar som har erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Exploatören ombesörjer och bekostar eventuella 
ledningsomläggningar. Planområdet kommer anslutas till det allmänna dag-, spill- 
och dricksvattennätet. Kostnaden för anslutningen skall ske enligt antagen VA-
taxa. 

Säkerhet 
När planområdet är utbyggt kommer Räddningstjänsten Syd tillsammans med VA 
SYD att placera ut en brandpost vid korsningen Anna Brahes väg och 
Flyingevägen.  

Skötsel och underhåll 
Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo och likaså fortsättningsvis. GMR 
Fastigheter AB som äger samtliga fastigheter inom planområdet kommer förvalta 
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och bedriva skötseln av bostadshusen, dagvattendammen, grönytor och övriga 
omkringliggande ytor innanför planområdet. 

Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer fastighetsägaren ansöka om 
fastighetsbildning för kvartersmarken. I samband med det ska exploatören ansöka 
om omprövning av gemensamhetsanläggningen Gårdstånga GA:2, för att ändra 
andelstalen för ombildade fastigheter och justera gemensamhetsanläggningens 
sträckning. 

Ansökan om fastighetsbildning  
Fastighetsägaren ansvarar att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning, omprövning av gemensamhetsanläggning och eventuellt 
upphävande/ändring av ledningsrätt. 

Ledningsåtgärder 
Exploatören bekostar eventuella ledningsåtgärder eller flyttningar av ledningar 
inom planområdet.    

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 

Katarina Borgstrand Mikael Vallberg Matilda Suneson 
Avdelningschef Planchef Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen 
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Samrådsredogörelse   
 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2020 att skicka 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd 2020-09-01 – 2020-11-30. 
Totalt har 21 yttranden inkommit, varav 20 yttranden är med erinran. 
Sakägare och övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad 
till sig och därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunledningskontorets kommentarer till yttrandena redovisas 
med kursiv och fet text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med 
ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen Skåne    m.e 
1.2 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.3 Lantmäteriet    m.e 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden  m.e 
1.5  Trafikverket     m.e  
    
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Barn- och familjenämnden   i.e 
2.2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
2.3 Skanova AB     m.e 
2.4 PostNord Sverige AB   m.e 
2.5 Kultur- och fritidsnämnden  i.e 
2.6 MERAB    m.e 
2.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.8 Vård- och omsorgsnämnden  m.e 
2.9  VA SYD    m.e 
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3. Medborgare 
3.1  Medborgare 1   m.e 
3.2 Medborgare 2   m.e 
3.3 Medborgare 3   m.e 
3.4 Medborgare 4   m.e  
3.5 Medborgare 5   m.e 
3.6  Medborgare 6   m.e
     
   
 
   
1. Statliga myndigheter 
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne   m.e 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 
anslutning till befintlig by. Planområdet är totalt cirka 31 000 kvadratmeter 
och omfattar fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. 
Fastigheterna är privat ägda. Området är inte detaljplanelagd sedan tidigare. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området 
gäller ”Översiktsplan Eslöv 2035” antagen 31 maj 2018 som anger en 
ändrad markanvändning från jordbruksmark till stadsbygd inom 
planområdet. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga i 
första hand bör tillkomma genom komplettering av befintlig bebyggelse 
med fokus på flerfamiljshus, för att möjliggöra omflyttning inom byn. Ny 
bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala 
och utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Planen är förenlig 
med översiktsplanens intentioner. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i MB 6 kap. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintresse Kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB  
Planområdet ligger inom riksintresse Svenstorp- Hviderup – Flyinge-Västra 
Hoby [M80]. Kommunens bedömning är att riksintresset inte kommer att 
påverkas negativt eftersom bebyggelsen inom planområdet är tänkt att 
smälta in i den befintliga bebyggelsestrukturen och karaktären som 
kännetecknar Gårdstånga. Länsstyrelsen kan dock inte se att detta 
säkerställs av detaljplanen.  
 
Av planbeskrivningen framgår att det rör sig om traditionella husvolymer, 
men detaljplanen medger inga preciserade ytor eller uppdelning av byggrätt 
i olika volymer. Länsstyrelsen anser att kapitlet konsekvenser behöver 
kompletteras vad gäller påverkan på riksintresset utifrån vad detaljplanen 
tillåter, exempelvis två större flerbostadshus. Alternativt att 
planbestämmelserna regleras för att fastställa gestaltningsidén ”gårdsliknade 
bebyggelse i en parkmiljö”.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde dag-, spill- och dricksvatten, 
men kommer att anslutas till befintligt verksamhetsområde. Av 
planhandlingarna framgår att det befintliga dagvattennätet är väldigt belastat 
idag och att vid höga skyfall stiger avloppsvattnet hos flera hushåll i 
Gårdstånga. Detta beror på att avloppsnätet och dagvattennätet bitvis är 
sammankopplat. Detta leder till att flera hushåll väster om planområdet 
drabbas av översvämningar när höga skyfall.  
 
Länsstyrelsen anser att dagvattenlösningen vad gäller diket behöver 
förtydligas i planhandlingarna Detta eftersom det framkommer att diket är 
en förutsättning för att planområdet ska kunna anslutas till VA-nätet samt att 
det är en förutsättning för att planen ska antas. Länsstyrelsen kan inte se att 
det finns någon planbestämmelse i plankartan som reglerar själva diket, men 
att det finns illustrationstext för dike. Länsstyrelsen efterfrågar även om ett 
utvecklat resonemang i planhandlingarna kring hur kommunen kommit fram 
till att den tekniska anläggningen, som dagvattendammen utgör, är 
tillräckligt för att lösa den redan ansträngda situationen med ett överbelastat 
dagvattennät vid höga skyfall.  
 
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd 
eller av vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för 
dagvattenhanteringen om det är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att kommunens 
miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Av planhandlingarna framgår det att kommunen bedömer att en bullervall 
kommer att krävas för att säkerställa att bullernivåerna följer de angivna 
riktvärdena. Det framgår att bullervallen kommer att bidra till att 
riktvärdena hålls vid alla fasader och våningsplan samt att stora delar av 
ytan runt den planerade bebyggelsen når riktvärdet för uteplats. Uteplatser 
kan därmed placeras ganska fritt vid den planerade bebyggelsen. Vidare 
kommer bullervallen även minska buller gynna den befintliga bebyggelsen i 
Gårdstånga.  
 
Länsstyrelsen tolkar utifrån planhandlingarna samt medföljande 
bullerutredning att en bullervall är en förutsättning för att dels få till 
bullerskyddade uteplatser samt dels för att uppnå riktvärdena för buller vid 
fasad inom delar av planområdet. Kommunen kan reglera detta genom ett 
villkor för startbesked om att föreslagen bebyggelse inte får ges förrän 
bullervallen finns på plats. Länsstyrelsen menar också på att det är otydligt i 
planhandlingarna gällande vilken av beräkningsfallen från bullerutredningen 
som kommunen utgått från i planförslaget. Detta behöver tydliggöras i de 
kommande planhandlingarna. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
Information om fornlämningar  
Utifrån fornlämningsbilden bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt kan 
finnas dolda fornlämningar under mark inom det aktuella detaljplanområdet. 
Både gravar och boplatser kan förekomma inom området. En arkeologisk 
utredning måste därför genomföras innan fastigheten kan exploateras. 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen ställa krav på arkeologisk utredning vid en exploatering 
som tar ett större markområde i anspråk om det finns goda skäl att anta att 
exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade 
fornlämningar.  
 
Den arkeologiska utredningen syftar till att konstatera om fornlämning 
berörs av exploateringen och om möjligt avgränsa en eventuell påträffad 
fornlämning. Utredningsresultatet ska fungera som ett besluts- och 
planeringsunderlag för såväl Länsstyrelsen som för kommunen. För 
kommunen så att ingrepp i fornlämningar kan undvikas och att kostsamma 
arkeologiska undersökningar kan undvikas för att ta bort eventuella 
fornlämningar. Därför bör utredningen genomföras så tidigt som möjligt. 
Kostnaderna för de arkeologiska insatserna åvilar arbetsföretaget.  
 
Eslövs kommun uppmanas att i god tid kontakta länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet för initiering av en arkeologisk utredning. 
 
Information om biotopskydd  
Länsstyrelsen vill informera om att det formellt sett inte finns något hinder 
mot att anta en detaljplan som berör biotopskyddade miljöer. Kommunen 
bör dock vara uppmärksam på att de delar i detaljplanen som berör intrång i 
biotopskyddade miljöer ej kan genomföras om Länsstyrelsen inte beviljat 
dispens. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att parallellt med 
detaljplaneprocessen söka dispens för de intrång som avses göras i de 
biotopskyddade miljöerna. Biotopen bör i första hand skyddas i 
planbestämmelserna.  
 
Råd om planförfarande  
Länsstyrelsen ger kommunen rådet att komplettera planbeskrivningen med 
information om vilket förfarande som planförslaget tas fram med. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande Riksintresse Kulturmiljövård, MKN 
vatten/risk för översvämningar samt buller enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen 
några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Samu Manselius har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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Kommentarer: 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Kommunledningskontoret har lagt in en planbestämmelse som tar hänsyn 
till omgivande bebyggelses karaktär och utformning. 
Kommunledningskontoret har även kompletterat kapitlet konsekvenser med 
en analys om påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Planförslaget. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. Kommunledningskontoret har tillsammans med miljöavdelningen 
och exploatören en tät dialog kring dag- och skyfallssituationen i 
Gårdstånga. Genomförandet av diket norr om Gårdstångabacken kommer 
att säkerställas i ett exploateringsavtal som tecknas innan detaljplanen går 
upp för beslut om antagande.   
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges före bulleråtgärd är utförd. 
 
Information om fornlämningar  
Kommunledningskontoret har utifrån Länsstyrelsens bedömning om 
fornlämningsbilden inom planområdet, genomfört en arkeologisk utredning. 
Resultatet av utredningen redovisas under rubriken Arkeologi i Konsekvens-
kapitlet.  
 
Information om biotopskydd  
Kommunledningskontoret avser inte att genomföra ett intrång i den 
biotopskyddade miljön. De värdefulla träden står utanför fastighetsgränsen. 
Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet.  
 

1.2 Räddningstjänsten Syd   m.e 
Riskhänsyn 
Inget att erinra. 

553 ( 805 )



6 
 

 
Brandvattenförsörjning 
I samrådshandlingen anges att det idag finns en brandpost cirka 150 meter 
från planområdet, i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. Med 
enbart en brandpost i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen 
uppgår avståndet till planområdets ytterkanter till över 400 m. 
Räddningstjänsten Syds bedömning är att brandpostnätet behöver byggas ut 
i samband med nybyggnad i Gårdstånga och ser behov av att utreda frågan i 
detta planärende tillsammans med Eslövs kommun och VA-Syd. 
 
Räddningstjänstens förmåga att släcka bränder skiljer sig åt beroende på 
vilken typ av bebyggelse som finns i området. Bebyggelse där det finns 
spridningsrisk vid brand, t.ex. radhus, innebär att brandvattenförsörjningen 
är mer kritisk. Det är därför viktigt med snabb uppkoppling mot 
brandpostnätet.  
 
Med tanke på att placeringen av byggnader inom området ej verkar vara helt 
fastställd ännu så kan ni ha med er följande som stöd i ert fortsatta arbete: 
Avstånd mellan brandposterna bör vara maximalt cirka 150 meter. 
Avståndet avser inte ”fågelvägen” utan vi räknar faktisk slangdragning där 
hänsyn ska tas till byggnader, buskage etc. Avståndet mellan brandpost och 
eventuell uppställningsplats för släckbil bör inte överstiga 75 meter. 
Uppställningsplatsen ska vara placerad maximalt 50 meter från byggnadens 
entréer/angreppsväg, vilket ger ett totalt avstånd om cirka 125 meter. 
Om uppställningsplatsen är placerad nära angreppsvägarna kan avstånd 
mellan uppställningsplats och brandpost förlängas under förutsättning att det 
maximala avståndet om cirka 125 meter bibehålls. Observera att detta är 
ungefärliga avstånd och ska ses som storleksordningar. Minst lika viktigt 
som avstånd är logisk placering.  
 
Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt VAV-normen P-83. 
 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god. Föreslagen 
bebyggelse förväntas utrymma utan hjälp av räddningstjänsten. 
 
Kommentar: 
Brandvattenförsörjning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
planhandlingarna med informationen dagslägets förutsättningar. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med Räddningstjänsten Syd och 
VA SYD kommit fram till att en till brandpost kommer att placeras i 
anslutning till planområdet. Detta förtydligas i planbeskrivningen under 
rubriken Brandposter och i Genomförandekapitlet.   
 
Insatstid 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Räddningstjänstens tillgänglighet 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
1.3 Lantmäteriet     m.e 
E-område för dagvattendamm 
Vem är avsedd som förvaltare av dagvattendammen. Är det fastigheterna 
inom området eller kommunen i egenskap av huvudman för vatten och 
avloppstjänster. Detta bör beskrivas i planhandlingarna. Det brukar normalt 
ses som en avvikelse från gällande detaljplan att låta E-områden ingå i 
bostadsfastigheter, E-områden brukar oftast utgöra egna fastigheter. Planen 
kan också komma att genomföras genom en fastighetsindelning i mindre 
bostadsfastigheter, vilket planförfattaren bör överväga beroende på svaren i 
fråga ovan. 
 
Med nuvarande plan bör planförfattaren fundera över tillträde till E-området 
(området ligger helt inom kvartersmark för bostäder. Om inte annat bör det 
framgå under genomförande i planbeskrivningen. 
 
Ett alternativ till E-område kan vara markreservat för 
gemensamhetsanläggning eller allmän plats med utformning 
dagvattendamm med enskilt huvudmannaskap. 
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkström till förmån för 
Lund Orgelläktaren 9. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella 
sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att 
starkströmsledningarna ska tas bort/flyttas behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område.  
 
Boverkets allmänna råd 
Boverkets allmänna råd har ändrats 2020-10-01 (2020:6). Bl.a. har 
administrativa bestämmelser utgått och ersatts av egenskapsbestämmelser, 
detta gäller även huvudmannaskapet. Gällande bestämmelse om korsmark är 
formuleringen enligt nu gällande allmänna råd: Marken får endast förses 
med (viss typ av byggnadsverk). För tydlighetens skull kan det framgå vilka 
allmänna råd som använts vid planarbetet. 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Samtliga fastigheter inom planområdet verkar vara i samma ägares hand. 
Det verkar som att fastighetsägarens/exploatörens syfte är att hela 
planområdet ska utgöra en fastighet vilket framgår i beskrivningen. 
Lantmäteriet vill här framföra förutom ovan påtalade om E-området, finns 
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inget hinder mot att fastigheten indelas i mindre enskilda bostäder. Med 
fördel kan detta framgå i den fastighetsrättsliga beskrivningen. 
 
Kommentarer: 
E-område för dagvattendamm 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med 
information om vem som är avsedd att förvalta dagvattendammen och 
bebyggelsen.  
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område för ledningsrätten.  
 
Boverkets allmänna råd 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och kompletterat 
planhandlingarna med vilken version av Boverkets allmänna föreskrifter 
och råd som har används vid handläggningen.  
 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden   m.e 
Region Skåne ser positivt på en planerad förtätning med bostäder i 
Gårdstånga och att planförslaget möjliggör ett mer varierat bostadsutbud i 
en ort med enbart småhus. Detta stämmer väl överens med Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030, som bland annat för fram behovet av ett brett utbud av olika sorters 
bostäder så att det blir möjligt för alla att leva och verka i hela Skåne. 
 
Det är också lovvärt att planförslaget lägger stor vikt vid gestaltningen och 
tar avstamp i platsens karaktärsgivande bebyggelse. Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030 betonar vikten av en god gestaltad livsmiljö i bebyggelseplaneringen. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12- 
05 § 9. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av Regionala utvecklingsnämndens 
yttrande.  
 

1.5 Trafikverket     m.e 
Vägar 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 104 och väg 946. 
 
I planbeskrivningen framförs närheten till forskningsanläggningarna i 
Brunnshög, Lunds kommun (på ett avstånd om ca 7 km) som en stor fördel 
för utbyggnadsområdet. Trafikverket efterfrågar därför ställningstagande om 
hur hållbara transporter till Brunnshög ska tillgodoses? Då detaljplanen 
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innebär nyexploatering anser Trafikverket att det är av största vikt att i ett 
tidigt skede planera för hållbara transporter, både för transporter till 
arbetsplats och samhällsservice.  
 
I planbeskrivningen anges att trafikutredning är framtagen (Sweco AB 
2020-01), Trafikverket har dock inte tagit del av trafikutredningen och kan 
inte verifiera vilken prognos man utgått från. Detaljplanen anger att väg 104 
har ett ÅDT på 3010 (mätår 2017), Trafikverket vill dock poängterat att 
ÅDT höjs avsevärt norr om korsningen väg 104/946 till ÅDT ca 6000 
(mätår 2017). Väg 946 har ett ÅDT på ca 650 (mätår 2015), Trafikverket ser 
att det finns risk för ökad belastning på väg 946 och anser att detaljplanen 
ska kompletteras med redovisning om påverka på väg 946 till följd för 
planförslaget, inte minst då forskningsanläggningarna i Brunnshög, Lunds 
kommun anges som en tydlig målpunkt.  
 
Trafikverket vill påminna om att dagvattenhantering inte får anordnas så att 
vatten släpps ut i vägdike till statlig väg. Trafikverkets vägdiken ska endast 
hantera vatten från vägen. 
 
Buller 
Trafikverket har tagit del av bullerutredning (Sweco, 2020-01). 
Bullerutredningen har tagit höjd för basprognos 2040 vilket Trafikverket är 
positiva till, dock saknas planbestämmelser kring buller i plankartan och 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med detta inför 
granskningsskedet.  
 
Bullerutredningen föreslår att bullervall ska placeras utmed väg 104 och 
anges i plankartan som m1. Trafikverket kan inte acceptera att hela området 
m1 innebär bullervall och Trafikverket anser att m1 ska specificeras för att 
säkerställa exakt utformning och placering av bullervallen. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med vilket avstånd 
som gäller mellan väg 104 och väg 946 och bullervallen samt 
sektionsritning av bullervallen för att säkerställa Trafikverkets krav.  
Därtill, i bullerutredningen framgår två alternativ för bullervallen och 
Trafikverket kan inte utläsa vilket av alternativen man valt att gå vidare med 
i plankartan. Trafikverket har inte kunnat ta ställning till hur bullervallen 
påverkar siktförhållandena vid korsningen väg 104/väg 946. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med detta underlag och 
att man uppfyller VGU. 
 
Anslutning 
Planområdet ansluts via befintliga anslutningar till statlig väg 104 och väg 
946. Planförslaget innebär inga nya anslutningar till statlig väg vilket 
Trafikverket ser som positivt då Trafikverket är restriktiva mot nya 
anslutningar till statlig väg. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Trafikverket anser att detaljplanen bör uppmuntra till hållbara transporter 
och anser att man bör planerar för utbyggande av både gc och kollektivtrafik 
för att inte ytterligare förstärka pendling med bil. 

557 ( 805 )



10 
 

 
Järnväg 
Trafikverket vill även påminna om att Eslövs kommun berörs av 
utredningsområde för Ny generation järnväg. Trafikverket rekommenderar 
att berörda aktörer håller sig uppdaterade om planeringsläget för Ny 
generation järnväg. 
 
Kommentar: 
Vägar 
Kommunledningskontoret har förtydligat under rubriken Trafik i 
Förutsättningskapitlet i planbeskrivningen, hur boende inom planområdet 
kan resa hållbart till forskningsanläggningarna i Brunnshög men även till 
orter med ett större serviceutbud än Gårdstånga.   
 
Kommunledningskontoret vill förtydliga att ingen trafikutredning är utförd i 
samband med framtagandet av planförslaget, utan en bullerutredning som 
delvis baseras på hur trafiksituationen ser ut i dagsläget men även år 2040. 
Kommunledningskontoret har sänkt exploateringsgraden i förslaget och 
istället föreslår kommunen en exploatering som motsvarar cirka 30 hushåll 
inom planområdet. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget inte kommer innebära 
en avsevärd belastning på väg 946 och inte heller på de vägar som leder till 
forskningsanläggningarna i Brunnshög. 
 
Buller 
Plankartan är försedd med en egenskapsbestämmelse som definierar var 
bullervallen kommer att vara placerad inom planområdet. 
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges för ens bulleråtgärd är utförd.  
 
Kommunledningskontoret har även kompletterat planhandlingarna med en 
sektion som visar bullervallens utformning i förhållande till väg 104. 
Bullervallen är planerad att ha en organisk form som smälter samman med 
omgivningen och som samtidigt inte skapar några trafikrisker. Bebyggelse 
kommer främst vara koncentrerad till planområdets mitt och för att 
säkerställa att bullervallen inte medför nedsatt sikt vid korsningen väg 946 
och väg 104 har en del av bullervallens norra del tagits bort. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och avser att följa 
VGU i detaljplanen.   
 
Anslutning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar i området. 
Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns en gång- och 
cykelväg till Flyinge, Eslöv och Lund. 
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Järnväg 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
 
 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Skanova AB     m.e 
Skanova har kabelanläggningar inom planområdets som sannolikt kommer 
att beröras av planförslaget. Anläggningarnas läge (ej lägesinmätta) framgår 
ungefärligt av kartan nedan. Skanova yrkar med anledning av detta att 
följande införs i genomförandebeskrivningen:  
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentarer: 
För att säkerställa Skanovas kabelanläggningar har 
Kommunledningskontoret lagt in ett u-område i plankartan. 
Kommunledningskontoret har även tydliggjort i planbeskrivningen i kapitlet 
Genomförande att eventuella flyttningar eller andra åtgärder på Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  
 
 
2.2 PostNord Sverige AB   m.e 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på 
mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering 
som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentarer: 
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Kommunledningskontoret har tagit del av Post Nords yttrande. 
 
2.3 MERAB     m.e 
MERAB har inget att erinra men vill påpeka att den kommunala 
Renhållningsföreskriften innehåller krav som måste följas vid nyetablering 
och ombyggnad. 
 
För att underlätta projektering har MERAB tagit fram en checklista enl. bif. 
bilaga. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen. 
 
2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnads synpunkter på detaljplanen i korthet, 
respektive avdelnings yttrande bifogas i sin helhet. 
 
Överväg att ändra reglering av byggnaders höjd från byggnadshöjd till 
nockhöjd. Överväg ytterligare alternativ gällande taktäckning på 
huvudbyggnader. Sammanställ planbestämmelserna logiskt på plankartan. 
Förse plankartan med utfartsförbud mot väg 104, och där utfart med hänsyn 
till sikt och skyddsvärda träd är olämpligt, 4 kap. 9 § PBL. 
 
Enligt översiktsplanen ska VA-kapacitet finnas för ny bebyggelse i området, 
spillvattennätet är ännu inte kopplat till Södra Sandby. Tillräcklig kapacitet 
måste finnas för att bygglov ska kunna beviljas. Tydliggör biotopskyddet. 
Märk ut allén på plankartan, 4 kap. 8 § PBL. Inför bestämmelse om att 
markens lämplighet (markföroreningar) för bebyggelse ska säkerställas, 4 
kap. 14 § 4 PBL. Avseende radonrisk: Av handlingarna framgår det inte om 
planområdet ligger inom låg- normal- eller högriskområde. Om normalrisk 
eller högre: Inför bestämmelse om radonskyddat byggande, 4 kap. 12 § 1 
PBL. 
 
Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta 
Miljö och Samhällsbyggnad ser gärna att sedumtak (eller annat grönt tak) 
tillåts även för bostadshus. Förutom flera fördelar i förhållande till 
klimatanpassning (kan till exempel fördröja nederbörd och minska 
inomhustemperatur) är gröna tak även estetiskt tilltalande och smälter in i en 
grönskande omgivning. 
 
 
 
Vatten, avlopp och energi 
Följande gäller enligt översiktsplanen för Gårdstånga och Flyinge: ”För dag 
och spillvatten finns det idag däremot inte tillräckligt med kapacitet. Byarna 
kommer att kopplas till Södra Sandbys avloppsreningsverk, vilket beräknas 
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till 2020, men återtalet är osäkert. Först efter detta finns det kapacitet för ny 
utbyggnad. Översiktsplanen nämner även specifikt för detta område att  
VAkapacitet måste finnas för ny bebyggelse. Då spillvattennätet inte 
kopplats till Södra Sandbys avloppsreningsverk bedömer Miljö och 
Samhällsbyggnad att nybyggnation för närvarande inte följer 
översiktsplanen. 
 
Installationer i bostadsbyggnader ska vara av sådan typ att god hushållning 
av vatten och energi främjas. God hushållning av vatten i bostadsbebyggelse 
innebär att bästa teknik ska användas avseende installation av 
toalettarmatur, övriga sanitetsinstallationer och vattenkranar. 
 
God hushållning av energi förutsätter att bästa teknik ska användas så att 
bebyggelsen är energieffektiv. 
 
Bevarande av befintlig allé 
Längs vägen vid den aktuella fastigheten och i anslutning till det aktuella 
området på fastighet Gårdstånga 15:25 området finns en allé bestående av 
levande och döda skogslönnar. Allén är mycket gammal och utgör den sista 
resten, söder om väg E22, av den långa allé som gick längs den gamla vägen 
mellan Gårdstånga och Eslöv och kan ses på äldre flygbilder och är 
markerad i häradskartan från 1900-talets början. Träden har på grund av sin 
ålder mycket höga naturvärden och är klassade som särskilt skyddsvärda. 
Gamla Alléer har även höga värden för områdets kulturmiljö och 
kulturvärden. Skogslönn är inte ett vanligt alléträd i kommunen vilket gör 
den extra speciell. Alléer har generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 
kap. 
 
Dagvatten 
Beträffande dagvatten går det inte av planbeskrivningen att utläsa om 
dagvattendammens volym på ca 2 000 kbm är tillräcklig för att fördröja 
dagvattnet från området så mycket att det inte försämrar situationen för 
nedströms liggande bebyggelse. Ny exploatering får inte försämra 
situationen för nedströms liggande befintlig bebyggelse enligt kommunens 
Dagvatten- och översvämningsplan. För att dammen ska kunna fungera som 
fördröjnings och reningsmagasin är det även helt avgörande ur tillflöden och 
utlopp konstrueras och höjdsätts. Utloppet behöver till exempel vara strypt 
för att en fördröjande effekt ska kunna uppnås samtidigt som dammen måste 
kunna tömmas under torrperioder för att kunna vara redo att ta emot vatten 
när det börjar regna. Om dammen konstrueras på detta sätt instämmer 
Miljöavdelningen i bedömningen att planen inte försvårar möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk 
för förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en 
miljöteknisk markundersökning på området för att säkerställa att det inte 
förekommer några markföroreningar som kan påverka de framtida boendes 
hälsa. 
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Avfall 
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt 
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära och möjliggöra 
återvinning i största mån. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för 
fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer 
att sorteras ut i framtiden. Om olika sorters verksamheter och bostäder finns 
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, 
för att undvika blandning av avfallskategorier. 
 
Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Trafik 
I plankartan finns det utritat två stycken utfarter mot Flyingevägen, men i 
planbeskrivningen står det att varje bostadshus har sin egen in- och utfart 
som ansluter till Flyingevägen. Detta ger en otydlighet. Fler flerfamiljshus 
skulle medföra att fler in- och utfarter mot Flyingevägen tillkommer. Eller 
ska några flerfamiljshus tillsammans använda en och samma in- och utfart? 
 
In- och utfarten som är placerad längst söderut i plankartan kan innebära 
siktproblem norrut för bilisterna som kommer från området eftersom 
Flyingevägen svänger där. Dessutom finns en allé enligt plankartan och 
befintlig allé och beroende på utformning av denna kan den också skymma 
sikt. Eventuellt kan in- och utfarten placeras något längre söderut så att 
siktproblemet som beror av Flyingevägens sträckning (kurva) undviks. 
 
Dagvatten/ allé/ utfart 
Plankartan har illustrationstext dike, allé och utfart. Detta bör ses över så att 
de funktioner som redovisas i planbeskrivning t ex fig 12, dike och de 
skyddsvärda äldre lönnar ryms inom säkerställt område. Det är även lite 
svårtytt om dessa texter vill belysa en exakthet med här ska utfart 
säkerställas eller att de ska säkerställas inom hela den markerade 
prickmarksytan. 
 
Buller 
Den föreslagna bullervallen är ett nytt inslag i Gårdstångas öppna landskap. 
Det är fördelaktigt om bullervallen bearbetas till ett landskapligt element. På 
s 8 sägs att en bullervall inte är nödvändig men plankartan redovisar krav på 
bullerskydd. Detta ger dubbla signaler. 
Det lyfts även att den ”omkringliggande parkmiljön” får en förbättrad 
ljudbild genom bullervallen. Planen innehåller ingen parkmark så dessa 
ordval bör tydliggöras. Däremot är det bra att de boende får en så god 
ljudbild som möjligt såväl inomhus som utomhus. Detta innebär avsevärt 
ökad livskvalité och hälsa. 
 
 
Plan illustration: 
Saknas återfinns endast som exempel i planbeskrivningen s 6 och s 9 samt 
illustrationstexter på plankarta. De båda figurerna är även ganska 
motstridiga. Den redovisade muren, allén och diket samt in/utfarter är svåra 

562 ( 805 )



15 
 

att få en bild av som stämmer mellan plankarta, illustrationer och text. 
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Övergripande struktur och förslag på bebyggelse får gärna tydliggöras. 
Nuvarande förslag är svårt att få en bild och förståelse för. 
”Gestaltningsidén är en gårdsliknande bebyggelse i en parkmiljö”, s 5. 
”Med avstamp i platsens karaktär och huskroppar.” Det vore bra om detta 
bildmässigt tydliggörs. Bilderna s 6 visar inte platsens kontext eller 
förslagets idé förankrad på platsen. S 9 återfinns en situationsplan som är 
svår att koppla ihop med figur 2. Vore bra att flytta figur 7 fram i 
beskrivningen för ökad förståelse, samt bearbeta denna så att rörelsestråken, 
in/utfarter syns på förslaget och även den föreslagna långa muren fig 2 samt 
den i plankartan föreskrivna allén och den befintliga allén, samt diket. 
Det sägs även på ett flertal ställen att bebyggelsen ska ligga i parkmiljö. Det 
är en fin målbild men denna återfinns inte i figurer, referensbilder eller 
situationsplan. Fig 2 redovisar en ganska tydlig indelning av gårdsbildningar 
med egen in/utfart som mer ger en känsla av en skånsk gårdsbildning. Det är 
även det en fin referens men denna belyses inte i ordvalen. Boendemiljöns 
utemiljö är viktig på då dessa mindre orter/byar ofta sakanr allmän 
platsmark. I Gårdstånga finns fina rekreativa miljöer men den egna 
trädgården har stor betydelse. 
 
En bearbetning av innehållet till övergripande struktur och därefter 
bostadshusens utformning vore önskvärt. Nu blandas det övergripande med 
texter om högt ställda miljömål och modern miljöteknik, samt takvinklar 
och taktäckningsmaterial. S 6. 
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Här framgår inte vilket antal in- och utfarter det handlar om. Är det två 
enligt plankartan eller är det fler? Planeras flera flerfamiljshus borde flera 
in- och utfarter behövas längs Flyingevägen. 
 
Historik sid. 13 
Fina foton och kartor, trevlig men vore bra om kopplades till texten s 12 
och gjordes större. 
 
Biltrafik, sid. 15 
I Gårdstånga finns en vägförening som sköter drift och underhåll på vägarna 
i Gårdstånga som inte är statliga. Flyingevägen ingår i vägföreningens 
ansvar och driftas inte av kommunen. 
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Själva Flyingevägen är idag en viktig del i ett stråk (en länk) för gc-trafik 
som tar sig till Gårdstånga trafikplats från Flyinge/Holmby och åter. 
Kopplingen för gående och cyklister från busshållplats vid Gårdstånga 
trafikplats och vidare mot Eslöv är idag inte optimal då det saknas passage 
över väg 113. Grusvägarna/markvägarna vidare mot Eslöv från Gårdstånga 
trafikplats är i varierat skick med varierat underlag. 
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Natur, park och rekreation, s 15 
Översiktsplanen lyfter två önskvärda strategier för området. Förslagets 
återkoppling till detta bör lyftas. 
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
De befintliga träden som lyfts fram på s 16, alléträden längs med 
Flyingevägen bör i fortsatt arbete mätas in och redovisas i plankarta så att 
hänsyn tas till dem samt att nya träd kan komplettera och stärka befintlig 
allén. De bör även redovisas i illustrationer och med foton. Idag saknas de 
på plankarta och på samtliga illustrationer för förslaget. De återfinns endast 
på vy, figur 8 men tydliggörs inte i bildtext, samt på s 20, figur 13, visas 
dessa fina äldre lönnar och här lyfts att ny grönska föreslås inom 
planområdet. Detta är av godo men samordning av nedan dagvattendike fig 
12 och träden bör ske så att dessa funktioner och skyddsvärda träd kan 
beaktas i plankarta. 
 
Dagvatten s 17 
Här betonas att dagvattennätet är hårt belastat. Förslagets hänsynstagande 
till detta bör lyftas med dagvattendamm och att kommande föreslagna 
exploatering inte innebär en ytterligare belastning. 
S 19 föreslås hur dagvattnet och även skyfallet ska lösas inom planområdet 
och intilliggande fastigheter. En planbild för detta vore bra för ökad 
förståelse av fig 12, s 19. 
 
Generellt:  
se över avstavning och syftningar. Några ex s 8 ”när-heten” , här 
även upprepning av stycke ”En bullervall är därför inte nödvändig för att 
uppfylla riktvärden för buller i närheten av bostäder. Exploatören kommer 
ändå att upprätta en bullervall längs med väg 104, för att skapa en mer 
attraktiv och behaglig boendemiljö.” , s 13 ”Kävling-eån”, ”Järnvägen drogs 
strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna Brahes väg.” 
”Bostadshusen” s 16 ” Flying-evägen”, ”tra-fikmängden” s 18. 
 
Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Bestämmelsen om bruttoarea kan innebära att den som bygger först kan 
bygga mer än den som kommer sist. 
 
Byggnadshöjden 5,5 meter kan vara för låg för ett 1½-planshus med gavel 
mot gata, beroende på byggnadens bredd och takvinkel. Byggnadshöjden 
5,5 meter kan å andra sidan ge mycket höga byggnader om dessa placeras 
med takfot längs gata. 
 
Är byggnadshöjd den bästa regleringen? Ur ett bygglovsperspektiv är det 
för sökanden mer lättbegripliga nockhöjd att föredra. 
 
Byggnadshöjden 2,5 meter för komplementbyggnader är för låg för ett 
garage för en bil av dagens standard. Sadeltak med gavel placerad mot gata 
är inte möjligt. Byggnadshöjd är per definition en olämplig reglering av 
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komplementbyggnader, i synnerhet garage, bör bytas till att regleras med 
nockhöjd. 
 
Bestämmelsen f1: Om röda betongtakpannor ska godkännas bör 
formuleringen ändras till ”röda takpannor”. 
 
Bestämmelsen f2: Beteckningen sedumtak skulle kunna ändras till 
vegetationstak för att möjliggöra fler typer av livsmiljöer och 
pollineringsmöjligheter. 
 
Krav kommer att ställas på bullerskyddets (m1) utformning enligt 
Trafikverkets anvisningar och prickad mark kan behöva anpassas till detta 
avstånd. 
 
Bestämmelser om hur utfarter ska utföras för att inte hindra svackdikets 
funktion (b2) bör finnas med. Trädallén kan också komma att hindra. 
 
Bestämmelsen b1 bör förtydligas med vilken markyta som avses (områdets 
eller respektive fastighets area). Att hårdgöra mark är sällan 
bygglovspliktigt och denna bestämmelse kommer att kräva tillsynsarbete i 
framtiden. 
 
Överväg om planbestämmelser om radonskyddat utförande och geoteknisk 
undersökning ska införas på plankartan. 
Gällande symboluppsättning i plankartan, är det inte brukligt att samla 
egenskaper, tänker på f1 och f2. 
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Här står att planförslaget innefattar flerfamiljshus men figur 2 och 3 visar 
byggnader som tolkas som en- eller två bostadshus. Planens intention bör 
framgå tydligare. Planbestämmelsen anger endast B bostäder. 
 
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Här står att inga betydande höjdskillnader finns inom planområdet. 
Betydande höjdskillnader finns dock i den södra delen av planområdet och i 
delen närmast väg 104. 
 
Förutsättningar Service sid. 15 
Den kommersiella handel som finns vid Gårdstångarondellen kan enbart nås 
med bil, någon cykel- eller gångväg finns inte ända fram utan slutar vid 
cirkulationsplatsen (busshållplatsen för södergående trafik). Att ordna detta 
är ett svårlöst problem. Även serviceutbudet i Brunnshög kommer att nås 
med bil. 
 
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Med tanke på figur 11 med utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering 
borde områdets norra del inte vara lämplig att bebygga. 
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Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
En figur saknas som visar den planerade dagvattensituationen och även 
rinnvägarna vid skyfall efter ändringen. Figur 12 bör kompletteras med en 
sektion vid in- och utfartsvägar till planområdet med läge för alléträd. 
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
På fotot syns något som tolkas som en hållplatskur (skolskjuts?). Plats för 
detta bör finnas med i planen. 
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
I texten hänvisas till fel figurnummer. 
Vid utformningen av bullervallen bör hänsyn till landskapsbilden och 
motiveringen i riksintresset för kulturmiljövården M80: Vidsträckt slotts-
och jordbrukslandskap. Det finns risk att det vidsträckta slottslandskapet 
slutar i en bullervall. 
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Var finns befintliga fastigheter som måste regleras för att bilda en (1) 
fastighet? Syns inga fastigheter inom planområdet. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och ändrat från 
byggnadshöjd till nockhöjd, samt strukit bestämmelsen om takmaterial. 
 
Kommunledningskontoret har haft en tät dialog med VA SYD och 
kapacitetshöjande åtgärder på dag- och spillvattennätet kommer att 
genomföras vid ett genomförande av detaljplanen.  
 
Trädallén har blivit utmärkt i plankartan. Utifrån fastighetskartan står de 
värdefulla träden utanför fastighetsgränsen och Kommunledningskontoret 
har därför valt att exkludera träden ur planområdet.  
Kommunledningskontoret uppmuntrar exploatören till radonskyddat 
byggande.  
 
Kommentarer till Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens yttrande 
gällande vegetationstak och vill förtydliga att exploatören/fastighetsägaren 
har möjlighet att bygga vegetationstak på bostadshusen och 
komplementbyggnaderna.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har tagit del om informationen kring god 
hushållning av vatten och energi.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med VA SYD och VA SYD har 
fört in åtgärden i deras Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018.  
 
Bevarande av befintlig allé 
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Utifrån fastighetskartan står det värdefulla träden utanför fastighetsgränsen 
och Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet. 
 
Dagvatten 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens bedömning om 
att planen inte försvårar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Kommunledningskontoret har utifrån Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning beställt en miljöteknisk 
markundersökning som redovisar eventuella markföroreningar från den 
tidigare järnvägssträckningen. Kommunledningskontoret redovisar 
resultatet av markundersökningen under rubriken Markföroreningar i 
kapitlet Konsekvenser.  
 
Avfall  
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
avfallshantering.  
 
Kommentarer till Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över 
detaljplan Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
 
Plankarta: 
Trafik 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att 
det kommer att komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen. 
Eftersom utfarterna är beroende av placeringen av bostadshusen, kommer  
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utfarterna inte att definieras och prövas i det här skedet, utan i 
bygglovsskedet.   
 
Dagvatten/allé/utfart 
Kommunledningskontoret har lagt in en sektionsskiss som visar hur 
samtliga funktioner kan rymmas inom den definierade ytan. Utfartstexterna 
i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att det kommer att 
komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen, inte den exakta 
placeringen.  
 
Buller 
För att samtliga fasader på bostadshusen ska uppnå riktvärdet för 
bullernivå i närheten av bostad, samt att uteplatser ska kunna placeras 
förhållandevis fritt krävs bullerskyddsåtgärder. Kommunledningskontoret 
har förtydligat detta i granskningshandlingarna. Bullervallen kommer få en 
organisk form för att den bättra ska smälta samman med landskapet i 
Gårdstånga. Den föreslagna utformningen redovisas i situationsplanen i 
kapitlet Planförslag. Kommunledningskontoret har valt att inte använda 
planbestämmelsen Park eftersom mark fortfarande är avsedd att vara 
kvartersmark och inte allmän platsmark, dock begränsas byggrätten 
medhjälp av exploateringsgraden, hårdgörandegraden kors- och prickmark. 
Vilket i sin tur skapar stora ytor som är ämnade som grönytor/parkliknande 
miljö.   
 
Plan illustration: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna.  
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Kommunledningskontoret har förtydligat gestaltningsidén på sida 5 och 
flyttat fram figur 7 i planbeskrivningen. Kommunledningskontoret har även 
lagt in ut- och infartsvägar i situationsplanen för att tydliggöra 
rörelsestråken och vägarna till och från planområdet.  
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter. 
Illustrationstexterna är borttagna ur plankartan och illustreras enbart i 
situationsplanen.  
 
Historik sid. 13 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna. 
 
 
Biltrafik, sid. 15 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Natur, park och rekreation, s 15 
Kommunledningskontoret har förtydligat planhandlingarna med hur 
översiktsplanens två önskvärda strategier för området tillvaratas i 
planförslaget.  
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
Kommunledningskontoret har justerat planhandlingarna.   
 
Dagvatten s 17 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar.  
 
Generellt:  
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen. 
 
Kommentarer till Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
bruttoarea och ändrat höjden från byggnadshöjd till nockhöjd på både 
bostadshusen och komplementbyggnaderna.   
 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort utformningsbestämmelse 
gällande takmaterial. Bullervallens utformning säkerställs i en 
planbestämmelse som hänvisar till Trafikverkets krav. Den prickade marken 
följer planområdet fastighetsgräns.  
 
Kommunledningskontoret har infört en bestämmelse om att svackdiken ska 
upprättas som leder vatten till dagvattendammen, samt redovisar i en 
illustration relationen mellan Flyingenvägen, de befintliga träden och 
svackdiket.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och överväger att 
genomföra en geoteknisk undersökning efter granskning. Det finns inget 
lagstöd för att reglera så att byggnaderna inom planområdet uppförs 
radonskyddat. Kommunledningskontoret har dock lagt in information om 
vikten av radonskyddat uppförande i planbeskrivningen.  
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort den södra delen av 
planområdet på grund av mindre arkeologiska fynd. Byggrätten begränsas 
av prickad mark närmst väg 104.   
 
Förutsättningar Service sid. 15 
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Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar till och från 
Gårdstånga. Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns 
en gång- och cykelväg till Flyinge samt att det finns inofficiella gång- och 
cykelvägar som används till både Eslöv och Lund. Lite kommersiell handel 
finns i Flyinge.  
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Kommunledningskontoret har utökat bestämmelsen om att mark inte får 
förses med byggnad i den norra delen av planområdet.  
 
Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om den planerade dagvattensituationen och en sektion som 
visar alléträdens relation till svackdiket, vägen och utfarterna.  
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
Busskuren ligger utanför planområdet men Kommunledningskontoret har 
lagt in busskuren i grundkartan.  
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
Kommunledningskontoret har ändrat så att texten hänvisar till rätt 
figurnummer. Bullervallen kommer få en organisk form för att den bättra 
ska smälta samman med landskapet i Gårdstånga. Den föreslagna 
utformningen redovisas i situationsplanen i kapitlet Planförslag. 
Kommunledningskontoret har även redogjort i planhandlingarna om 
bullervallens koppling till riksintresset för kulturmiljövård och 
landskapsbilden, samt vikten av att få den att smälta samman med 
omgivningen.  
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Kommunledningskontoret har justerat så att befintliga fastighetsgränser 
syns i plankartan.  
 
 
2.9 VA SYD     m.e 
VA SYD avger följande yttrande: 
 
VA SYD tycker det är mycket positivt att fastighetsägaren tagit fram ett 
förslag för hur skyfallshantering från omgivande mark ska hanteras. Detta är 
ju en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. Vi saknar dock 
redovisning av förslaget i planbeskrivningen. 
 
 
Planbeskrivningen 
För att göra bebyggelsen lämplig så måste (1) åtgärder för att förhindra 
skada genom skyfall genomföras och (2) befintlig jordbruksdränering 
kopplas bort från det allmänna dagvattensystemet i Gårdstånga. Detta måste 
framgå i syftet med planen OCH i Genomförande-delen. Det är en 
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förutsättning att detta genomförs innan planförslaget vunnit laga kraft. Detta 
står tydligt på sidan 19 under rubriken ”Dagvatten”, men hör mer hemma 
under skyfall och under ovan nämnda rubriker. Åtgärderna ovan ska 
genomföras av exploatör alternativt fastighetsägaren. Ytterligare åtgärder 
som behövs för att exploateringen ska kunna genomföras är att (3) VA SYD 
genomför förbättringar på spillvattennätet. En åtgärd finns upptagen i 
”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”, men det är möjligt att fler åtgärder 
måste genomföras om den föreslagna åtgärden inte ger tillräckligt resultat. 
Föreslagen åtgärd är framtagen för att åtgärda dagens situation och tar 
inte hänsyn till kommande bebyggelse. Tredje åtgärden måste också 
genomföras för att detaljplaneområdet ska kunna anslutas till 
spillvattennätet. Åtgärderna i Gårdstånga är inte tidsatta i åtgärdsplanen. Om 
åtgärderna i Gårdstånga ska prioriteras före andra områden i Eslövs 
åtgärdsplan så måste Eslövs kommun och VA SYD göra detta i samråd. 
 
Förutsättningar 
Teknisk försörjning, sidan 17: Dagvattennätet är hårt belastat av 
åkerdränering och skyfallsvatten. Vid skyfall märks även en påverkan på 
spillvattennätet. Det allmänna dagvatten- och spillvattennätet är inte 
sammankopplat, men när skyfallsvatten översvämmar ytor tränger 
regnvattnet ner även i spillvattennätet. Spillvattennätet är idag tidvis 
överbelastat vid ett 10-årsregn. Förmodligen beror detta på inträngande 
grund- och åvatten, men det kan även bero på felkopplingar. 
 
Konsekvenser 
Översvämning och skyfall, sidan 18: Planbeskrivningen redovisar 
skyfallssituationen idag, men inte vilka åtgärder som görs för att förbättra 
situationen. Vi saknar en redovisning av skyfallssituationen efter utbyggd 
detaljplan och efter att diket, som ska förhindra skada genom skyfall, 
utförts. Detta måste redovisas i planbeskrivningen. 
 
Dagvatten, sidan 19: De viktiga skyfallsåtgärderna enligt punkten ovan 
beskrivs summariskt under ”Dagvatten” på sidan 19, ”Vattnet som faller på 
grannfastigheten kommer därför att samlas och ledas vidare via ett dike norr 
om Gårdstångabacken till Kävlingeån”. Detta ska förtydligas, se text 
ovan. Åtgärderna är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna utföras och 
hör hemma under skyfall. Under rubriken ”Dagvatten” hör åtgärden att 
koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet. 
 
Spillvatten: Åtgärder (se text ovan) måste göras för att ny bebyggelse ska 
kunna kopplas på det befintliga spillvattennätet. 
Genomförande 
 
VA SYD anser att åtgärden (1) ovan, det vill säga diket som ska förhindra 
skada genom skyfall, måste åtgärdas innan detaljplanen kan antas. Åtgärd 
(2), att koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet kan utföras under markarbeten i byggskedet. Det måste 
dock tas upp under ”Genomförande”. Hur ska dessa åtgärder ovan 
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säkerhetsställas? När det gäller åtgärd nummer 1, så är ett ”villkor för 
startbesked” på plankartan, ett bra sätt att säkerhetsställa utförandet. 
 
Åtgärd (3) är åtgärder som VA SYD måste göra för att ny bebyggelse ska 
kunna anslutas. Åtgärden/åtgärderna måste tidsättas i åtgärdsplanen och 
vara utförda innan startbesked kan ges. Se även förklaring ovan. 
 
Under Genomförande ”Fastighetsrättsliga frågor” bör stå att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket. 
Rättigheten gäller ledningar längs norra fastighetsgränsen. 
 
Plankartan 
Ledningsservitutet/U-område enligt punkt ovan ska framgå på plankartan. 
 
Lägg till att utförandet av dagvattendiket norr om Gårdstågabacken är ett 
”villkor för startbesked”. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark ska omhändertas av 
exploatören.   
 
Planbeskrivningen 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark under rubriken 
Dagvatten och skyfall i Konsekvenskapitlet och i Genomförandekapitlet.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
spillvattennätet och förtydligat granskningshandlingarna om att åtgärden 
finns upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”. 
 
Förutsättningar 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån VA SYD 
yttrande.  
 
Konsekvenser 
Kommunledningskontoret har redigerat handlingarna, så att det tydligare 
framkommer hur ett genomförande av detaljplanen förbättrar dagvatten- 
och skyfallssituationen.   
 
Kommunledningskontoret har förtydligat åtgärderna som krävs på 
spillvattennätet.   
 
 
 
Genomförande 
Kommunledningskontoret skrivit in i planhandlingarna att VA SYD har 
åtgärden upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018” och avser att 
utföra åtgärderna på spillvattennätet inom snar framtid.  
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Kommunledningskontoret har även skrivit in i planhandlingarna att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket, för 
ledningar längs norra fastighetsgränsen.  
 
Plankartan 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område i plankartan.  
 
 
 
 
 
3. Medborgare 
 
3.1 Medborgare 1   m.e 
Gårdstånga/Getinge vägförening vill göra kommunen uppmärksam på, att 
Flyingevägen ingår i Gårdstånga/Getinge vägförening. D.v.s. flyingevägen 
ägs eller sköts inte av Eslövs kommun. Framtida bebyggelse ska genom 
fastighetsägare ingå som nya andelar i vägföreningen, via lantmäteriet. 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun vill förtydliga att kommunen äger Flyingevägen men att 
Gårdstånga/Getinge vägförening förvaltar vägen. Fastighetsägaren 
kommer i samband med lantmäteriförrättningen att ansöka hos 
Lantmäteriet om att få ansluta de nya bostadshusen till vägföreningen. 
Detta beskrivs även i Genomförandekapitlet i planbeskrivningen.  
 
3.2 Medborgare 2   m.e 
Det blir mer trivsamt med fler familjer men mestadels positivt för en mer 
ljudisolerad hemmiljö! Kommer det att påverka vår boendekostnad? 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun ser i dagsläget inte att ett genomförande av detaljplan 
kommer medför några utökade kostnader för grannfastigheter.    
 
 
3.3 Medborgare 3   m.e 
Men den föreslagna nybebyggelsen för Gårdstånga 15:25 m.fl. Får man 
också beakta den ökade trafikering som kommer att ske längs med 
Flyingevägen då fler hushåll tillkommer i byn. Den är redan väl trafikerad 
som det är då man tvingas in detta hållet då alternativ rutt in till Gårdstånga 
saknas. 
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Jag föreslår att Gårdstånga får en andra infart till samhället, i den nord-östra 
delen av byn. Det är idag en cirkulationsplats längst ner på gatan med plats 
för två bilar att mötas och passera varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny väg dragen ut till landsväg 946. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har diskuterat förslaget internt och bland annat med 
trafikavdelningen på kommunen. Eslövs kommun har kommit fram till att 
det finns stor risk att den föreslagna vägen kommer fungera som en 
”smittväg” för passerande trafik. Det i sin tur riskerar att skapa en hög 
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trafikbelastning på ett bostadsområde och väg, som inte är lämpligt för 
stora trafikmängder.  
 
3.4 Medborgare 4   m.e 
Som barnfamilj i Gårdstånga saknas det redan i nuläget en förskola samt 
lekplats/allmän parkyta och vid bygget av dessa bostäder så är detta isf en 
måste-prioritering både för oss boende och framtida barnfamiljer i området 
då Flyinge är i nuläget den närmsta skolan och har i nuläget redan ont om 
plats för växande andel barnfamiljer som det är. 
 
Kommentarer: 
En utbyggnad av förskolan kommer att starta inom kort och vara färdig 
nästa år 2022. Skolan kommer också att få ökad kapacitet inom ett år.  
 
Eslövs kommun planerar att renovera den befintliga lekplatsen eller 
anlägga en ny lekplats år 2022-2023 i Gårdstånga.   
 
 
3.5 Medborgare 5   m.e 
Hej, här kommer våra synpunkter på detaljplanen. 
 
Vi tycker det är ett fint förslag. Gröna tak, sadeltak och hus som smälter in i 
landskapet välkomnar vi. Att träd får stanna kvar tycker vi är jättebra. Dock 
har vi några reservationer:  
 
Vi förstår att det rör sig om 7 huskroppar istället för 14 huskroppar. 
Eftersom det rör sig om 7 stycken som börjar vid den gamla skolan tycker vi 
förslaget är bra.  
 
Vi förstår att bullervallen blir grön och naturlig och inte går ända vägen ner 
till oss och därmed tar vår utsikt, se bifogade bilder. Vi önskar att behålla 
vår utsikt.  
 
Vi förstår att det kommer bli en fin park i den delen som är närmst oss, dvs 
delen gränsar sig till återvinningsplatsen. En fin park med en 
återvinningsplats som granne hänger inte ihop.  
 
Återvinningsplatsen är mycket belastad och smutsar ner vår lilla by. Främst 
våra tomter som ligger närmst för att stängslet är för lågt och inte hägnar in 
området. Det kommer personer med bilar 24/7 och lämnar möbler, 
restaurangavfall, hushållsprodukter, toalett mm. Och som dessutom ibland 
kör som galningar för att de vet att det de lämnat inte är ok. Vi förslår därför 
att kommunen flyttar återvinningsplatsen upp vi pendlarparkeringen. 
Alternativt vid macken.  
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har tagit del av informationen.  
 
Det är viktigt att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som äger 
återvinningsstationen, får kännedom om nedskräpning. Kontakta gärna 
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Förpacknings- och Tidningsinsamlingen om nedskräpning sker. Eslövs 
kommun har en kontinuerlig kontakt med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen och kommer att lyfta frågan om nedskräpning 
fortsätter.  
 
 
3.6 Medborgare 6   m.e 
Styrelsen för Riksbyggen Brf Vikingen i Gårdstånga vill härmed göra det 
känt att vi har tagit del av detaljplanen för Gårdstånga 15:25-28 och 15:1. 
Som representanter för bostadsrättsföreningen välkomnar vi projektet, och 
ser framemot att få följa utvecklingen. Vidare vill vi passa på att framföra 
ett par önskemål.  
 

1) Mindre lägenheter för bygdens äldre. Flertalet äldre, både i 
bostadsrättsföreningen och bygden i allmänt, uttrycker önskemål om 
att få flytta från sina nu för stora boende men ändå stanna kvar i 
Gårdstånga. Om en del av lägenheterna i förslaget hade delats upp 
på flera mindre lägenheter hade detta kunnat bli en möjlighet för de 
äldre.  

2) Gårdsbutik. Serviceutbudet i Gårdstånga är i nuläget begränsat, 
minst sagt. Med fler bostäder och därmed boende ökar möjligheterna 
för tex en mindre gårdsbutik att kunna vara ekonomiskt hållbart.  

 
 
 

Kommentarer: 
Eslövs kommun har informerat exploatören om önskemålet gällande mindre 
lägenheter.  
 
Eslövs kommun har tagit del av informationen och instämmer att det hade 
varit önskvärt med ett större serviceutbud i Gårdstånga.  
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1 Bakgrund och syfte 

I samband med förhandsbesked för bebyggelse på fastigheterna Gårdstånga 15:25-

15:28 i Eslövs kommun har Sweco anlitats för att ta fram en bullerutredning för området. 

Fastigheten är tänkt att bebyggas med fristående villor med tillhörande 

komplementbyggnader. Fastigheterna ligger i närheten av flera statliga vägar, se Figur 1. 

Denna utredning syftar till att utreda framtida trafikbullernivåer år 2040 vid en sådan 

tillkommande exploatering, utvärdera bullret vid befintlig bebyggelse, samt utvärdera 

effekten av en bullerskyddsåtgärd mot väg 104. 

 

Figur 1. Översiktsbild med ungefärlig placering på exploatering markerad i rött. Källa bild: 
Open Street maps bidragsgivare.  
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2 Underlag 

Ingångsdata för beräkningar redovisas i detta kapitel. 

2.1 Trafikflöden väg  

Trafiksiffror och hastigheter som använts för att modellera bullerspridningen i 

planområdet presenteras i Tabell 1. Trafikmätningar och hastigheter är hämtad från 

NVDB1 och är uppräknade med trafikverkets uppräckningstal EVA giltig fr.o.m. 2019-04-

01. 

Trafiken på Flyingevägen och förlängningen av väg 9461 till Gårdstånga Nygård bedöms 

som ringa ur bullerperspektiv och inkluderas ej i beräkningsmodellen.  

Tabell 1. Trafikdata 

Vägsträcka Mätdatum 
ÅDT 

(% tung) 
2040 ÅDT  
(% tung) 

Hastighet 

E22 öster om rondell 2015 

20174 

(11,5%) 

28844 

(12,1%) 110 

E22 väster om rondell 2015 

29413 

(10,3%) 

42023 

(10,9%) 110 

Väg 104 norr om 9461 2017 

5995 

(10,2%) 

8324 

(10,7%) 70 

väg 104 direkt söder om 9461 2017 

3648 

(9,2%) 

5062 

(9,7%) 70 

Väg 104 söder om 9461 2015 

2279 

(12,4%) 

3260 

(13,0%) 80 

Väg 946 väster om väg 104 2015 

2279 

(12,4%) 

3260 

(13,0%) 60 

     

1Gårdstångabacken 

  

                                                      
1 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, data hämtat nov 2019 
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2.2 Kartmaterial 

Kartmaterial innehållande laserskanning, fastighetskarta, befintliga byggnader, höjddata 
och vägar är hämtade från Metria 2019-11-04.  
 
Ritningar för planerad nybyggnation och landskapsutformning har mottagits från 
arkitektfirman Danielsen Urban Landscape, daterade 2019-12-20. Byggnadshöjderna i 
beräkningsmodellen är satta som: 

- Bostadshus 6 m 
- Köksflygeln 4 m 
- Komplementbyggnader 3 m  

Två utformningar på bullervallen har tagits fram av arkitekten i samråd med 
bullerutredningen och vägprojektörer på Sweco2. Utformningarna syns i Figur 2. Dessa 
skiljer sig i att höjdprofilen på den till vänster varierar mer, med 3 m närmst korsningen, 
sen 2 m framför de tre husen norröver, för att sen stiga till 3 m mellan husen, och 
slutligen 2 m framför husen söderöver. För utformningen till höger fortsätter vallen vara 3 
m framför husen norröver, men är annars likadan som utformningen till vänster. Alla 
höjder är relativt till befintlig mark.   

 
Figur 2. Utbyggnadsförslag med hög bullervall mot väg 104. Till vänster: 2-3 m hög vall. 
Till höger: 3 m hög vall. Källa bild: Danielsen Urban Landscape   

                                                      
2 Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar, 2006:94, 

Vägverket region Skåne 2006  

581 ( 805 )



   

 
 
 

 

4 (9) 
 
PM TRAFIKBULLER 

2020-01-13  

 

VERSION 2.1 

FÖRHANDSBESKED GÅRDSTÅNGA 

 

 

2.2.1 Befintligt bullerskydd  

Enligt NVDB finns idag inga bullerskydd från statliga vägar i närområdet. 

3 Riktvärden 

3.1 Bedömningsgrunder för ny bebyggelse: Trafikbullerförordning SFS 

2015:216 

Nedan följer en sammanfattning av för projektet relevanta delar av SFS 2015:216 t.o.m. 

SFS 2017:359: 

För bostäder jämförs beräknade ljudnivåer med riktvärden för nybyggnation av bostäder, 

Trafikförordningen SFS 2015:216 t.om. 2017:359, enligt vilket gäller: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Vid överskridande av riktvärdet 60 dBA vid fasad kan avsteg tillämpas i alla lägen oavsett 

stadsmiljö eller landsbygd.  

Överskidande av 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasadsida i utbyte mot 

bullerskyddad sida om 55 dBA för hälften av bostadsrummen respektive 70 dBA maximal 

ljudnivå (mellan kl. 22:00 och 06:00). 

Om maximal ljudnivå vid uteplats om 70 dBA ändå överskrids, bör nivån inte överskridas 

mer än 10 dB fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00. 

För bebyggelse på landsbygd blir riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid uteplats generellt 

mest begränsande. 

Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn. 

Ekvivalent ljudnivå (EQ): en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som 

ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad. 

Maximal ljudnivå (MAX): en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 

fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde. 

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

 

582 ( 805 )



  

   

 
 

5 (9) 
 

PM TRAFIKBULLER 

2020-01-13  

 

VERSION 2.1 

FÖRHANDSBESKED GÅRDSTÅNGA 

 

 

3.2 Befintliga bostäder 

Enligt vägledningsdokument från Naturvårdsverket3 gäller de riktvärden för trafikbuller vid 

bedömningar som visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått behöver övervägas (frifältsvärden). 

 

~2015 och framöver 

”nya 

bostadsbyggnader” 

1997 - ~2015 

”nyare befintlig 

miljö” 

- 1997 ”äldre 

befintlig miljö” 

Buller från väg, vid 

fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov  
55 dBA Leq24h  65 dBA Leq24h 

Buller från väg och 

spår, uteplats 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBAb Leq24h 

70 dBAc Lmax  
- 

a Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max 1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06. 
b Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för vägbuller vid 

uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h. 
c Tidsvägning FAST. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22). 

  

                                                      
3 NV-08465-15– Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, 

Naturvårdsverket (2016) 
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4 Metod 

Beräkningarna är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafikbuller4 i 
beräkningsprogrammet Cadna/A version 173.4950. Beräkning av ljudspridningskartor har 
genomförts på höjden 2 m ovan mark med 1 fasadreflex. Fasadnivåer är angivna som 
frifältsvärden och redovisar högsta ljudnivån vid varje punkt och inkluderar 3 
fasadreflexer.  

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0-3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter.  

4.1 Beräkningsfall 

Följande beräkningsfall har undersökts och presenteras i denna utredning: 

1. Nollalternativ prognosår 2040 utan utbyggnad 

2. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad 

3. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad och 3 m bullervall mot väg 104 

4. Ljudnivå prognosår 2040 med utbyggnad och 2-3 m bullervall mot väg 104. 

  

                                                      
4 Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, rapport 4653, Naturvårdsverket (1996). 
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5 Resultat 

Resultat vid fasad samt ljudutbredning redovisas i följande bilagor: 

- Bilaga 101/102, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 1 

- Bilaga 201/202, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 2 och 3 

- Bilaga 301/302, ekvivalent/maximal ljudnivå för beräkningsfall 3 och 4 

6 Analys 

6.1 Beräkningsfall 1, Nollalternativ 

6.1.1 Befintliga bostäder  

Beräkningsresultat för nollalternativ visar ljudnivåer vid befintliga bostäder på 56 dBA 

ekvivalent ljudnivå på bullerutsatt sida, se bilaga 101. Därmed innehålls riktvärden för 

befintlig bebyggelse vid fasad om bebyggelsen är ”äldre befintlig miljö” enligt Tabell 2, 

riktvärde 65 dBA. Om bebyggelsen hade varit nyare bebyggelse” enligt Tabell 2, då är 

riktvärdet 55 dBA och ljudnivån hade överskrids.  

6.2 Beräkningsfall 2, Utbyggnad utan åtgärd mot väg 104 

6.2.1 Befintlig bebyggelse  

Beräkningsresultatet i bilaga 201a visar ekvivalent ljudnivå uppemot 55 dBA. Därmed 

innehålls riktvärde för befintlig bebyggelse oavsett klassifikation i Tabell 2.  

6.2.2 Ny bebyggelse 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivåvid fasad innehålls ej på alla planerade husvolymer 

på alla våningsplan, se bilaga 201a där 61 dBA beräknas på huset som ligger närmst väg 

104. Riktvärde innehålls med liten marginal på de två av de sju husen där 60 dBA 

beräknas på vån 2 mot vägen. För huset där 60 dBA överskrids innehåller motstående 

sida riktvärde för dämpad sida och riktvärde kan innehållas med genomgående 

lägenheter med minst hälften av bostadsrummen riktade mot dämpad sida.   

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats innehålls 

på motsatt sida om huset från vägen, se bilagor 201a och 202a. Riktvärdet 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå är mest begränsande och innehålls på en relativ liten yta för de två 

husen längst norrut.  

6.3 Beräkningsfall 3, Utbyggnad med 3 m bullervall mot väg 104 

6.3.1 Befintlig bebyggelse 

Beräkningsresultatet i bilaga 201b visar ekvivalent ljudnivå uppemot 54 dBA. Därmed 

innehålls riktvärde för befintlig bebyggelse oavsett klassifikation i Tabell 2.  
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6.3.2 Ny bebyggelse 

Med den föreslagna åtgärden innehålls riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla 
huskroppar, se bilaga 201b.  
Ytan där riktvärde för uteplats innehålls ökar, jämför ljusblåa ytor i bilagor 201a och 202b.  

Jämförelse av bilagor 201a/b och 202a/b visar på en tydlig dämpning av både ekvivalent 
och maximal ljudnivå på ytor i anslutning till huskropparna. Bullervallen och den 
medföljande ljudreduktionen skapar goda förutsättningar för god ljudmiljö vid anläggning 
av sekundära uteplatser mot öster, samt parkmiljö eller övrig vistelse på grönytan mellan 
vägen och bebyggelsen. 

6.4 Beräkningsfall 4, utbyggnad med 2-3 m bullervall mot väg 104 

Beräkningsresultaten är i stor sett lika för de fyra husen söderöver som för beräkningsfall 

3, se bilagor 301 och 302. Detta då bullervallen inte förändras vid dessa hus. För de tre 

husen längst norrut där vallen är endast 2 m hög vid det mellersta huset, minskar ytan 

där riktvärde för uteplats innehålls, se ljusblåa ytor i bilaga 301. Vidare sprider sig 

maxnivåer mer mellan husen än för beräkningsfallet med 3 m hög bullervall, se bilaga 

302. 

7 Slutsats buller 

Med en 3 m hög bullervall mot vägen innehålls riktvärde vid fasad vid alla fasader på alla 

våningsplan för de planerade husvolymerna. Stora delar av ytan runt den planerade 

bebyggelsen innehåller riktvärde för uteplats. Därmed kan uteplatser placeras ganska fritt 

vid den planerade bebyggelsen. Vidare kan kompletterande uteplatser placeras på ytor 

med god ljudmiljö.  

Vallen resulterar även i en sänkning av både maximala och ekvivalenta ljudnivåer mellan 

vägen och bebyggelsen jämfört med nollalternativet (utan bullervall och utbyggnad). 

Detta möjliggör för en god ljudmiljö för parkmiljö på grönytan mellan bebyggelsen och 

vägen. Vidare resulterar vallen även i en sänkning av ljudnivåer vid befintlig bebyggelse, 

där ljudmiljön förbättras för både utomhus- och inomhusvistelse.  

Utan vall kan de planerade byggnaderna innehålla trafikbullerförordningen om uteplatser 

placeras på motsatt sida om huset från vägen där riktvärde innehålls enligt bilagor, samt 

om huset närmst väg 104 planlöses med hälften av bostadsrummen riktade mot dämpad 

sida. Ytan där riktvärde för uteplats innehålls är väldigt begränsad för främst husen längst 

norrut. Ljudnivåer mellan husen och 104:an är höga relativt till riktvärden för uteplats och 

kan hämma att ytan nyttjas för utomhusvistelse.  

Riktvärde för befintlig bebyggelse överskrids eventuellt i nollalternativet, beroende på när 

husen är byggda. I utbyggnadsalternativet innehålls riktvärdena då den nya bebyggelsen 

skärmar den bakomvarande. Spridningsbilagor påvisar att både ekvivalent och maximala 

ljudnivåer sprider sig till mindre utsträckning från väg 104, resulterandes i en allmänt 

bättre ljudmiljö utomhus vid befintlig bebyggelse. 
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8 Hållbarhetsmål  

Inom Sweco strävar vi efter att arbeta mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål och inom 

företaget finns kompetens inom samtliga områden. Vi vill lyfta hållbarhetsfrågan i så 

många arbetsprocesser som möjligt för att definiera och synliggöra alla de stadier i 

arbetet där man kan arbeta hållbart – både för oss själva och för våra kunder. I detta 

projekt har vi jämfört FN:s hållbarhetsmål med de hållbarhetsmål som går att tillämpa i 

denna typ av akustiskt arbete. Följande kopplingar har vi identifierat och fokuserat på i 

denna utredning: 

Buller från vägtrafik kan vid längre exponering leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Genom att ta hänsyn till buller vid bostadsplanering kan 

risken för sjukdomsfall undvikas och folkhälsan förbättras.  

 

Mer information om FN:s 17 hållbarhetsmål finns på: http://www.globalamalen.se/om-globala-

malen/ 
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Sammanfattning av undersökningsresultatet 

Åtgärdsförslag 

Bilaga: 

Fullgott kartmaterial 

På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2.

Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat
stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora
majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen
genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell
hushållskeramik, figur 3.

Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten,
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m
sydost om kulturlagret, figur 4 a-c.

Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet.

Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1,
Lantmäteriet).

Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten
påträffats i den södra delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller
anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd fornlämning har påträffats inom
utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning som väl
avgränsad inom utredningsområdet. Picea kulturarv anser att inga ytterligare
antikvariska åtgärder krävs så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon
fornlämning.
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Figur 1. Utredningsområdet. 

 
Sammanfattning av undersökningsresultatet 
På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom 
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag 
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en 
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en 
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2. 
 
Figur 2. Utredningsområdet med registrerade fornlämningar. 

 
Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat 

stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora 

majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen 
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genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av 
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid 
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet 
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga 
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida 
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål 
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell 
hushållskeramik, figur 3. 
 
Figur 3. Foto på ett urval av fyndmaterialet. 

 
Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i 
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten, 
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre 
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och 
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m 
sydost om kulturlagret, figur 4. 
 
Figur 4a. I schakt 33 påträffades resterna efter en stensyll, 

Figur 4b. Och en kulturlagerlins med keramik från yngre järnålder. 

Figur 4c. Schakt 33 med kulturlagerlämning samt två ev. syllstenar. 

 
Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och 
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från 
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde 
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har 
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör 
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
 
Figur 5. Det tjocka matjordslagret. 

 
Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som 
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en 
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att 
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1, 

Lantmäteriet). 
 
Figur 6. Storskifteskarta med lämning L1988:2040 samt utredningsområdet med schakt. 

 
Förslag till fortsatta åtgärder 
Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten påträffats i den södra 
delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd 
fornlämning har påträffats inom utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning 
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som väl avgränsad inom utredningsområdet.   så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls 
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon fornlämning. 
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martin.gollwitzer@lansstyrelsen.se 
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Angående resultatet av arkeologisk utredning i 
samband med detaljplanarbete inom fastigheten 
Gårdsstånga 15:25 m.fl., Eslövs kommun, Skåne 
län

Picea kulturarv har mellan 2021-05-10 och 2021-05-12 genomfört en arkeologisk 
utredning inom fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. En 
slutredovisning av arbetena har inkommit till Länsstyrelsen. Denna slutredovisning 
bifogas.

Vid förundersökningen öppnades 39 sökschakt som var ca 10 meter långa och 1,4 
meter breda. I de flesta schakt påträffades enbart yngre täckdiken. Dessutom 
påträffades under utredningen sparsamt fynd av slagen flinta och framförallt yngre 
keramik.  
I sydvästra hörnet av undersökningsområdet påträffades under utredningen i schakt 
33 dock enstaka anläggningar, som två syllstenar och en kulturlagerlins som kunde 
sättas i samband med fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. I 
kulturlagret i schakt 33 hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar 
äldre aktiviteter i området. Dessutom kunde det konstateras att bytomten tidigare 
kan ha haft en annan utsträckning än angiven i kulturmiljöregistret. 

Picea kulturarv kunde dessutom konstatera att den topografiska situationen med en 
slutning mot sydost har medfört att jordmassor har förflyttats från nord mot sydost. 
Jordförflyttningen har resulterad i att matjordslagret i södra av delen av 
utredningsområdet var betydlig större än i nord. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
Långvarig plöjning på åkern tillsamman med kontinuerlig erosion har medfört 
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möjliga lämningar i övre delen av terrängen är försvunnet. Fynden av slagen flinta 
från matjorden visar att det har funnits aktiviteter i området under stenbrukande tid.
 
Länsstyrelsen bedömer att påträffande bevarade lämningarna har ett ringa 
vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. Det 
finns därför inte längre några hinder ur arkeologisk synpunkt att fortsätta det 
planerade arbetet inom området för detaljplanen.

I övrigt påminner kulturmiljöenheten om anmälningsplikten vad gäller 
fornlämningar. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle 
framkomma i samband med markarbetena ska dessa – i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter följ länken: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.

Martin Gollwitzer (dr. phil.)

Bilaga

Slutredovisning

Kopia till

Picea kulturarav, mats.pettersson@piceakulturarv.se 
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Visar område som ska bebyggas med röd linje (Eslövs kommun, 2020).  
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Gårdstånga 15:25 m.fl. Markmiljöundersökning 

1. Inledning 

GMR Fastigheter AB har gett Ramboll Sweden AB (Ramboll) i uppdrag att utreda 

de markmiljömässiga förutsättningarna för framtida byggnation på del av fastig-

heten Gårdstånga 15:25. I samband med planering av bostäder inom aktuellt 

planområde har det framkommit att inom del av området har funnits en smal-

spårig järnväg fram till 1950-talet.  

 

Miljöförvaltningen har i sitt yttrande till detaljplanen angivit följande: 

Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk för 
förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en miljöteknisk mark-
undersökning på området för att säkerställa att det inte förekommer några 
markföroreningar som kan påverka de framtida boendes hälsa. 
 

För att säkerställa att marken är lämplig för bostäder har delen med den tidigare 

järnvägens sträckning undersökts. 

1.1 Syfte 
Syftet med provtagningen är att undersöka de markmiljömässiga förut-

sättningarna för framtida byggnation på området och om området är lämpligt för 

bostäder. Markundersökningen omfattar en miljöteknisk markundersökning där 

ämnen som kan påverka framtida boendes hälsa undersöks.  

1.2 Administrativa uppgifter 
 

Uppdragsgivare: GMR Fastigheter AB 

Kontaktperson: Gustaf Ramel 

Tel: 073-427 31 29 

E-mail: Gustaf.ramel@gardstanga.se 

  

Fastighetsbeteckning: Gårdstånga 15:25 m.fl. 

Län: Skåne 

Kommun: Eslöv 

Lokalisering: Flyingevägen 

  

Miljökonsult: Ramboll Sweden AB 

Kontaktperson: Anna Fjelkestam 

Tel: 076-118 54 29 

E-mail: anna.fjelkestam@ramboll.se 

  

Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen Eslövs kommun 
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2. Områdesbeskrivning och historik 

Det aktuella undersökningsområdet som är en del av fastigheterna Gårdstånga 

15:25, m.fl. längs med Flyingevägen och väg 104, se figur 1 för placering.  

 

Figur 1 Undersökningsområdet ungefärliga läge i Gårdsstånga omringas med grön 
ring (Lantmäteriet, 2021). 

 

Undersökningsområdet gränsar i sydväst till Flyingevägen, Gårdstånga by och 

Kävlingeån. Bostäderna i sydväst mot Kävlingeån består av enfamiljshus med 

kringliggande grönytor. Bostadsområdet utbreder sig mot nordväst mot Getinge. I 

nordöst och vidare sydost ligger väg 104 samt öppen åkermark.  

 

Enligt häradskartan från 1913 har det funnits en järnväg som sträckte sig från 

sydost i nordvästlig riktning längs med aktuellt undersökningsområde, se figur 2.   
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Figur 2 Häradskartan från 1913 visar sträckningen av den tidigare järnvägen. 
Källa Eslövs kommun. Grön linje tillagd av Ramboll och illustrerar aktuellt 
undersökningsområde. 

2.1 Potentiella föroreningar 
Den historiska inventeringen har utgått från uppgifter lämnade av fastighets-

ägaren och underlag från miljöförvaltningen. Historiskt har det inom under-

sökningsområdet funnits en järnväg. Efter nedläggning av järnvägen har området 

använts för ekologisk odling. En telefonavstämning med miljömyndigheten gjordes 

inför provtagning för att höra om det fanns några specifika krav på provtagningen. 

Det gjorde det inte. Med ledning av historiken bedöms metaller och PAH vara de 

ämnen som potentiellt kan orsaka föroreningar inom undersökningsområdet. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta domineras de naturliga jordarterna i området av post-

glacial sand (SGU, 2021a) och berggrunden består av sandsten (SGU, 2021b). 

Sydost om undersökningsområdet mot Kävlingeån finns en definierad jordakvifer 

(grundvattenförande lager) som består av sand och sträcker sig längs med 

Kävlingeåns dalgång mot Krankesjön i sydost.   

 

Undersökningsområdet gränsar i söder till Kävlingeån som är en klassad 

vattenförekomst med benämningen SEA7SE618518 134721 (VISS, 2021). Ån 

ingår i ett skyddat dricksvattenområde och enligt dricksvattendirektivets artikel 7 

ska vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet eller reserverats 

för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. 

Ån har bedömts ha god kemisk status  (VISS, 2021). 
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3. Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av analysresultaten från nu utförda undersökningar används 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), 

(Naturvårdsverket, 2016).  

 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) innebär 

att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 

människor (barn, vuxna och äldre) kan vistas permanent inom området inom sin 

livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  

 

Jämförelse görs också med Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre 

känslig markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets 

nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 

Sveriges riktvärden för farligt avfall, FA, (Avfall Sverige, 2019). Denna jämförelse 

görs för eventuell masshantering av överskottsmassor. 

 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) 

innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, 

industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 

området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området 

tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 

betydelse vid minder känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och 

djur tillfälligt vistas i området. 

4. Genomförande 

Markundersökningen genomfördes den 4 maj 2021 av Charlotte Ekborg, Ramboll. 

Jordprovtagning utfördes genom progropsgrävning i fyra punkter längs med 

sträckan där järnvägen har varit, se figur 2. Grävningen av provgropar har 

genomförts ner till en meter under markytan och lades i en hög bredvid gropen för 

provtagning. Ett samlingsprov bestående av 10 – 15 delprov togs från varje 

provgrop. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt som standard mellan 

provtagningarna. Inga indikationer på föroreningar noterades i samband med 

provtagningen. Samlingsproverna uttogs i diffusionstäta påsar och förvarades 

mörkt och kallt fram till laboratoriet för analys. 

4.1 Analyser 
Ett samlingsprov, bestående av ca tio delprov, per provgrop analyserades med 

avseende på metaller inklusive kvicksilver och PAH. 

4.2 Koordinater 
Koordinaterna är inmätta med GPS i system SWEREF 13 30 höjd RH 2000. 

Koordinaterna motsvarar centrum av provgropen och redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 Koordinater för provgroparna med uttagna samlingsprov, SWERWF 13 30 
i plan och RH 2000 i höjd. 

Provgrop X Y Z 

PG01 6182106 139008 21.4 

PG02 6182089 139033 21.8 

PG03 6182053 139091 22.4 

PG04 6182039 139112 22.4 

5. Resultat och bedömning 

5.1 Jordartslagerföljd och fältobservationer 
Jorden består av ca 0,8 m mull med underliggande postglacial sand, se figur 3 för 

exempel. Inga lukter eller andra indikationer på föroreningar i fält har noterats. 

För vidare information se fältprotokoll i bilaga 1. 

 

 

Figur 3 Visar provgrop bestående av mull underlagrat av postglacial sand. 

5.2 Analysresultat 
Samtliga analysresultat redovisas i analyssammanställning i tabell 2 med Natur-

vårdsverkets jämförvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) samt 

Naturvårdsverkets nivåer för minder än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) 

samt Avfall Sveriges bedömningsgrunder för farligt avfall, (Avfall Sverige, 2019). I 

bilaga 2 redovisas samtliga analysprotokoll från Eurofins laboratorium. 
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Tabell 2 Resultaten och riktvärden för KM och MKM enligt Naturvårdsverket, 
(Naturvårdsverket, 2016) nivåer för MRR, (Naturvårdsverket, 2010) samt 
bedömningsgrunder för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019) visas i tabellen. 
Enheterna för halterna är mg/kg TS. 

6. Slutsats 

Vid eventuella framtida schaktarbeten kan massor återanvändas inom under-

sökningsområdet utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuella 

överskottsmassor kan återanvändas fritt även utanför undersökningsområdet. 
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Gårdstånga 15:25 m.fl.

Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1

Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG01 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG01 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte

håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

0 1,2

610 ( 805 )



Gårdstånga 15:25 m.fl.

Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1

Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG02 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG02 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte

håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

0 1,2
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Gårdstånga 15:25 m.fl.

Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1

Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,8 Ja Nej

0,8 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG03 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG03 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte

håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

1,20
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Gårdstånga 15:25 m.fl.

Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1

Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG04 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG04 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte

håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2

1,20
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N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2111304 Sida : 1 av 6

Ramboll Sweden AB 1320055169 GårdsstångaProjektKund : :

Charlotte Ekborg 13215377 BeställningsnummerKontaktperson 1320055169/13215377: :

Carlsgatan 7BAdress Ramboll Sverige ABProvtagare: :

211 20 Malmö Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-05-05  08:00:

E-post charlotte.ekborg@ramboll.se 2021-05-06Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-05-12  14:37: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige

Bilaga 3

1
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2 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Analysresultat

R21PG01ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-001

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.36 LEMS-1± 0.236

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.4 LEMS-1± 3.64

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.112 LEMS-1± 0.0121

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.02 LEMS-1± 0.402

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.27 LEMS-1± 0.828

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.55 LEMS-1± 0.588

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.67 LEMS-1± 0.669

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.07 LEMS-1± 0.707

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.9 LEMS-1± 1.29

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0024.1 LEMS-1± 2.43

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.2 STMS-1± 5.29

Bilaga 3

2

615 ( 805 )



3 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG02ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-002

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.34 LEMS-1± 0.134

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.5 LEMS-1± 1.95

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.37 LEMS-1± 0.238

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.35 LEMS-1± 0.636

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.97 LEMS-1± 0.441

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.84 LEMS-1± 0.487

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.82 LEMS-1± 0.582

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.18 LEMS-1± 0.918

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.3 LEMS-1± 1.96

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.7 STTS105± 5.50
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4 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG03ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-003

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.01 LEMS-1± 0.201

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.8 LEMS-1± 2.18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.38 LEMS-1± 0.239

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.40 LEMS-1± 0.641

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3004.88 LEMS-1± 0.524

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.56 LEMS-1± 0.558

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.84 LEMS-1± 0.684

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.39 LEMS-1± 0.939

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.2 LEMS-1± 2.14

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39
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5 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG04ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-004

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.46 LEMS-1± 0.546

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0031.6 LEMS-1± 3.16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.77 LEMS-1± 0.277

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.85 LEMS-1± 0.786

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.81 LEMS-1± 0.612

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.26 LEMS-1± 0.529

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.61 LEMS-1± 0.761

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.3 LEMS-1± 1.23

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.9 LEMS-1± 3.00

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39
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6 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 

bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 

indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen)

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

OJ-1

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030

Bilaga 3
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SAMMANFATTNING

Extrema skyfall bedöms kunna inträffa oftare och vara mer intensiva i framtiden. Detta
p.g.a. förväntade effekter av en klimatförändring. Det finns därför ett behov att planera
våra samhällen för att hantera den markavrinning och de översvämningar som kan
komma att ske.

I samband med arbete med detaljplan i Gårdstånga, Eslövs kommun, är det viktigt att
ha kännedom över översvämningskänsliga områden. Denna utredning har med syfte
att klargörs översvämningsrisken vid skyfall över Gårdstånga samt utvärdera lämplig
åtgärd för att minska risken för översvämning vid höga flöden från uppströms
åkermarksytor.

En befintlig hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsberäkning har med

modellverktyget MIKE 21 version 2020, har använts för att utvärdera översvämningars
utbredning och djup vid skyfall motsvarande regn med återkomsttiden 100 år och
klimatfaktor 1,3 (total volym på ca 110 mm).

Skyfallsåtgärden innebär att skåla ut en befintlig lågpunkt till en översvämningsyta på
ca 2200 m 3 sydöst om väg 104 /Gårdstångabacken samt anläggning av en ny 500 mm
trumma under väg 104/söder om Gårdstångabacken.

Åtgärden visar god effekt i minskade översvämningsnivåer. Maximalt vattendjup
minskar med uppemot över 90 % hos nedströms villatomter inom Gårdstånga tätort.
Genom att anlägga en större trumma (500 mm) under väg 104/Gårdstångabacken och
möjliggöra en stor översvämningsyta uppströms trumman kan Trafikverkets
dagvattenledningssystem och avvattning av väg 104 förbättras och risker för erosion

vid extremflöden minskas.

En översiktlig teoretisk flödesberäkning har utförts för att klargöra kapaciteten i det
befintliga diket nedströms Trafikverkets ledningar. Befintligt dike är nyligen utgrävt
och bedöms klara av att avleda det tillkommande flödet.

En översiktlig teoretisk volymberäkning har utförts för att klargöra ifall Kvävedammen
har kapacitet att ta emot den tillkommande volymen. Tillkommande volym motsvarar
ca 9600 m 3. Ur denna övergripande analys bedöms diket och kvävedammen kunna
utjämna tillkommande flöde och volymer från Trafikverkets ledningssystem. Det är
rekommenderat att detta detaljberäknas och bekräftas vid kommande förprojektering.

Enligt upprättad dagvattenledningsnätsmodell av VA SYD (december 2021) verkar  det
kommunala dagvattenledningsnätet i Gårdstånga vara dimensionerat för ett regn med

1 års återkomsttid utan klimatfaktor. För att inte öka belastning på VA SYDs
dagvattenledningssystem behöver 800 m 3 dagvatten utjämnas inom planområdet.
Planområdet klarar då av att ta hand om sitt eget skyfall (klimatanpassat regn med 100
års återkomsttid). För att ej förvärra och öka belastningen på det kommunala
dagvattenledningssystemet bör ej utsläppsflödet i dagvattenservisen överskrida ett 1-
årsregn.
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1 INTRODUKTION

1.1 INLEDNING

Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att ta hand om allt regnvatten. Det
innebär större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter. Följden

kan bli kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de
klimatförändringar som sker är bedömningen att extrema regntillfällen kommer att
inträffa oftare och att de är mer intensiva.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som
syftar till att vara en vägledning för skyfallskartering på kommunal nivå. För
uppdragets genomförande har använts den metodik som beskrivs i rapporten
”Vägledning för skyfallskartering Tips för genomförande och exempel på användning”,
publikationsnummer MSB1121 av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB), utgiven 2017.

1.2 BAKGRUND OCH SYFTE

I samband med arbete med detaljplan i Gårdstånga, Eslövs kommun, är det viktigt att
ha kännedom över översvämningskänsliga områden. Denna utredning har med syfte
att klargörs översvämningsrisken vid skyfall över Gårdstånga samt utvärdera lämplig

åtgärd för att minska risken för översvämning vid höga flöden från uppströms
åkermarksytor.

En befintlig hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsberäkning har, med
modellverktyget MIKE 21 version 2020, använts för att utvärdera översvämningars
utbredning och djup vid skyfall motsvarande regn med återkomsttiden 100 år och
klimatfaktor 1,3 (total volym på ca 110 mm).

I samband med utredningar för detaljplan Gårdstånga 15:25 mfl., Gårdstånga ,
behöver även planområdets dagvatten- och skyfallshantering klargöras. I denna
utredning beräknas den volym som behöver omhändertas inom planområdet för att
inte förvärra för nedströms områden. Se Figur 1 för översikt.
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Figur 1 Översikt
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2 METOD

2.1 UNDERLAG

Följande underlag har använts i denna utredning:

Skyfallsmodell över Gårdstånga (MIKE 21 version 2020), Eslövs kommun

Höjddata 1 m upplösning, höjdsystem RH2000, Lantmäteriet via Scalgo Live

Plankarta och illustration

Ledningsunderlag från VA SYD över Trafikverket s och VA SYDs
dagvattenledningssystem

2.2 ARBETSGÅNG

Följande arbetsmoment har ingått i uppdraget:

2.2.1 UPPDATERING AV BEFINTLIG SKYFALLSMODELL

Befintlig skyfallsmodell (MIKE 21 version 2020) framtagen av Tyréns år 2019 i uppdrag

åt Eslövs kommun, har använts i detta uppdrag. Skyfallsmodellen har kompletterats
med inmätta trummor och övrig information från beställaren, VA SYD och Trafikverket.

2.2.2 UPPDATERAD NULÄGESBERÄKNING

Uppdaterad nulägesbeskrivning görs över Gårdstånga. Beräkning görs för regn med
100 års återkomsttid, 6 h varaktighet och klimatfaktor 1,3 enligt Eslövs kommuns
önskemål i tidigare skyfallsuppdrag.

2.2.3 BESKRIVNING AV FRAMTIDA SKYFALLSÅTGÄRD

Framtida föreslagen utformning för hantering av markavrinning av åkermarksytor
beskrivs i skyfallsmodellen. Se avsnitt 3.4 för mer information.

2.2.4 MODELLBERÄKNING OCH UTVÄRDERING AV SKYFALLSÅTGÄRD

Beräkning görs för åtgärdsförslag över Gårdstånga. Beräkning görs för regn med 100
års återkomsttid, 6 h varaktighet och klimatfaktor 1,3 enligt Eslövs kommuns
önskemål i tidigare skyfallsuppdrag. Jämförelse görs mot nuläge för utvärdering av

åtgärdseffekt.

2.2.5 UTREDA FRAMTIDA DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERINGEN INOM
PLANOMRÅDET

Utifrån planförslagets utformning och önskat maximalt utsläppsflöde från VA SYD,
beräknas den utjämningsvolym som behövs för att säkerställa den framtida dagvatten-
och skyfallshanteringen inom planområdet.

2.3 DATORMODELLERING

Den hydrodynamiska markavrinningen beräknas med datorverktyget MIKE 21 version
2020. En upplösning på 2 m har valts som beräkningsnät i modellen. I modellen antas
det regna under totalt 4 h, därefter sker en avrinning under ytterligare 2 h.
Beräkningsresultatet genererar en logg-fil med beräknad mängd nederbördsvolym
respektive total mängd nederbörd som avrunnit på markytan. Båda har kontrollerats
och överensstämmer med teoretisk nederbördsvolym i valda regn, med hänsyn tagen

till infiltration.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 AVRINNINGSOMRÅDEN UPPSTRÖMS GÅRDSTÅNGA

Avrinningsområdet utgörs av ca 140 ha åkermarksyta som avrinner ner till Väg
104/Gårdstångabacken. Vid platsbesök bekräftades trumma under väg 104 som

möjliggör avvattning av en cirka 20 ha stor åkermarkyta (se rödmarkerad yta i Figur 2),
åt sydöst.

Figur 2 Avrinningsområde nuläge.

3.2 TRAFIKVERKETS DAGVATTENLEDNINGAR

Trafikverket avvattnar idag markavrinning från väg 104 och angränsande åkermark via
kupolsilar till två parallella dagvattenledningar i Gårdstångabacken. Dessa
dagvattenledningar går ut i ett gemensamt utlopp till ett befintligt nyligen utgrävt dike.
Diket ansluter till en kvävedamm belägen norr om Gårdstånga tätort. Kvävedammen
har sitt utlopp i Kävlingeån. Se Figur 3 för översikt. Trafikverkets ledningsdimensioner

under väg 104 har kontrollerats vid uppdragets gång.
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Figur 3 Översikt Trafikverkets dagvattensystem.
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3.3 PRINCIP FÖR MARKAVRINNING VID NULÄGE

Vid större regn när Trafikverket dagvattenledningar blir överbelastade sker ytlig
markavrinning över väg 104 och avrinning sker in i Gårdstånga tätort. Se Figur 4 för
principfigur hämtas från Scalgo Live.

Figur 4 Princip för markavrinning vid nuläge

3.4 PRINCIP FÖR SKYFALLSÅTGÄRD SOM UTVÄRDERAS

Nedan presenteras den skyfallslösning som har prövats i skyfallsmodellen. Åtgärden
har diskuterats fram av Tyréns, markägaren, VA SYD, Trafikverket och Eslövs kommun.
Åtgärderna visas i Figur 5.

1. Samlad fördröjning i föreslagen översvämningsyta öster om väg 104. Tömning i
Trafikverkets befintliga kupolsilar. Ytan utgörs idag av en lågpunkt som har en
utjämningsvolym på ca 300 m 3. Denna lågpunkt föreslås att utökas till en större
översvämningsyta, detta för att ta höjd för skyfallsflöden.

2. Ny trumma, dimension 500 mm ersätter befintliga trummor dimension 110 mm

respektive 160 mm.
3. Ytlig bräddning av markavrinning från åkermarksytor norrifrån till

översvämningsyta.
4. Avledning i Trafikverkets befintliga dagvattenledningssystem med utlopp i

befintlig dike.
5. Avledning i befintligt, nyligen utgrävt dike.
6. Gemensam samlad fördröjning i kvävedamm som töms ut till Kävlingeån.
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Figur 5 Principlösning

3.5 ÖVRIGA SKYFALLSÅTGÄRDER SOM VALTS BORT

Vid uppdraget uppstart fanns ett annat förslag för hantering av skyfallsflöden.
Förslaget innebar en ytlig avledning av skyfallsvatten via Trafikverkets ledningar i ett
svackdike längs med Gårdstångabacken. Denna åtgärd valdes bort i tidigt skede efter
dialog med VA SYD då åtgärden innebar ett stort ingrepp gällande omläggning av VA
SYDs vatten- och spillvattenledningar.

Ny trumma, dimension 500 mm

Befintliga ledningar Trafikverket

Föreslagen översvämningsyta

Ytlig bräddning av markavrinning norrifrån

1

2
4

5

6.

3
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4 RESULTAT

4.1 REDOVISNING AV RESULTAT

I avsnitt 4.2.1 presenteras maximalt översvämningsdjup för nuläge. I avsnitt 4.2.2
presenteras maximalt översvämningsdjup efter vidtagna åtgärder.

I avsnitt 4.3 presenteras en analys över åtgärdseffekten. I avsnitt 4.4 presenteras en
grov analys över dikets respektive kvävedammens kapacitet.

4.2 RESULTAT SKYFALLSBERÄKNINGAR

4.2.1 FÖRE (NULÄGE)

Se Figur 6 och Figur 7 för maximalt översvämningsdjup för nuläge.

Figur 6 Maximalt översvämningsdjup före (m) (nuläge), översikt.
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Figur 7 Maximalt översvämningsdjup före (m) (nuläge), väg 104/Gårdstångabacken.

4.2.2 EFTER VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Se Figur 8 och Figur 9 för maximalt översvämningsdjup för föreslagen åtgärd.

Figur 8 Maximalt översvämningsdjup efter (m), översikt.
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Figur 9 Maximalt översvämningsdjup efter (m), väg 104/Gårdstångabacken.

4.3 ANALYS

Se Figur 10 för skillnad i maximalt översvämningsdjup. Se Figur 11 för relativ
minskning översvämningsdjup jämfört med nuläge. Beräkningsresultatet visar att 2200
m 3 behöver utjämnas för att omhänderta all markavrinning från Väg 104 och

åkermarksytorna.

Figur 10 Skillnad i maximalt översvämningsdjup (m).

(m)

Kv
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Figur 11 Relativ minskning maximalt översvämningsdjup jämfört med nuläge.

Se Figur 12 respektive Figur 13 för beräknade vattennivåer (m) respektive ytlig
markavrinning (l/s) mellan fastigheterna Byasvängen 10 och 12 före och efter
föreslagen åtgärd. Beräkningsresultatet visar att den markavrinning som efter

föreslagen åtgärd sker inom Gårdstånga tätort är markavrinning av det regn som faller
inom tätorten.

Figur 12 Beräknade vattennivåer (m) mellan fastigheterna Byasvängen 10 och 12 före (blå) och efter
föreslagen åtgärd (svart).

(m)

Kv
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Figur 13 Ytlig markavrinning (l/s) mellan fastigheterna Byasvängen 10 och 12 före (blå) och efter
föreslagen åtgärd (svart).

4.4 DIKE OCH KVÄVEDAMM

Trafikverkets dagvattenledningar går i ett gemensamt utlopp ut till ett befintligt

nyligen utgrävt dike, se Figur 14 för översikt. Diket ansluter till en kvävedamm belägen
norr om Gårdstånga tätort. Kvävedammen har sitt utlopp i Kävlingeån. I detta avsnitt
görs en grov uppskattning över dikets och kvävedammens kapacitet.
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Figur 14 Översikt dike.

4.4.1 DIKE

Nedan presenteras en grov uppskattning över dikets kapacitet. Uppskattning av dikets
dimensioner har gjorts utifrån analys i höjdmodell i Scalgo Live. För att inte riskera att
överskatta dikets kapacitet har det antagits vara tämligen jämn starkt bevuxen i hela
tvärsnittet. Diket uppskattas ha följande dimensioner:

Bottenlutning l = 0,002 (2 ‰)

Mannings tal M =20 (tämligen jämn starkt bevuxen i hela tvärsnittet)

Släntlutning k = 2

Bottenbredd b = 1 m

Höjd mellan dikesbotten samt vattenytan i meter = 1-1,5 m

Utifrån ovan uppgifter har dikets maximala kapacitet beräknats med Manning formel

och bedöms ha en maximal kapacitet på ca 1800 – 4500 l/s.

4.4.2 KVÄVEDAMM

En grov övergripande analys har gjorts i Scalgo Live för att klargöra en ungefärlig
tillgänglig utjämningsvolym i Kvävedammen, Figur 15. Denna utjämningsvolym beror
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på hur vattenytan var vid skanningstillfället (framtagning av höjdmodellen). Analysen
visar att utjämningsvolymen är ca 9600 m 3 motsvarande en area på ca 2,3 ha.
Tillkommande volym till Kvävedammen med föreslagen åtgärd bedöms vara ca 3900
m 3. Kvävedammen har ett utlopp dimension 500 mm till Kävlingeån.

Denna utredning utreder ett skyfallsförlopp. Dessa händelser inträffar under
sommartid då permeabla ytor antas ha god infiltrationsförmåga och
utjämningsvolymen i Kvävedammen antas ha en god tillgänglig volym för utjämning.
Vidare antas även det nyligen utgrävda diket ha en stor yta tillgänglig för utjämning. Ur
en övergripande analys antas således diket och kvävedammen kunna utjämna
tillkommande flöde och volymer från Trafikverkets ledningssystem.

Figur 15 Kvävedammens lågpunkt/yta för utjämning.
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5 HANTERING AV DAGVATTEN OCH SKYFALL INOM

PLANOMRÅDET

5.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

För beräkning av behov av fördröjning inom planområdet har den rationella metoden
enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerade flöden, se
ekvation (1):

 = ( ) (1)

där
Dimensionerande flöde, [l/s]

Avrinningsområdets area, [ha]
Avrinningskoefficient, [-]

) Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]
Regnets varaktighet

Klimatfaktor

Nederbördsintensiteten är en funktion av regnhändelsens återkomsttid och
varaktighet.

Regnintensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation
(2):

Å = 190 Å
( )

, + 2 (2)

där

Å Regnintensitet, [l/s*ha]

Regnvaraktighet, [min]

Å Återkomsttid

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor, detta för att ta
höjd för ökad nederbörd i samband med framtida klimatförändringar.

5.2 ANSLUTNING AV DAGVATTEN OCH ÖNSKAT MAXIMALT FLÖDE

Planområdet ingå i verksamhetsområde för dagvatten och ska således anslutas till VA-
huvudman VA SYD kommunala dagvattenledningssystem.

Enligt upprättad dagvattenledningsnätsmodell av VA SYD (december 2021) verkar
dagvattenledningsnätet i Gårdstånga vara dimensionerat för ett regn med 1 års
återkomsttid utan klimatfaktor. Det är således önskvärt att allt dagvatten som
överstiger regn med 1 års återkomsttid fördröjs lokalt inom planområdet. Klimatfaktor

har valts till 1,3.
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Önskat maximalt flöde i dagvattenservisen vid dimensionerande regn blir då 14 l/s vid
beräkning med rationella metoden (ekvation 1 ovan), där:

 =3,1 ha

= 0,1
) = 45,2 l/s*ha

 = 40 min

 = 0

Vid beräkning av behov av utjämning vid dimensionerande regn och skyfall har ett
maximalt utsläppsflöde på 14 l/s använts.

5.3 PRICNIPLÖSNING

Situationsplan för planområdet presenteras i Figur 16. Principen för planområdets
dagvattenhantering innebär styrning av dagvatten ytledes till en dagvattendamm. I
dagvattendammen sker en samlad fördröjning av planområdets dagvatten. Dammen
töms via en planerad dagvattenservis till VA SYDs kommunala dagvattensystem.
Specifik placering av anslutningspunkt inväntas från VA SYD.

Figur 16 Situationsplan
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5.4 BEHOV AV UTJÄMNING

Nedan i tabell presenteras beräknad fördröjningsvolym som krävs inne på fastigheten
vid ett framtida 20-årsregn och 100-årsregn vid ett tömningsflöde på 14 l/s.
Klimatfaktor 1,3 används.

Enligt detaljplanen får planområdet tillåts en maximalt hårdgöringsgrad på 35 %,
motsvarande hårdgjorda ytor på ca 10 850 m 2. Det är denna hårdgöringsgrad som
detaljplanen behöver dimensioneras efter. En sammansatt avrinningskoefficient för
hårdgjorda ytor på 0,85 har antagits. Övriga ytor utgörs av grönytor, där en
avrinningskoefficient på 0,1 antas.

Beräkning har även gjorts för planerad utformning enligt utformning som tagits fram
motsvarande en hårdgörningsgrad på 15 %.

Vid beräkning av skyfallsvolym har avrinningskoefficient för grönytor skalats upp med
100 % från 0,1 till 0,2 för att inte underskatta tillkommande markavrinning.

Hårdgörningsgrad
Utjämningsvolym (m 3)

20 års återkomsttid inkl.
klimatfaktor

100 års återkomsttid inkl.
klimatfaktor

15 % 100 600

35 % 300 800

Dimensionerande varaktighet blir mellan 2-6 h.
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION

• Skyfallsåtgärden innebär en att skåla ut en befintlig lågpunkt till en
översvämningsyta på ca 2200 m 3 sydöst om väg 104 /Gårdstångabacken samt

anläggning av en ny 500 mm trumma under väg 104som ersätter befintlig 110
samt 160 mm trumma.

• Åtgärden visar god effekt i minskade översvämningsnivåer. Maximalt
vattendjup minskar med uppemot över 90 % hos nedströms villatomter inom
Gårdstånga tätort.

• Åtgärden innebär att Trafikverkets dagvattenledningssystem och avvattning av
väg 104 förbättras och risker för erosion vid extremflöden minskar.

• En översiktlig teoretisk flödesberäkning har utförts för att klargöra kapaciteten
i det befintliga diket nedströms Trafikverkets ledningar. Befintligt dike är
nyligen utgrävt och bedöms klara av att avleda det tillkommande flödet.

• En översiktlig teoretisk volymberäkning har utförts för att klargöra
kvävedammens kapacitet att ta emot den tillkommande volymen. Tillkommande
volym motsvarar ca 9600 m 3. Ur denna övergripande analys bedöms diket och
kvävedammen kunna utjämna tillkommande flöde och volymer från
Trafikverkets ledningssystem. Det är rekommenderat att detta detaljberäknas
och bekräftas vid kommande förprojektering.

• Enligt upprättad dagvattenledningsnätsmodell av VA SYD (december 2021)
verkar det kommunala dagvattenledningsnätet i Gårdstånga vara dimensionerat
för ett regn med 1 års återkomsttid utan klimatfaktor. För att inte öka
belastning på VA SYDs dagvattenledningssystem behöver 800 m 3 dagvatten
utjämnas inom planområdet. Planområdet klarar då av att ta hand om sitt eget
skyfall (klimatanpassat regn med 100 års återkomsttid). För att ej förvärra och
öka belastningen på det kommunala dagvattenledningssystemet bör ej

utsläppsflödet i dagvattenservisen ej överskrida ett 1 års-regn.
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1 UPPDRAGET 
Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av GMR Fastigheter AB att inför upprättade av 
detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:1, 15:25, 15:26, 15:27 samt 15:28 i Eslövs 
kommun inkomma med ett utlåtande om de geotekniska förhållandena på berörda 
fastigheter (Figur 1). 

Figur 1. Översiktbild över Gårdsstånga. Området med aktuella fastigheter är rödmarkerat. Bild hämtad från 
Eniro.se den 8 februari 2022. 

Utlåtandet baserar på bedömningar utifrån följande underlag: 

[1] Geologiskt kartunderlag hämtat från Sveriges Geologiska undersökningar (SGU), 
hämtat den 7 februari 2022 

[2] Det äldsta Gårdstånga. Arkeologisk utredning inför detaljplan, inom 
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Gårdsstånga 
socken, Eslövs kommun, Skåne län. Upprättad av Picea Kulturarv. Rapport 
2021:6 

[3] Rapport översiktlig markmiljöundersökning. Gårdstånga 15:25 m.fl. 
Markmiljöundersökning. Upprättad av Ramböll, 2021-05-28. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planerad byggnation ska enligt uppgift från beställaren utgöras av enskilda 
tvåplanshus utan källare. 

Inom området för de aktuella fastigheterna utgörs ytliga jordarter (Figur 2) enligt [1] av 
sand, lera eller lermorän. Vid Kävlingeån förekommer svämsediment av silt och lera. 
Jorddjupet inom området anges till 30-50 meter. 

Figur 2 Utdrag ut SGU:s jordartskarta. Området med aktuella fastigheter är rödmarkerat. Rosa  =  
svämsediment, gul = lera, grön samt orange = sand och gråblå = lermorän.  

I utförd arkeologisk undersökning [2] utfördes 39 provgropar med en längd om cirka 
10 meter och en bredd om som minst 1,5 meter och ett djup som varierar mellan 0,35 
och 1,2 meter under markytan. I [2] framgår att jordlagren under ytligt förekommande 
humushaltig jord (s.k. matjord) huvudsakligen utgörs av sand, lerig sand eller av 
sandig lera. Ställvis påvisas lermorän under sandlagren. I [2] finns noteringar om 
eventuellt grundvatten i utförda provgropar. 

Likvärdiga resultat erhölls i markmiljöundersökningen [3] där 4 mindre provgropar 
grävdes ner till ett djup om 1,2 meter under markytan. 

  

646 ( 805 )



 
 

 
Uppdrag: 320441, Skyfallsanalys, Gårdstånga   2022-02-09 

Beställare: GMR Fastigheter AB  
 
O:\MAL\320141\G\Rapport.docx 

5(5) 

3 UTLÅTANDE  
Vid ytlig grundläggning medför är förekomst av organiska jordar som exempelvis 
”matjord” eller torv ej lämpliga för grundläggning. Vidare kan även jordlager av lös lera 
leda till att förstärkningsåtgärder i någon form krävs vid grundläggning. Vid förekomst 
av högt stående grundvatten kan en grundvattenavsänkning behövas inför 
grundläggningsarbetet. Om silt förekommer i kombination med högt stående 
grundvatten är en avsänkning av stor vikt då silt är flytbenägen. 

Utifrån de förutsättningar som presenterats i kapitel 2 bedöms de geotekniska 
förutsättningarna för planerad markanvändning och byggnation som goda. Utförda 
undersökningar i [2] samt [3] har inte utförts i syfte att utreda de geotekniska 
förhållandena men bedöms innehålla tillräcklig information, undantaget jordlagrens 
hållfasthetsegenskaper och de djupare jordlagrens beskaffenhet, i likhet med vad en 
översiktlig geoteknisk undersökning i detta skede av detaljplaneprocessen. Vid utförda 
undersökningar har inga jordlager utöver ytlig förekommande s.k. matjord påvisats 
som bedöms utgöra en geoteknisk risk. Övrigt förkommande jordlager utgör generellt 
ingen försvårande omständighet vid grundläggning av konstruktioner i paritet med 
planerad byggnation. 

Vidare har det inte noterats något inträngande grundvatten i utförda provgropar. I [3] 
framgår att trots nederbörd, hålls schakten torra vilket indikerar på att jordlagren inte 
var vattenmättade vid undersökningstillfället. Ett ytligt grundvatten hade kunnat 
medföra svårigheter för grundläggning eller orsaka stabilitets problem. 

Under förutsättning att planerade byggnader grundläggs genom platta på mark 
kommer urschaktning av organiska jordlager att behövas.  

Sammantaget bedöms det utifrån tillgänglig information inte föreligga något 
geotekniskt hinder för planerad byggnation. För framtida projektering och val av 
grundläggningsmetod rekommenderas att en detaljerad geoteknisk undersökning 
utförs i fastställda huslägen. Den geotekniska undersökningen kan då ge underlag för 
dimensionering av eventuell bottenplatta, rekommendationer kring eventuella 
förstärkningsåtgärder samt innefatta mätning av markradon.  

 

Författare: 

Johan Sandström  
 
Granskare: 

Johan Striberger 
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2021-02-14 
Matilda Suneson 
+4641362315 
Matilda.Suneson@eslov.se 
 
 

Detaljplan för Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 
15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun. 
Granskningsutlåtande  
 
Den 23 juni 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 96, att skicka 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på granskning. 
Rubricerat planförslag har varit ute för granskning från 2021-07-05 till 2021-09-01. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd under tiden 2020-10-01 – 2020-11-30. 
Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att yttra sig angående 
granskningshandlingen genom utsända handlingar. 

 
Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter tabellen. 
Kommunledningskontorets kommentarer till yttrandena redovisas med kursiv och fet text 
efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med ingen erinran (i.e) redovisas enbart i 
tabellen nedan.  

 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen i.e 
1.2 Trafikverket m.e 
1.3 Lantmäteriet m.e 
1.4 Region Skåne i.e 

 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1 Räddningstjänsten Syd m.e 
2.2 VA SYD  m.e 
2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m.e 
2.4 Kultur- och fritidsnämnden i.e 

 

3. Sakägare, privata företag och övriga 
3.1 Skånska Energi Nät AB m.e 
3.2 Merab m.e 
3.3 Sakägare m.e 
3.4 Skanova  i.e 

 

KS.2019.0197 
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1. Statliga myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen    i.e 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i anslutning till 
befintlig by. Planområdet är totalt cirka 31 000 kvadratmeter och omfattar fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är privat ägda. Området är 
inte detaljplanelagd sedan tidigare.  
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området gäller 
”Översiktsplan Eslöv 2035” antagen 31 maj 2018 som anger en ändrad markanvändning 
från jordbruksmark till stadsbygd inom planområdet. Översiktsplanen betonar att ny 
bebyggelse i Gårdstånga i första hand bör tillkomma genom komplettering av befintlig 
bebyggelse med fokus på flerfamiljshus, för att möjliggöra omflyttning inom byn. Ny 
bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala och utformning 
ska anpassas till befintlig bebyggelse. Planen är förenlig med översiktsplanens 
intentioner. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
formella synpunkter på planförslaget utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Samu 
Manselius har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför 
ingen namnunderskrift. 
 

Kommentar: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  

 
 

1.2 Trafikverket    m.e 
Kommunen har förtydligat hur förutsättningarna för nyttjande av hållbara transporter ser 
ut för boende i det nya området vilket Trafikverket ser positivt på. Kommunen har även 
reducerat antalet bostäder som möjliggörs av planen i granskningsskedet och har därför 
inte låtit utföra en trafikutredning. Kommunen har samrått frågan gällande trafikutredning 
med Trafikverket som delar kommunens bedömning att det nu lägre antalet bostäder inte 
kommer ha en så stor påverkan på kringliggande vägnät att en trafikutredning är 
motiverad. 
 
Buller 
Trafikverket har tidigare påpekat att planbestämmelserna för den planerade bullervallen 
var för tillåtande och skulle kunna medge en vall som har en oacceptabel utformning i 
förhållande till trafiksäkerheten enligt VGU. Kommunen har kompletterat plankartan i 
granskningsskedet med planbestämmelsen ”f2” som specificerar att utformningen av 
bullervallen ska vara i huvudsak i enlighet med beskrivningen i planbeskrivningen. 
Trafikverket anser att denna skrivning är för vag då skrivningen ”i huvudsak” öppnar upp 
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för tolkning av hur stora avsteg från sektionsritningarna som är planenliga. För att 
säkerställa efterlevnaden på de utformningskrav på vallar som råder utmed statligt vägnät 
måste denna planbeskrivning revideras. Planbestämmelsen måste göras så tydlig så att 
inga avsteg från gällande riktlinjer för utformning av vall utmed statlig väg är möjligt. 
Trafikverket vill även betona att endast den utformning på vallen som återfinns i 
sektionsritningarna i planbeskrivningen har accepterats av Trafikverket. Trafikverket 
förutsätter att kommunen reviderar aktuell planbestämmelse innan planen går till 
antagande. Trafikverket vill även ta del av den föreslagna ändringen innan planen 
fortsätter till antagande. 
 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter. 

 

Kommentar: 
Kommunledningskontoret har i dialog med Trafikverket valt att ta bort 
utformningsbestämmelsen på bullervallen och istället justerat planbestämmelsen om 
störningsskydd. 

 
1.3 Lantmäteriet    m.e 
Lantmäteriet har tagit del planförslagets granskningshandlingar (daterade 2021-06-07). 
Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte gjorts, utan fokus har varit på 
genomförandefrågor. Följande har noterats:  
Lantmäteriet noterar att de synpunkter som lämnats under samrådet har tillgodosetts.  
Bland planbestämmelserna finns bestämmelse som hänvisar till planbeskrivningen. 
Bestämmelser ska inte formuleras så att de innehåller hänvisningar till planbeskrivningen, 
andra handlingar eller författningar. Skälet är att sådana hänvisningar skapar otydlighet 
om vad som är juridiskt bindande vid genomförandet. 
 

Kommentar: 
Kommunledningskontoret har tagit del av information och valt att ta bort 
utformningsbestämmelsen om att bullervall ska utformas så som redovisas i 
planbeskrivningen. Kommunledningskontoret har istället justerat planbestämmelsen om 
störningsskydd och lagt till en ny utformningsbestämmelse om att bullervall ska ha en 
organisk utformning. 
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2. Kommunala och regionala förvaltningar, 
bolag och nämnder 
2.1 Räddningstjänsten Syd    m.e 
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande 
synpunkter: 

 
Brandvattenförsörjning 
Efter avstämning med VA-Syd kan en ny brandpost placeras i korsningen Anna 
Brahes väg/ Flyingevägen. Avstånd mellan brandpost och byggnadernas entréer 
bör inte överstiga 125 m. I områdets södra del bedöms avstånden uppfyllas med den nya 
brandposten. Avstånden mellan brandpost och planerad bebyggelse är fortfarande långa i 
den norra delen. Det bör framgå i planbeskrivningen att det är glest mellan brandposterna 
i den norra delen av området och att det bör eftersträvas att hålla tillkommande 
bebyggelse i planområdet så nära den tillkommande brandposten i Anna Brahesväg/ 
Flyingevägen som möjligt. Detta för att få bästa möjliga insatsförutsättningar i händelse 
av brand. 
 

Kommentar: 

Kommunledningskontoret har i dialog med Räddningstjänsten Syd kompletterat 
planhandlingarna med information om den tillkommande brandposten och att vid en 
utryckning kommer både en sprutbil och tankbil.  

 
 

2.2 VA SYD      m.e 
VA SYD avger följande yttrande: 
VA SYD ställer sig tveksam till att planen ska antas med tanke på att det inte finns något 
som garanterar att skyfallshanteringen kommer att fungera för befintlig och tillkommande 
bebyggelse. Det har inte gjorts en modellering och beräkningar som visar på hur 
skyfallsdiket som ska byggas norrut fungerar och hur den nya bebyggelsen kommer att 
påverka befintlig bebyggelse. Likaså finns inte redovisat om det är tekniskt genomförbart. 
VA SYD noterar att även Länsstyrelsen yttrat sig om detta och vi anser 
granskningshandlingen inte tillgodosett behovet att utreda skyfallsfrågan tillräckligt och 
därmed kunnat visa på att marken är lämplig. 
 
Planbeskrivningen 
VA SYD upprepar yttrandet från samrådet: 
För att göra bebyggelsen lämplig så måste (1) åtgärder för att förhindra skada genom 
skyfall genomföras och (2) befintlig jordbruksdränering kopplas bort från det allmänna 
dagvattensystemet i Gårdstånga. Detta måste framgå i syftet med planen OCH i 
Genomförande-delen. Det är en förutsättning att detta genomförs innan planförslaget 
vunnit laga kraft. 
 
Ytterligare åtgärder som behövs för att exploateringen ska kunna genomföras är att (3) 
VA SYD genomför förbättringar på spillvattennätet. En åtgärd finns upptagen i 
”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”, men det är möjligt att fler åtgärder måste 
genomföras om den föreslagna åtgärden inte ger tillräckligt resultat. Föreslagen åtgärd är 
framtagen för att åtgärda dagens situation och tar inte hänsyn till kommande bebyggelse. 
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Tredje åtgärden måste också genomföras för att detaljplaneområdet ska kunna anslutas till 
spillvattennätet. Åtgärderna i Gårdstånga är inte tidsatta i åtgärdsplanen. Om åtgärderna i 
Gårdstånga ska prioriteras före andra områden i Eslövs åtgärdsplan så måste Eslövs 
kommun och VA SYD göra detta i samråd. 
 
Dagvatten och skyfall 
Området är drabbat av skyfall framförallt på grund av topografin. Stora markområden 
lutar ner mot Kävligeån som ligger naturligt i sänkan. Skyfallspåverkan förvärras 
ytterligare av att naturliga rinnvägar har blivit bebyggda med bostäder. Se figur 11 från 
Eslövs kommuns skyfallskartering av 
området. Gårdståga saknar idag säkra rinnvägar för skyfallsvattnet. Så för att bygga ut 
ytterligare i Gårdstånga måste säkra skyfallsvägar skapas. I planarbetet har inte en 
skyfallskartering med höjder och säkra rinnvägar tagits fram. Detta måste göras innan 
planen antas OCH utförandet av skyfallssäkringen måste villkoras för att det nya området 
ska kunna byggas ut! 
 
Under rubriken ”Tidigare ställningstaganden”, står att planförslaget följer angivelserna i 
Översiktsplan Eslöv 2035. Det som inte står är att översiktsplanen tydligt anger att vid 
utbyggnad av utpekat område så måste särskild hänsyn tas till vattenhantering. VA SYD 
menar att denna hänsyn inte är tagen fullt ut i och med att skyfallsfrågan inte är tillräckligt 
utredd. 
 
Markvatten från Gårdstånga 15:1, sidan 18: I texten står fortfarande att dagvatten- och 
spillvattennätet är sammankopplat. Det är inte så, vad vi det, vilket VA SYD skrev redan i 
tidigare yttrande i samrådet. 
 
Förslaget som redovisas i figur 12 måste vara praktiskt och tekniskt genomförbart. VA 
SYD ställer sig frågande till om det är tillräckligt genomarbetat. I händelse av skyfall 
kommer inte vattnet att ta sig ner i ”tunnlar” som texten beskriver. Vid skyfall kommer 
vattnet att ta sig ytledes lättaste vägen, till närmaste lägsta punkt, vilket innebär att även 
marknivån måste justeras för att leda vattnet rätt. Är 
detta möjligt att göra vid korsningarna med väg 104 och Gårdstångabacken? 
 
Har förslaget i figur 12 varit på samråd hos Trafikverket? Trafikverket är väghållare och 
ska godkänna lösningar inom vägområdet. 
 
Dagvattendamm, sidan 19: Marknivån där dammen anläggs är högre än diket. Detta gäller 
framförallt diket som leder vatten söderifrån till dammen. Det bör utredas om detta 
kommer att fungera med framtida markhöjder. Och det bör illustreras i profiler för att få 
en uppfattning hur det kommer att se ut. Vi saknar redovisning för hur storleken på 
dammen har räknats fram. 
 
Teknisk försörjning 
Notera att brandposten som kommer att placeras ut kommer att ha begränsad kapacitet.  
 
Spillvatten: Åtgärder (se text ovan) måste göras innan ny bebyggelse kan kopplas på det 
befintliga spillvattennätet. 
 
Konsekvenser 
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Översvämning och skyfall, sidan 18: Planbeskrivningen redovisar skyfallssituationen 
idag, men inte vilka åtgärder som görs för att förbättra situationen. Vi saknar en 
redovisning av skyfallssituationen 
efter utbyggd detaljplan och efter att diket, som ska förhindra skada genom skyfall, 
utförts. Detta måste redovisas i planbeskrivningen. 
 
Genomförande 
Det står inte tydligt hur genomförandet av skyfallsåtgärderna (ovan kallad åtgärd (1)) ska 
avtalas, det vill säga diket som ska förhindra skada genom skyfall. Det är en förutsättning 
för att kunna bygga ut att skyfallsåtgärderna först realiseras. Det innebär att detta ska vara 
ett villkor för att få startbesked, eller på annat sätt villkoras.  
 
Under rubriken ”dagvatten och skyfall” och i genomförande-delen ska åtgärden att koppla 
bort befintlig jordbruksdränering (åtgärd (2)) från det allmänna dagvattensystemet finnas 
med. Åtgärden kan utföras under markarbeten i byggskedet. Det måste dock tas upp under 
”Genomförande”. Hur ska dessa åtgärder ovan säkerhetsställas?  
 
Åtgärd (3) är åtgärder som VA SYD måste göra för att ny bebyggelse ska kunna anslutas. 
Åtgärden/åtgärderna måste tidsättas i åtgärdsplanen och vara utförda innan startbesked 
kan ges. Se även förklaring ovan. 
 
Under ”Fastighetsrättsliga frågor” bör stå att ett ledningsservitut måste upprättas mellan 
fastigheten och Trafikverket. Rättigheten gäller privata dagvattenledningar längs norra 
fastighetsgränsen. 
 
Ledningarna är inte VA SYDs. 
 
Plankartan 
Magasinsvolym på minst 2000 m3, enligt planbeskrivningen sidan 11, ska framgå på 
plankartan. 
 
Lägg till att utförandet av skyfallsdiket norr om Gårdstågabacken är ett ”villkor för 
startbesked”. 
 
Alternativt måste skyfallsdiket ingå i planområdet.  
 

Kommentar: 
Efter granskningen har exploatören beställt och bekostat en skyfallsanalys som redovisar 
hur skyfallsvattnet från jordbruksfastigheterna nordöst om planområdet ska hanteras. I 
skyfallsanalysen klargör anlitade konsulter vilka åtgärder som krävs för att 
skyfallshanteringen ska vara möjlig och genomförbar. Kommunledningskontoret vill 
klargöra att Länsstyrelsen inte hade något att erinra gällande skyfallshanteringen under 
granskningen.  
 
Planbeskrivningen 
Skyfallsåtgärder är villkorade med att slutbesked för bostadsbyggnationen inte får ges för 
ens skyfallsåtgärderna är utförda. Kommunledningskontoret säkrar frågan i ett 
exploateringsavtal som kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
beslut om antagande. Under rubriken Planens syfte, i planbeskrivningen står följande:  
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”Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassat till befintlig 
by, terräng, buller och vattenförhållanden.”  
 
Kommunledningskontoret anser därmed att vattenfrågan är förtydligad i detaljplanens 
syfte och Kommunledningskontoret har även justerat texten i Genomförande-delen.  
Kommunledningskontoret har haft dialog med VA SYD gällande förbättringar på 
spillvattennätet i Gårdstånga. Utifrån dialogen framkom att VA SYD har inlett 
åtgärdsarbetet på spillvattennätet.  

 
Dagvatten och skyfall 
I skyfallsanalysen redovisar konsulter från Tyréns, hur skyfallsvattnet från 
jordbruksfastigheterna nordöst om planområdet ska hanteras och hur vattnet ska 
transporteras. Detta säkrar kommunen i ett exploateringsavtal. I exploateringsavtalet står 
att slutbesked för bostadsbyggnationen inom planområdet inte får ges för ens 
skyfallsåtgärden är utförd.    
 
En skyfallsanalys är genomförd som fastställer skyfallshanteringen utanför planområdet 
och hur dag- och skyfallshanteringen ska ske inom planområdet. 
Kommunledningskontoret anser därmed att frågan om vattenhanteringen är tillräckligt 
utredd.  
 
Kommunledningskontoret har justerat texten på sidan 18 angående dagvatten- och 
spillvattennätet i Gårdstånga.  
 
Förslaget som Kommunledningskontoret redovisar i figur 12 är borttaget och ersatt med 
underlag från genomförd skyfallsanalys. Vattnet kommer att samlas och fördröjas i en 
lågpunkt nordöst om planområdet. Exploatören kommer i samråd med Trafikverket att 
byta ut trumman vid väg 104 till en med förbättrad kapacitet. Därefter kommer vattnet att 
ledas via befintliga ledningar vidare bort till ett urgrävt dike och slutligen till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Utifrån framtagen skyfallsanalys är den här 
åtgärden genomförbar och Kommunledningskontoret gör samma bedömning.   
 
Trafikverket har tagit del av samtliga handlingar och hade inget att erinra gällande 
skyfallshanteringen under granskningsprocessen.  
 
Den exakta utformningen av dikena och dagvattendammen inom planområdet är inte 
fastslagen i detaljplanen. I detaljplanen finns en bestämmelse som säger att dikena inom 
planområdet ska leda dag- och skyfallsvatten till dagvattendamm. Detta kommer 
exploatören behöva projektera och frågan kommer att hanteras i bygglovsprocessen. I 
skyfallsanalysen finns ett avsnitt som redogör beräkningar för dagvattendammen.  
 
Teknisk försörjning 
Kommunledningskontoret har förtydligat i planbeskrivningen att den nya brandposten 
kommer att ha begränsad kapacitet.  
 
Spillvatten 
Kommunledningskontoret har tydliggjort i planbeskrivningen att åtgärder måste 
genomföras på det befintliga spillvattennätet i Gårdstånga.   
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Kommunledningskontoret har haft dialog med VA SYD gällande förbättringar på 
spillvattennätet i Gårdstånga. Utifrån dialogen framkom att VA SYD har inlett 
åtgärdsarbetet på spillvattennätet.  
 
Konsekvenser 
Kommunledningskontoret har kompletterat handlingarna med information som visar 
effekterna av skyfallsåtgärderna. 
 
Genomförande 
Kommunledningskontoret reglerar och säkrar skyfallsåtgärderna med att slutbesked inte 
får ges för bostadsbyggnationen inom planområdet, innan åtgärderna är genomförda. 
Villkoret säkerställer Eslövs kommun med ett exploateringsavtal som är tecknat mellan 
exploatören och kommunen.   

 
Kommunledningskontoret har justerat stycket under genomförande-delen och förtydligat 
att befintlig jordbruksdränering ska kopplas bort från det kommunala dagvattensystemet 
samt att exploatören kan utföra åtgärden i samband med övriga markarbeten i 
byggskedet. Åtgärderna säkrar Eslövs kommun med ett exploateringsavtal.  
 
Inget ledningsservitut måste upprättas mellan exploatören och Trafikverket. Exploatören 
behöver ett godkännande från Trafikverket att trumma vid väg 104 får bytas ut till en 
större dimension. Trafikverkets ledningar avvattnar idag vägen och 
jordbruksfastigheterna nordväst om väg 104. Vid extrema skyfall rinner markvatten över 
väg 104, från jordbruksfastigheterna och vägen. Detta beror på att befintlig kupolsill 
öster om väg 104 är underdimensionerad. Skyfallsåtgärderna kommer att förbättra dag- 
och skyfallssituationen för Trafikverket.  
 
Kommunledningskontoret har förtydligat i texten att ledningarna under väg 104 och längs 
Gårdstångabacken inte är VA SYDs ledningar utan Trafikverkets.  
 
I skyfallsanalysen framom att dagvattendamm enbart behöver ha en magasinsvolym på 
800 m3. Kommunledningskontoret har förtydligat i planbeskrivningen att 
dagvattendammen ska ha magasinsvolymen på minst på 800 m3.  
 
Kommunledningskontoret har tydliggjort i genomförande-delen att skyfallsåtgärderna är 
ett villkor för slutbesked. Detta eftersom exploatören ska ha möjlighet att genomföra 
byggnation inom planområdet parallellt med skyfallsåtgärderna.  
 
Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att ytorna som ska hantera skyfallet 
från väg 104, angränsande jordbruksfastigheterna, dikena, etc. inte ska ingå i 
planområdet.  
 
 
 
2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   m.e 
Avdelningen gata, trafik och park, nedan kallad GTP, gör följande yttrande angående 
ärendet detaljplan Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun (KS.2019.0197).  
 
Plankarta  
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Bestämmelsen B är felplacerad, på prickmark, där bullervallen är planerad?  
Planbeskrivning  
 
Bebyggelse s 6  
GTP anser att det hade varit önskvärt med en illustrationsplan i denna del av 
planbeskrivningen, som visar det som behandlas i texten, dvs hur utrymmen mellan 
byggnaderna kan utnyttjas och hur de nya husen förhåller sig till befintlig bebyggelse 
samt omgivningen.  
 
Historik s 13-14  
GTPs synpunkt från samrådsskedet kvarstår; att kartmaterialet kunde kopplas mer till 
texten för att få ett bättre sammanhang och bättre förståelse.  
 
Biltrafik s 15  
Det kan vara bra att även benämna Gårdstångabacken med vägnummer, kanske inom 
parantes. Den är statlig och har därför ett vägnummer – väg 946.  
 
Gång- och cykeltrafik s 15  
Befintlig GC-väg från Gårdstånga mot Flyinge slutar inte i Flyinge, utan i orten Holmby, 
som ligger öster om Flyinge. Detta kan kanske skrivas likt texten under rubriken TRAFIK 
på sid 24 =(Flyinge/Holmby).  
 
Kommentar från samrådsskedet kvarstår; kopplingen för gående och cyklister från 
busshållplats vid Gårdstånga trafikplats och vidare mot Eslöv är idag inte optimal då det 
saknas passage över väg 113.  
 
Arkeologi s 22  
Figur 18: Texten stämmer inte överens med bilden  
 

Kommentar: 
Kommunledningskontoret förstår Miljö- och samhällsnämndes synpunkt om att 
användningsbestämmelsen bostäder (B) är fel placerad i kartan, dock innefattas hela 
planområdet av bestämmelsen och inte enbart där det finns byggrätter. Bestämmelsen är 
centrerad och placerad i närheten av den andra användningsbestämmelsen Teknisk 
anläggning – Dagvattendamm. Placeringen visar även att den innefattar hela 
planområdet.  
Bebyggelse 
Kommunledningskontoret redovisar på sidan 10 i planbeskrivningen hur den nya 
bebyggelsen, terrängen och bullervallen förhåller sig till den befintliga bebyggelsen och 
väg 104.   
 
Historik  
Kommunledningskontoret har justerat texten så att den är med sammankopplad till 
kartmaterialet.   
 
Biltrafik 
Kommunledningskontoret har redigerat planbeskrivningen så att Gårdstångabacken 
benämns med vägnummer.  
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Gång- och cykeltrafik 
Kommunledningskontoret har lagt till att gång- och cykelvägen går till Flyinge och 
Holmby under rubriken Trafik på sidan 24 i planbeskrivningen.  
 
Kommunledningskontoret håller med om att det hade varit önskvärt med en bättre 
koppling mellan busshållplatsen vidare till Eslöv och över väg 113. Detta ligger utanför 
planområdet och kommer därför inte hanteras i den här processen.  
 
Arkeologi 
Bildtexten är redigerad.   
 

  
 
 
 

3. Sakägare, privata företag och övriga 
 

3.1 Skånska Energi Nät AB    m.e  
Skånska Energi Nät AB är elnätsägare inom området och innehar befintliga 
högspänningsledningar (20 kV) i marken inom området. 

 
För att försörja området med el så behöver vi byta ut befintlig kopplingsstation till en 
nätstation. Yta som behövs är ca 8x6 meter med hårdgjord väg fram till stationen. Vi hade 
gärna sett att detta blir ett E eller U område. 

 
Vi behöver även plats längs med östra sidan på Flyingevägen för våra elkablar som skall 
förse husen med el, vi ligger företrädelsevis i trottoar eller gångbana. 

 

Kommentar: 
Idag står en kopplingsstation vid den västra fastighetsgränsen inom planområdet. 
Kommunledningskontoret bedömer att genom att komplettera detaljplanen med en 
användningsbestämmelse om Teknisk anläggning anpassas detaljplanen utefter befintliga 
förhållanden. Efter dialog med Skånska Energi Nät AB framkom att elkablarna ryms inom 
u-områdena i detaljplanen.   

 
 
3.2 MERAB      m.e  
Yttrande - Granskning av Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs 
kommun, KS.2019.0197.  

 
MERAB har inget att erinra mot förslaget. Vi vill dock klargöra att det inte framgår i 
handlingarna hur avfallshämtningen beaktats/planerats på grund av att det handlar om ett 
tidigt skede där i huvudsak markanvändning ska bestämmas. 
Den kommunala Renhållningsföreskriften innehåller krav som måste följas vid 
nyetablering och ombyggnad. För att underlätta projektering har MERAB tagit fram en 
checklista enl. bif. bilaga. 
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Kommentar:  
Kommunledningskontoret kommer inte redovisa hur eller var avfallshanteringen kommer 
att ske inom planområdet. Planen är utformad så att möjlighet finns att på fastigheten 
uppfylla de krav som finns avseende avfallshantering. Avfallshantering ska ske enligt 
renhållningsförordningen. Fastighetsägaren ansvarar för hantering av eget avfall och 
källsortering.  

 
 
 

3.3 Sakägare      m.e  
Hej. Riktigt kul att ser att det går vidare och att vår liten by blir större! När jag kollade 
genom planen så har jag följande synpunkter: 

 
1. I detaljplanen, så står första hus direkt framför vårt hus om man kollar från 
riktning Gårdstångabacken. Detta innebär att nya ägare av detta hus skulle kolla in direkt i 
vårt vardagsrum + vi in i deras. Dessutom har vi sovrum på översta våning och där 
kommer det vara samma sak. Det hade varit mycket bättre när båda parter att flytta huset 
några meter mot Gårdstangabacken. Om nya huset avslutar där vårt hus börjar (se ritning 
bifogad, att huset avslutar med röda linjen) så hade man kunnat undvika det helt och båda 
hade haft en mycket bättre utsikt och inte alls stört varandra. Dessutom 2. 
Hastighetsbegränsningen på Flyingevägen ligger just nu på 40. Kommer detta sänkas till 
30 för att öka säkerheten i hela området? 3. Kommer skogslönnar vid planområdets västra 
fastighetsgräns står kvar på samma plats? Utgår inte tydligt från planen. 
 

Kommentar: 
Kommunledningskontoret vill förtydliga att det inte är fastställt var byggnaderna ska 
placeras inom planområdet. I planförslaget får bostadshusen som närmst placeras 9,5 
meter från fastighetsgräns. Mellan fastighetsgränsen och bostadshusen får 
komplementbyggnader så som förråd och garage placeras. Avståndet tillsammans med 
komplementbyggnaden kan medföra att insynen från ett eventuellt bostadshus och ditt hus 
begränsas.  
 
I dagsläget finns det inga tankar om att sänka hastigheten på Flyingevägen. Det kan dock 
komma att bli aktuellt i framtiden. Gårdstånga vägförening har egen beslutsrätt och 
fastställer hastighetsbegränsningar på Flyingevägen. Vägföreningen meddelar sedan 
Eslövs kommun som bland annat ordnar och upprättar nya skyltar.  
 
Skogslönnarna ingår inte i planområdet men är biotopsskyddade vilket innebär att om 
fastighetsägaren vill fälla lönnarna, måste fastighetsägaren ansöka om dispens hos 
Länsstyrelsen.   
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2022-03-11 
Magnus Månsson Kommunstyrelsen 
+4641362472  
magnus.mansson@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 beslut i Trafikverkets samråd för ny gång- 
och cykelväg mellan Stabbarp och Bosarp  

Ärendebeskrivning 
Trafikverket bjuder in till samråd över vägplanen för en ny gång- och cykelväg 
sträckan Stabbarp-Bosarp(-Öslöv). Sträckan ingår i den regionala cykelvägsplanen 
och avtal är tecknat mellan Eslövs kommun och Trafikverket varigenom kommunen 
förbinder sig att finansiera sträckan med 50% av den totala kostnaden. Denna är för 
närvarande beräknad till 28-31 miljoner kronor (2021 års prisnivå). Kommunens del 
är således beräknad till 14-15,5 miljoner kronor och dessa finns avsatta i kommunens  
budget. Byggstart är beräknad till 2021-24. 
 
Samrådstiden är mellan den 7 mars och den 3 april 2022. 

Beslutsunderlag 
- Eslövs kommuns synpunkter i Trafikverkets samråd för ny gång- och cykelväg 
mellan Stabbarp och Bosarp Väg 113. 
- Samrådsredogörelse 
- Plan- och miljöbeskrivning 
- Illustrationsritningar 
- Typsektioner 
- Plankartor 

Beredning 
Arbetet med gång- och cykelvägen mellan Stabbarp och Bosarp har pågått under ett 
flertal år och föreslagen sträckning har arbetats fram gemensamt. 
 
Kommunledningskontorets synpunkter finns i bifogat förslag till yttrande.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar bifogade synpunkter som sina och översänder dessa till 

Trafikverket. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge  
eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 3 april 2022.  
Ange ärendenummer TRV 2018/132510. 
Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Eslövs kommuns synpunkter i Trafikverkets 
samråd för ny gång- och cykelväg mellan 
Stabbarp och Bosarp Väg 113. 
 
Arbetet med gång- och cykelvägen mellan Stabbarp och Bosarp har pågått 
under ett flertal år och kommunens tjänstepersoner har varit delaktig i 
arbetet under hela processen och Eslövs kommun ser att liggande förslag är 
väl genomarbetat.  
 
Föreslagen sträckning har arbetats fram gemensamt och Eslövs kommun ser 
också att sträckningen är den bästa längs sträckan även om den innebär att 
cyklister måste korsa väg 113 vid två tillfällen. Trafikverkets förslag är 
genomarbetat och Eslövs kommun delar bedömningen av miljö- och 
kulturmiljöpåverkan som liten. Eslövs kommun ser det däremot som viktigt 
att Trafikverket arbetar för att ta bort så få träd som möjligt vid passagen vid 
Bosarps Kyrka-Bosetorp. 
 
Den nya gång- och cykelvägen kommer att innebära påverkan vid ett antal 
fastigheter främst vid passage vid Bosarps Jär och vid Bosarps Kyrka. Även 
korsningen mellan väg 113 och den gamla landsvägen mot Ullstorp och 
vägen söder om Bosarps Jär kommer att byggas om. Här ser Eslövs 
kommun det som viktigt att Trafikverkets dialog med dem som är direkt 
berörda genomförs så att det finns en konsensus för lösningarna. 
 
Det är svårt att i nuläget göra en prognos över gång- och cykelvägens 
framtida användning, vilket Trafikverket också konstaterar. Det finns en 
potential för arbetspendling men den är svår att beräkna eftersom det dels 
handlar om att man måste cykla en ganska lång sträcka och det potentiella 
upptagningsområdet blir stort.  
 
Det finns också en potential för rekreationscykling men även denna är svår 
att beräkna. Därför är det viktigt att Trafikverket och Eslövs kommun 
gemensamt gör flödesmätningar längs gång- och cykelvägen och att 
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Trafikverket gör trafiksäkerhetshöjdande åtgärder vid behov. Särskilt fokus 
ska ligga på barns cykling. 
 
Belysning längs gång- och cykelvägen utreds med fokus på passager och vid 
sträckan förbi Bosarps kyrka. 
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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som 

kommit in från enskilda berörda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteck-

ningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de 

inkomna synpunkterna. 

Sammanfattning 

Hösten 2019 påbörjades arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag avseende byggnation av en gång-och 

cykelväg utmed landsväg 113 Stabbarp-Bosarp. Arbetet ligger till grund för Länsstyrelsens kommande be-

slut om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. Efter skede samrådsunderlag fortsätter arbetet 

med vägplanen genom framtagning av samrådshandling, granskningshandling och slutligen fastställelse-

handling.  

 

Under framtagandet av vägplanen genomfördes möte/samråd med Länsstyrelsen 2019-11-13, 2020-02-26, 

2021-05-25.  

Ett skriftligt samråd med allmänheten skickades ut 2021-04-23 och synpunkter kunde skickas in tom 

2021-05-23. 

Det har varit möjligt att påverka genom att lämna synpunkter via brev eller e-post.  

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns dia-

rieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2018/132510. 

Planläggningsbeskrivning 

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd 

är tänkt att genomföras och vilka som bör ingå i samårskretsen. Planläggningsbeskrivningen ska användas 

som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa in-

tressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär 

och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 2019-11-15,  

2021-04-16 och 2022-02-18. 

Samrådskrets 

Samrådskretsen inkluderar de som blir särskilt berörda av vägplanen. Fastigheter, gemensamhetsanlägg-

ningar och rättighetshavare som är direkt belägna både väster och öster om väg 113 har tagits med i sam-

rådskretsen. Även berörda kommuner, länsstyrelse och kollektivtrafikmyndigheten har ingått i sam-

rådskretsen. 

Samråd - Samrådsunderlag 

Samråd med berörd länsstyrelse 

Ett samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen Skåne i Malmö den 25 maj 2021. Mötet syftade till att i ett tidigt 

skede samla in länsstyrelsens synpunkter inför leverans av samrådsunderlag för beslut om betydande mil-

jöpåverkan. 
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Sammanfattning av synpunkter: Miljöeffekter och åtgärder samt markintrång och olika studerade alterna-

tiv redovisas i samrådsunderlaget och presenteras under mötet till länsstyrelsen.  Länsstyrelsen informerar 

om ett ärende på den aktuella fastigheten Bosarp 10:5 som finns registrerade hos Länsstyrelsen. Länssty-

relsen poängterar att val av lokalisering och förordnat alternativ behöver vara tydligt formulerat i samråds-

underlaget.  Frågan som tidigare varit uppe gällande ev påverkan på fladdermöss bedöms inte längre vara 

aktuell på grund av att alternativ 3 nu förordas. Länsstyrelsen uppmanar att under byggtid hitta lämpliga 

ställen för tillfällig nyttjanderätt för att minska intrången i jordbruksmark. 

Trafikverkets kommentar: Ovanstående synpunkter bemöts genom att dessa utreds vidare i 

Samrådshandlingen och arbetas in i bland annat planbeskrivningen. 

 

Samråd med berörda kommuner 

Samråd förs mellan Trafikverket och berörda kommuner löpande en gång i månaden på projekteringsmö-

ten. Ytterligare samrådsmöte hålls under hösten/vintern 2021. Kommunerna har även fått ta del av under-

rättelse om samrådsunderlaget under samrådstiden. Kommunen ställer sig bakom Trafikverkets förordade 

förslag och delar Trafikverkets bedömning att de planerade åtgärderna inte antas betydande miljöpåver-

kan. 

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

I nuvarande skede med att upprätta samrådsunderlag har samråd skett med enskilda som kan antas bli 

berörda. Inbjudan till berörda skedde via brevutskick i god tid och handlingen fanns tillgänglig på Trafik-

verkets hemsida under samrådsperioden 2021-05-03 – 2021-05-23 då det även fanns möjlighet att lämna 

synpunkter. Under samrådstiden inkom 7 yttranden till Trafikverket. 

 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 

Totalt 7 synpunkter inkom gällande placering av GC-vägen.  

Man ser över lag positivt på anläggandet av GC-vägen ur säkerhetsperspektiv samt möjliggörandet för barn 

och ungdomar att ta sig säkert fram längs sträckan. Man ser gärna att skolbussens hållplats tas hänsyn till 

under byggtid ur barnens säkerhet att inte behöva korsa v113.  

Generellt pekar många av synpunkterna på just säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och att passager-

nas läge måste vara de bästa möjliga på sträckan då människoliv är viktigare än något annat, förslag på 

lämpliga passager har inkommit. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna och tar dem med sig i det 

fortsatta arbetet. Utredning pågår för att efter ett avvägande mellan olika intressen placera 

gång- och cykelvägen lämpligt.  
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Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Samrådsunderlaget har skickats ut till berörd kollektivtrafikmyndighet och övriga statliga myndigheter och 

organisationer. 

 

Region Skåne 

Cykelvägen Stabbarp – Bosarp är utpekat som objekt i cykelvägsplanen, Cykelvägsplan för Skåne 2018-

2029 i syfte att möjliggöra cykelresor för rekreation- och turismsyfte. Region Skåne ser positivt på att åt-

gärden genomförs men är oroliga kring de ökade kostnadsprognoserna för cykelvägen. 

Den aktuella sträckan kan efter cykelvägens färdigställande bli aktuell som del i det nya nätet med region-

ala turistcykelleder. Det är då viktigt att den uppfyller trafiksäkerhetskraven i detta fall trafiksäkra kors-

ningar. 

Region Skåne vill därför understryka att de korsningspunkter som planeras, särskilt den södra, eftersom 

den i framtiden kan komma att bli del av en regional turistcykelled, utformas på ett sådant sätt att den 

uppfyller Trafikverkets krav för turistcykelleder samt vara tillgängliga för en mångfald av cykelfordon. 

Trafikverkets kommentar: Alternativen har utretts med hänsyn till och avvägande mellan 

olika intressen och det förordade alternativet som nu ligger kommer Trafikverkets krav för 

turistcykelleder uppfyllas. 

 

VA-syd 

Enligt VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun, daterad 2015-05-25 har VA SYD som VA huvudman i 
Eslövs kommun som mål att inkludera området Bosarps Jär, ca 50 fastigheter till det allmänna VA-nätet. 
Vi skulle därför vilja samförlägga vatten och avloppsledningar i sträckan mellan Stabbarp och Bosarp. 
 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen och tar detta med oss till 
samrådshandlingen. 
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1 Sammanfattning 

Trafikverket har tillsammans med Region Skåne och Skånes kommuner ingått i ett samarbete inom 

vilket det har tagits fram en regional cykelvägsplan för perioden 2018–2029. Cykelvägsplanen utgår 

från de övergripande satsningsområden som Region Skåne har fastställt och som syftar mot visionen 

att göra Skåne till en cykelregion.   

Aktuell vägsträcka Stabbarp-Bosarp ingår i den regionala cykelvägsplanen. I nuläget finns en gång- 

och cykelväg på den västra sidan av väg 113 längs sträckan Eslöv-Stabbarp. Norr om Stabbarp upphör 

gång- och cykelvägen, vilket leder till att fotgängare och cyklister måste vistas i en blandtrafikmiljö.  

För att det ska vara enklare att välja cykel som färdmedel och för att väg 113 ska bli tryggare, säkrare 

och mer attraktivt för cykeltrafikanter, planerar Trafikverket en ny gång- och cykelväg längs sträckan 

Stabbarp-Bosarp.  

Vägåtgärden omfattar en ca 3,5 km lång huvudsakligen separerad och dubbelriktad gång- och cykelväg 

mellan Stabbarp i söder via Bosarp till Öslöv i norr, fram till korsningen mellan väg 113 och väg 1282. 

Gång- och cykelvägen är cirka 2,5 m bred. Gång- och cykelbanan utformas för en dimensionerande 

hastighet för cyklister på 30 km/h för att upprätthålla en god framkomlighet och tillgänglighet för 

cyklister.  

Den dominerande karaktären i området är öppet slättlandskap. Utmed den ca 3,5 km långa 

vägsträckan är landskapet i huvudsak uppodlat med åkrar, vilka kantas av åkerrenar och vägrenar med 

låga naturvärden. På några platser längs vägen bryts det öppna landskapet av olika trädmiljöer med 

inslag av grova ädellövträd vid den framträdande rullstensåsen Bosarps jär, kyrkogårdar och 

parkliknande äldre trädgårdar. Naturvärdesinventering visar att landskapets främsta naturvärden 

bedöms ligga i de värden som är förknippade med gamla, grova träd och död ved, främst inom 

naturvärdesobjekt vid Bosarps prästgård och vid Bosarps jär, väster om väg 113.  

Val av gång- och cykelvägens sträckning grundar sig på ett omfattande utredningsarbete med 

avvägning mellan olika intressen, men där särskild hänsyn har tagits till områdets natur- och 

kulturmiljövärden.  

Länsstyrelsen har 2021-09-24 beslutat att vägplanen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med miljöbalkens 

6 kapitel upprättas för planen. Istället görs en så kallad miljöbeskrivning som en del av 

planbeskrivningen.   

Planerad gång- och cykelväg bedöms sammanfattningsvis uppfylla ändamålet med minsta möjliga 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Med hänsyn till planerade skyddsåtgärder 

bedöms planerade vägåtgärder innebära obetydlig till liten påverkan på landskapsbild, naturmiljö och 

kulturmiljö. 

Den totala kostnaden för gång- och cykelvägen längs väg 113 beräknas uppgå till cirka     miljoner SEK 

(prisnivå 2021).  Gång- och cykelvägen finansieras av Trafikverket och Eslövs kommun. 
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2 Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och 
projektmål 

2.1. Bakgrund  

Denna plan- och miljöbeskrivning är en del av underlaget till vägplan för ny gång- och cykelväg mellan 

Stabbarp och Bosarp längs väg 113, se Figur 1. 

Trafikverket har tillsammans med Region Skåne och Skånes kommuner ingått i ett samarbete inom 

vilket det har tagits fram en regional cykelvägsplan för perioden 2018–2029. Cykelvägsplanen utgår 

från de övergripande satsningsområden som Region Skåne har fastställt och som syftar mot visionen 

att göra Skåne till en cykelregion.  

Aktuell vägsträcka Stabbarp-Bosarp ingår i den regionala cykelvägsplanen. Idag finns en gång- och 

cykelväg på den västra sidan av väg 113 på sträckan Eslöv-Stabbarp. Norr om Stabbarp upphör gång- 

och cykelvägen vilket leder till att gående och cyklister måste vistas i en blandtrafikmiljö.  

För att det ska vara enklare att välja cykel som färdmedel och för att väg 113 ska bli tryggare, säkrare 

och mer attraktivt för cykeltrafikanter, planerar Trafikverket en ny gång- och cykelväg längs sträckan 

Stabbarp-Bosarp. 

 

Figur 1. Sträcka utav väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp/Öslöv (rosa linje) längs vilken gång- och cykelväg 

planeras. 
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2.2. Ändamål och projektmål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och hållbar transportförsörjning. En viktig del av detta utgörs av funktionsmålet som handlar om 

tillgänglighet. Funktionsmålet säger vidare ”att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 

transportsystemet ökar och att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras”. Transportsystemets funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt.  

 

Aktuell vägsträcka ingår i den regionala cykelvägsplanen för år 2018–2029, framtagen av Trafikverket 

i nära samarbete med Region Skåne och Skånes kommuner. 

Med avseende på Region Skånes sex insatsområden tillgänglighet med cykel kopplar målbilden för 

planerade gång- och cykelväg till fyra av dessa: 

 Utbyggnad av cykelvägar för arbets- och skolpendling 

 Ökad säkerhet på landsbygd och i tätort 

 Förbättrade kopplingar till stationer/bytespunkter i Skåne  

 Förbättrade cykelleder för rekreation och turism 

Ändamålet beskriver vad som ska uppnås i vägprojektet och speglar vilka behov och problem som 

finns i vägnätet. I nuläget saknas cykelinfrastruktur längs väg 113 mellan Stabbarp-Öslöv, oskyddade 

trafikanter är hänvisade till blandtrafik och trafiksäkerheten är låg.  

Ändamålet med projektet är att skapa goda förutsättningar för oskyddade trafikanter att pendla 

gåendes eller med cykel till arbete, skola längs ett sammanhängande stråk mellan Eslöv – Stabbarp -

Bosarp - Öslöv. Vidare är ändamålet att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med 

aktuell sträcka både på landsbygd och i tätort, att skapa kopplingar till stationer och bytespunkter 

samt att skapa kopplingar till befintliga cykelleder (Sverigeleden vid väg 1282 i Öslöv) för förbättrad 

rekreation och turism. 

De övergripande målen med projektet är att fler ska välja cykel som färdmedel samt att antalet 

cykelolyckor med svårt skadade eller dödade ska minska.  

 

2.3. Planeringsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som 

slutligen leder fram till en vägplan. I figur 2 syns en schematisk översikt över planläggningsprocessen.  

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren 

beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa 

sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka 

miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så 

fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets 

miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas 

fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga 

kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 
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Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger 

med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras 

synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 

 

 

Figur 2. Schematisk översikt över planläggningsprocessen vid utarbetandet av vägplaner.  

 

 

2.4. Tidigare utredningar och beslut 

2.4.1. Åtgärdsvalsstudie 

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tidigare genomförts för gång- och cykelväg längs aktuell vägsträcka 

enligt fyrstegsprincipen (WSP 2017, Åtgärdsvalsstudie – Cykel, Väg 113 Stabbarp- Bosarp, Eslövs 

kommun).  

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga åtgärder för förbättringar i transportsystemet prövas stegvis. 

Åtgärderna analyseras i turordning, från steg 1 till steg 4, för att säkerställa god resurshushållning vid 

uppfyllande av målen. I Figur 3 finns en sammanfattande figur över fyrstegsprincipen. 

 

Figur 3. Schematisk illustration över fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 
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I första hand övervägs åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt, i andra 

hand åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur, i tredje hand 

ombyggnadsåtgärder och i fjärde hand nybyggnad, enligt nedan: 

 

Steg 1: Tänk om 

Åtgärder enligt steg 1 i fyrstegsprincipen kan exempelvis omfatta förbättrad kollektivtrafik och 

samhällsplanering för minskat transportbehov. Här ingår åtgärder som påverkar val av transportsätt 

och behov av transporter.  

Steg 2: Optimera  

Åtgärder enligt steg 2 innebär åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 

infrastrukturen. Exempel på åtgärder enligt steg 2 är trafikstyrning, begränsning av bruttovikt på 

vägen, samåkning och samordning av transporter.  

Steg 3: Bygg om 

Åtgärder enligt steg 3 innebär ombyggnad av befintlig väg, till exempel trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i korsningar, anläggning av cykelväg längs befintlig väg, asfaltering av grusväg och liknande.  

Steg 4: Bygg nytt 

Åtgärder enligt steg 4 avser större ombyggnads- eller nybyggnadsåtgärder där stor del ny mark tas i 

anspråk.  

Åtgärdsvalsstudien resulterade i ett förslag (A) vilket innebar bitvis friliggande och bitvis avskild gång- 

och cykelväg väster om väg 113, med kantstöd samt minskning av körbanebredd till 6 m vid kyrkan för 

att rymma gång- och cykelväg med kantstöd.  

Förslaget bedömdes ha hög uppfyllelse gentemot ändamålet då ett genomförande av åtgärden skulle 

skapa goda förutsättningar för oskyddade trafikanter att pendla gåendes eller med cykel till arbete, 

skola längs ett sammanhängande stråk längs med väg 113 mellan Eslöv – Stabbarp -Bosarp Öslöv.  

 

2.4.2. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har 2021-09-24 beslutat att vägplanen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (Länsstyrelsen Skåne län, 2021). Därför ska ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i 

enlighet med miljöbalkens 6 kapitel upprättas för planen. Istället görs en så kallad miljöbeskrivning 

som del av denna planbeskrivning.   

 

 

3 Miljöbeskrivning 

En miljöbeskrivning ska, liksom en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), beskriva den förutsebara 

påverkan på människors hälsa och miljön som vägplanen innebär och jämföra dessa med ett 

nollalternativ, det vill säga den sannolika utvecklingen i området om vägplanen inte genomförs. 

Eftersom planens konsekvenser inte anses bli betydande är en miljöbeskrivning normalt mindre 

omfattande än en MKB. En miljöbeskrivning omfattas inte heller av samma formella lagkrav som en 

MKB och ska till exempel inte godkännas formellt av länsstyrelsen.   

Till skillnad från en MKB utgör en miljöbeskrivning normalt heller inte ett eget dokument utan ingår i 

vägplanens planbeskrivning. Så är fallet för denna vägplan vars miljöbeskrivning utgörs av de texter i 
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planbeskrivningen som belyser rådande miljöförhållanden och befintliga värden, samt vägplanens 

effekter och konsekvenser för dessa värden. 

 

För detta projekt utgörs stommen i miljöbeskrivningen av följande avsnitt:  

• Kapitel 4, Förutsättningar, avsnitt 4.4 Landskapet och orterna, 4.5. Miljö och hälsa och delar ur 4.6 

Byggnadstekniska förutsättningar.   

• Avsnitt 5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått, där det framgår vilka skyddsåtgärder och 

anpassningar som inarbetats vid projektering och som planeras framöver i fortsatt projektering samt 

de krav om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås gälla entreprenör.   

• Kapitel 6. Effekter och konsekvenser av projektet, främst avsnitt 6.3 Landskapet och orterna samt 

6.4. Miljö och hälsa   

• Avsnitt 6.7 Påverkan under byggnadstiden.  

Som underlag till miljöbeskrivningen har flertal utredningar gällande bl.a. geoteknik, 

markföroreningar, naturmiljö samt avvattning tagits fram. Underlagsutredningarna har varierande 

detaljeringsgrad och geografisk omfattning men relevanta resultat från dessa utredningar 

sammanfattas i miljöbeskrivningen.  Vidare har annat underlagsmaterial använts vid framtagandet av 

miljöbeskrivningen däribland Länsstyrelsens planeringsunderlag (webbgis), Skogsstyrelsens underlag 

om bland annat nyckelbiotoper och naturvärden, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, 

ArtDatabankens verktyg Artportalen och SGU:s jordartskarta, Vattenkartan i VISS, kommunens 

översiktsplan samt annat relevant kommunalt underlag. Vid bedömning av konsekvenser har 

jämförelse gjorts mot ett så kallat nollalternativ, se nedan.   

 

3.1. Avgränsningar 

3.1.1. Geografisk avgränsning 

Miljöbeskrivningen ska belysa alla effekter och konsekvenser som kan uppkomma till följd av 

vägplanens genomförande; såväl konsekvenser till följd av direkta fysiska ingrepp som indirekta 

konsekvenser.  

Det område inom vilket konsekvenser av betydelse bedöms kunna uppstå benämns som vägplanens 

influensområde. För vissa aspekter bedöms influensområdet vara begränsat till vägens omedelbara 

närområde. Gällande andra aspekter, såsom barriäreffekter för fauna, påverkan på nedströms liggande 

vattenmiljö och landskapsbild, är dock influensområdet större eftersom konsekvenserna kan sprida sig 

utanför vägområdet. Utbredning varierar således beroende på miljöaspekt. Influensområdets 

ungefärliga utbredning för respektive aspekt framgår av beskrivningen av vägplanens miljöpåverkan i 

kapitel 6. 

3.1.2. Beaktade miljöaspekter 

Då vägplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan beskrivningen av projektets 

miljöpåverkan koncentreras till de miljöaspekter som berörs. De miljöaspekter som bedöms kunna 

påverkas i sådan grad eller vara av sådant allmänt intresse att de är relevanta att belysa i 

miljöbeskrivningen är följande: 

- naturmiljö, biotopskyddsobjekt och strandskyddat område vid vattendraget Långgropen 

- vattenförhållanden och vattenförekomster, deras status och miljökvalitetsnormer, 

- rekreation, friluftsliv 
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- kulturmiljön och fornlämningar 

- landskapsbild 

Därutöver beskrivs hur vägplanen förhåller sig till de specifika projektmålen, nationella 

transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på 

hushållning med mark och vatten samt gällande miljökvalitetsnormer. 

Anläggandet av gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan anses inte innebära en väsentlig 

ombyggnad av vägen avseende bullerriktvärden, eftersom trafikslagen gång och cykel inte ger upphov 

till förhöjda bullernivåer. Bullernivåerna kan möjligtvis minska i de fall biltrafik avstås till förmån för 

gång och cykel.  

 

3.2. Metoder och osäkerheter i underlag och bedömningar 

Bedömningar av framtida miljökonsekvenser är alltid behäftade med en viss osäkerhet. Hur stor 

denna är varierar mellan olika aspekter och ökar med tidsperspektivet. Trafikverkets bedömning är 

dock att kunskapen om området och de planerade åtgärderna, har varit erforderliga för att ge 

tillräckligt säkra och välgrundade bedömningar. 

 

3.3. Nollalternativet 

Nollalternativet innebär den sannolika utvecklingen i området om vägplanen inte genomförs, och är 

ett jämförelsealternativ till vägplanen. I detta fall innebär nollalternativet att planerad gång- och 

cykelväg inte anläggs.  

Enligt nollalternativet skulle situationen i framtiden troligtvis likna den situation som råder idag, det 

vill säga att cykling sker i blandtrafik längs väg 113. Detta innebär en fortsatt dålig komfort för 

cyklisten i det trånga vägutrymmet och låg och ej acceptabel trafiksäkerhet för den oskyddade 

trafikanten längs väg 113. 

Nollalternativet innebär också fortsatt dålig tillgänglighet till kollektivtrafiken och låg attraktivitet för 

cykelpendling och kollektivtrafikanvändande.   Nollalternativet innebär att ingen mark behöver tas i 

anspråk för anläggandet av gång- och cykelvägen. Det innebär att intrång i naturmiljö och kulturmiljö 

samt förändring av landskapsbilden inte sker.  

Nollalternativet innebär också att den omgivningspåverkan som sker under byggskede avseende 

buller, trafikpåvekan och transporter inte sker.  

  

681 ( 805 )



 

13 
 

4 Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

Väg 113 är en länsväg som löper mellan Gårdstrånga, Eslöv och Stockamöllan. Vägen är en tvåfältsväg 

med en vägbredd på mellan 6,6 m och 9 m. Hastighetsbegränsningen längs den aktuella vägsträckan 

är i huvudsak 80 km/h, förutom vid Bosarps kyrka där 50 km/h råder.   

Väg 113 är utpekat som funktionellt prioriterat vägnät och fungerar som en kompletterande regionalt 

viktig väg. Det innebär att det ställs höga krav tillgänglighet och användbarhet på vägen.   

 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Biltrafik 

På väg 113 har trafikmätningar utförts på två punkter under år 2017. Den norra mätpunkten, strax 

norr om Bosarps kyrka, hade en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 4,510 fordon per dygn och en andel 

tung trafik på 12 %. Den södra mätpunkten, strax norr om korsningen med väg 17, hade en ÅDT på 

5,300 fordon per dygn med en andel tung trafik på 11 %.  

 

4.2.2. Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik i linjetrafik trafikerar den studerade sträckan. 

 

4.2.3. Gång- och cykeltrafik 

Det saknas möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas längs väg 113 på ett trafiksäkert sätt. 

Oskyddade trafikanter är hänvisade till att färdas i blandtrafik från befintlig gång- och cykelbana i 

Stabbarp i söder och vidare norrut. Längs sträckan är Bosarps jär en målpunkt för oskyddade 

trafikanter som är svår att nå på ett trafiksäkert sätt.  

Region Skåne har som mål i sin cykelstrategi att öka antalet cykelresor med 58% från 2013 till år 2030. 

Det innebär att antalet cykelresor ska öka från 435 000 till 690 000 år 2030.  

Som en del i arbetet med att öka antalet resor med cykel investeras i nya cykelvägar och länkar för att 

bygga sammanhängande nät.  En prognos för cykeltrafiken är inte möjlig att göra utifrån befintliga 

uppgifter men kan antas öka genom generell trafikökning och en överflyttning från biltrafiken.   

 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser 

I Eslövs översiktsplan, vilken antogs av kommunfullmäktige 2018, finns sträckan mellan Stabbarp - 

Öslöv med som föreslagen cykelväg, se Figur 4. 
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Figur 4 Kartbilden visar befintliga och föreslagna cykelvägar i Eslövs kommun, däribland sträckan mellan 

Stabbarp och Öslöv. Kartbilden är tagen ur Eslövs översiktsplan (Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av 

kommunfullmäktige 28 maj 2018). 

 

Det finns inga pågående eller befintliga detaljplaner eller områdesbestämmelser inom 

utredningsområdet som kan komma att ha beröring med planerad vägåtgärd. 

 

4.4. Landskapet och orterna 

Den dominerande karaktären längs sträckan är det öppna uppodlade slättlandskapet. Utblickarna är 

därför vidsträckta men på några platser finns olika uppvuxna trädmiljöer och bebyggelsesamlingar 

som bryter av. Trädsamlingarna, som ofta har inslag av grova ädellövträd, finns vid rullstensåsen 

Bosarps jär, kyrkogårdarna och vid de parkliknande äldre trädgårdarna. Dessa miljöer utgör viktiga 

visuella aspekter av landskapet.  

Idag kantas vägen av åkerrenar och vägrenar med låga naturvärden. Söder om Bosarp passerar väg 113 

över vattendraget Långgropen, ett för slättlandskapet typiskt fördjupat och rätat vattendrag men som 

idag är relativt anonymt i landskapsbilden. 
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Figur 5 Fotot visar det öppna landskapet med Bosarps jär som sträcker sig rakt över den aktuella vägsträckan. 

(Foto: Connelid, 2021) 

 

Vägsträckan ligger utanför de större orterna men i landskapet finns spridd bebyggelse. En del av dessa 

utgörs av enskilda gårdar medan andra bostadshus är placerade i sammanhängande grupper. Bosarps 

kyrka är en karaktärsgivande byggnad för området. 

 

  

Figur 6 Illustrationen visar att karaktären domineras av det öppna landskapet men att det på vissa finns högre 

vegetation och bebyggelse som bryter av de vidsträckta vyerna. 
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4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Kulturmiljö 

Nationella och regionala intressen 

Vägsträckan berörs inte av något område av riksintresse för kulturmiljövården eller av länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram. Det finns heller inte något omnämnande i kommunens kulturmiljöprogram eller i 

aktuell översiktsplan. 

Registrerade forn- och kulturlämningar 

I Figur 7 redovisas fornlämningar och övriga objekt i Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2021) i 

närheten av den aktuella vägsträckan.  

 

Figur 7 Fornlämningar (röda) och övriga registrerade objekt (blå färg) i Fornsök. (källa: Connelid, 2021) 

 

Tidigare registrerade objekt i närområdet till väg 113 domineras av stenåldersboplatser och de 

historiska gårds- och bytomterna. De förstnämnda är klassificerade som fornlämning; tomterna 

betraktas som möjlig fornlämning, eftersom de fortfarande i hög grad är bebyggda. Ett undantag 

utgörs här av objekt L1989:9608, belägen en halv kilometer öster om väg 113. Det rör sig här om en 
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plats som i den muntliga traditionen pekas ut som läget för ett försvunnet "slott" vid namn Ulvsnäs 

och som enligt Fornsöks beskrivning ska ha försvunnit redan under medeltiden. En grävd damm, 

uppgiften om en brunn samt förekomsten av hugget sandstensmaterial inne på dagens, intilliggande 

gårdstomt motiverade att området ("med tvekan") registrerades som fornlämning i samband med 

inventeringen 1986.   

Två bytomter ligger i nära eller direkt anslutning till väg 113: Bosarp och Öslöv längst i norr. Fornsöks 

avgränsning för Bosarps tomt (objekt L1988:381) sträcker sig ända fram till väg 113. Den östligaste 

gårdstomten på de äldre kartorna återfinns dock drygt 50 meter väster om vägen, så här finns en viss 

"marginal" i registreringen (jämför vidare nedan). Bosarp har än idag tydlig bykaraktär, med agrar 

bebyggelse på nästan samtliga de äldre gårdstomterna (jfr drönarbilden nedan). Strax sydost och 

nordost om byn ligger den gamla respektive "nya" kyrkplatsen. Grunden efter den medeltida kyrkan är 

registrerad som fornlämning (L1989:9756), se Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Drönarbild över Bosarps by, med “nya” kyrkan och väg 113 i övre högra hörnet (drönarbild: Connelid, 

2021) 

 

I Öslöv löper väg 113 rakt över den västligaste gårdstomten på 1830-talets laga skifteskarta. 

Avgränsningen i Fornsök (L1988:460) omfattar även en del torpbebyggelse på skifteskartan och har 

således en något större utsträckning västerut.    

Med anledning av planerna på en GC-bana genomfördes under 2020 en arkeologisk utredning steg 1, 

utan grävinsatser, längs sträckan (Friman, 2020). Utredningen resulterade i att sammanlagt elva 

områden identifierades, inom vilka framför allt förhistoriska boplatser kan förväntas. Lokaliseringen 

av dessa framgår med blå färg av kartan i Figur 9. 
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Figur 9 Resultatet av 2020 års arkeologiska utredning. Blå ytor längs väg 113 bedöms kunna innehålla bl a 

förhistoriska boplatser. Sammanställd med data ur Friman, 2020 (Connelid, 2021). 

 

Kulturmiljöer längs planerad gång- och cykelväg 

I kartbilden nedan (Figur 10) redovisas översiktligt de mest känsliga kulturmiljöerna längs väg 113 

eller i dess närområde. Miljöerna beskrivs därefter lite närmare. Fotografierna är tagna under drygt en 

halv dags fältbesiktning i slutet av juni 2021 (Connelid, 2021).    
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Figur 10 Kulturmiljöer i anslutning till väg 113 markerade med blå ring (Connelid, 2021). 

 

Foto över de olika kulturmiljöerna i Figur 10 ovan återfinns i kollaget nedan. Utbredning av historiska 

gruvschakt av stenkol vid Stabbarp finns i Figur 11. 
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Figur 11 Kollage med de olika kulturmiljöerna längs sträckan (foto: Connelid, 2021) 

1. Gruvområdet vid Stabbarp (se även Figur 12) 4. Bosarps kyrkby och gamla kyrkplatsen 

2. Kullagården 5. ”Nya” kyrkan och gamla skolan 

3. Den gamla vägsträckningen genom Ullstorp 6. Öslövs by 

 

 

Figur 12 Historiska gruvschakt av stenkol, under väg 113. 
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4.5.2. Naturmiljö 

Riksintressen och områdesskydd  

Rullstensås Bosarps jär utgör ett naturreservat och ingår i ett område av riksintresse för naturvård 

(N54 Hemmingsberga) enligt 3 kap. 6§ MB, se Figur 13.  

Riksintresseområdet beskrivs som representativt i odlingslandskap i mellanbygd med små gårdar och 

ängs- och hagmarker. Bosarps jär ingår i riksintresseområdet och är en fem kilometer lång ås som 

reser sig över det omgivande slättlandskapet, varav tre kilometer är avsatt som naturreservat. Jären är 

en så kallad getryggsås, en slags rullstensås med smalt krön och branta sidor.  

Naturreservatet bildades 1963 för att förhindra fortsatt grustäkt. Idag utgör åsen ett värdefullt 

ädellövskogsinslag på slätten norr om Eslöv.  

Riksintresseområdet korsar väg 113 vid Bosarps jär. Naturreservatet är uppdelat i delområden och 

ligger bara precis intill vägen på västra sidan. Öster om vägen börjar reservatet igen först cirka 100 

meter från vägen. Både Länsstyrelsen och Eslövs kommuns naturvårdsprogram tar upp Bosarps jär 

som högsta naturvärde. 

  

Figur 13 Riksintresse för naturvård (N54 Hemmingsberga) och naturreservat Bosarps jär berörs av planerad 

vägåtgärd (Länsstyrelsen i Skåne Län, Karttjänster och geodata). Aktuell vägsträcka mellan röda markeringar. 

 

I utredningsområdet förekommer inte skyddsformerna nationalpark eller Natura 2000-område. 

Området omfattas heller inte av några naturvårdsavtal.  

Ett vattendrag, Långgropen, som rinner i öst-västlig riktning under väg 113, omfattas väster om väg 113 

av generellt strandskydd enligt 7 kap miljöbalken på vardera 100 m om vattendraget, se Figur 14. 

690 ( 805 )



 

22 

 

 

Figur 14 Generellt strandskydd längs vattendrag Långgropen (Länsstyrelsen i Skåne Län, Karttjänster och 

geodata). Aktuell vägsträcka mellan röda markeringar. 

 

Tidigare dokumenterade värden 

I databasen Artportalen finns en stor mängd fynd från inventeringsområdet och dess omgivningar 

(ArtDatabanken, 2019). 

De fynd som är intressanta för planläggning av gång- och cykelvägen är fynd av träd- eller vedlevande 

insekter rapporterade från Bosarps prästgård och den intilliggande lokalen Bosarps by samt Bosarps 

jär. Flera av de rapporterade insektsarterna är rödlistade, varav några i de högre hotkategorierna.  

Från Bosarps prästgård finns bland annat de rödlistade arterna Trinodes hirtus (NT) och 

aspögonbagge (NT) rapporterade.  

Från Bosarps jär finns fynd av fem rödlistade arter, bland annat rödhornad mulmstyltfluga (VU), 

fyrfläckad vedsvampbagge (NT) samt den lilla skalbaggen Plegaderus dissectus (NT). 

I området finns sammanfattningsvis en påfallande rikedom av insektsarter som på ett eller annat sätt 

är beroende av gamla, grova lövträd och de olika mikrohabitat som sådana träd kan erbjuda. 

Lavar och mossor med signalvärde (signalarter) såsom lönnlav, blyorangelav, guldlockmossa finns 

rapporterade från kyrkogården vid kyrkoruinen.  

 

Naturvärdesinventering 

En fältinventering har utförts den 23 juni 2019 av biolog Anna-Karin Olsson, på vardera 30 m om väg 

113 (Norconsult, 2019). Inventeringen har genomförts enligt svensk standard för 

naturvärdesinventering (SS199000:2014) med detaljeringsgraden detalj och med tillägget detaljerad 

redovisning av artförekomst med fokus på skyddade arter och invasiva arter. 

Områden med naturvärden har, i enlighet med standarden, klassificerats i en tre-gradig skala: 

Naturvärdesklass1 – högsta naturvärde, Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde samt Naturvärdesklass 

3 – påtagligt naturvärde. 
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Resultaten från inventeringen visar att landskapets främsta naturvärden bedöms ligga i de värden som 

är förknippade med gamla, grova träd och död ved, vilket också återspeglas i de fynd av arter som finns 

registrerade i Artportalen.  

Åtta naturvärdesobjekt har identifierats och avgränsats vid fältinventeringen, 7 st i klass tre och 1 st i 

klass 2, se naturvärdesobjekt och fältinventeringsområde i Figur 15. För information om påverkan på 

naturvärdesobjekt hänvisas till kapitel 6.4.2 Naturmiljö. (det kan i sammanhanget noteras att 

naturvärdesobjekt 5 till stora delar har avverkats sedan naturvärdesinventeringen togs fram, mer 

om detta återfinns även det i kapitel 6.4.2 Naturmiljö).  

De högsta naturvärdena längs sträckan återfinns väster om väg 113 inom NVI-objekt nr 3 (klass 2) vid 

Bosarps prästgård samt inom NVI-objekt nr 6 (klass 3) som ligger inom gränserna för naturreservat 

Bosarps jär. De två naturvärdesobjekten beskrivs närmare nedan. 

 

Figur 15. Avgränsade naturvärdesobjekt under fältinventering sommaren 2019.  

Ortofoto © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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NVI-objekt 3, klass 2 

NVI-objekt 3 vid Bosarps prästgård utgörs av träd- och buskrik ridå som vetter mot väg 113, en stor 

park- och trädgårdsanläggning samt igenväxande beteshagar, se Figur 16. I området finns stort inslag 

av grova lövträd, bland annat poppel, ask, avenbok och lind och rikligt med grov död ved, både stående 

och liggande. Buskskiktet domineras av snöbär med inslag av bland annat fläder, hassel och hagtorn. 

Fältskiktet är trivialt och saknas till stor del på grund av skuggning. 

Sammantaget bedöms området ha påtagligt biotopvärde på grund av förekomsten av mycket grova 

lövträd och död ved, kontinuitet och sällsynthet. Artvärdet bedöms som högt med fynd av en rad olika 

rödlistade insekter som är beroende av grova lövträd och död ved. 

 

Figur 16. Foto in mot NVI-objekt 3. 

 

NVI-objekt 6, klass 3 

NVI-objekt 6 vid Bosarps jär utgörs av ekskog med medelgrov ek (upp till 70 cm i diameter) och yngre 

träd på väg upp, bland annat av lönn och körsbär, se Figur 17. Buskskiktet är relativt tätt bestående av 

hassel, hagtorn och fläder. Marken är medelrik, fältskiktet glest med bland annat lundgröe, 

buskstjärnblomma och storrams. 

Sammantaget har området påtagligt biotopvärde på grund förekomsten av äldre ek som på lite sikt 

kan bli mycket värdefull. Inga naturvårdsarter hittades vid inventeringen men området bör ha 

åtminstone visst artvärde för arter knutna till ek och äldre lövträd. 
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Figur 17. Foto in mot NVI-objekt 6. 

 

Biotopskydd 

Inom inventeringsområdet har endast två landskapselement som bedöms omfattas av generellt 

biotopskydd identifierats, ett större, öppet dike (Långgropen) som korsar vägen söder om Bosarps Jär 

samt en allé mittemot Stabbarpsgården, se karta, Figur 18. 

Alléträden är relativt unga och ligger på gränsen för att omfattas av generellt biotopskydd. Om de har 

ersatt en tidigare allé omfattas de dock av biotopskydd oavsett nuvarande träds ålder. 

Rekommendationen i naturvärdesinventeringen (Norconsult, 2019) var därför att hantera allén som 

om den vore biotopskyddad. 
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Figur 18 Två objekt, ett öppet dike och en allé, som bedöms omfattas av generellt biotopskydd har påträffats 

under inventeringen (Norconsult, 2019). 

 

Skyddade och invasiva arter 

Inga skyddade eller invasiva arter påträffades vid fältinventeringen. I Artportalen finns ett fynd av den 

skyddade arten skogsknipprot registrerat i inventeringsområdets närområde (vid Kullagården). 

Fynduppgifter rörande invasiva arter saknas. 

 

4.5.3. Vattenförhållanden  

Berört markområde längs väg 113 ingår i det 50 km2 stora SMHI delavrinningsområde nr 81”Mynnar i 

Saxån”.  

Väg 113 passerar över vattendrag Långgropen längs aktuell vägsträcka. Se vidare om påverkan på 

Långgropen och dikningsföretag under kap. 6. 

Långgropen har sitt upprinnelseområde vid Kärrstorp, Kastberga och Öslövs Ry och vid passage under 

väg 113 uppgår avrinningsområdet uppskattningsvis till ca 2000 ha. Långgropen är ett rätat och 

fördjupat vattendrag som tidigare meandrade genom ett stort våtmarksområde. Omgivande mark runt 

Långgropen är numera utdikad och brukas som åkermark. 

Långgropen utgör inom vattenförvaltningen ett s k övrigt vatten som inte omfattas av 

statusklassificering och miljökvalitetsnormer, se Figur 19. Långropen mynnar ca 7 km nedströms väg 

113 vid Trollenäs i Saxån, vilken utgör en klassificerad ytvattenförekomst (Saxån, Välabäcken-källa, 

(IDSE619484-133609), som omfattas av miljökvalitetsnormer.  
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Vattenförekomst Saxån (Välabäcken-källa) har enligt Vatteninformationsystem Sverige måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Avgörande för klassificering av den ekologiska 

statusen har de biologiska kvalitetsfaktorerna växtplankton och fisk (måttlig status) med stöd av de 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilda förorenande ämnen 

(otillfredsställande respektive måttlig). Klassificeringen av kemisk status baseras på den alltjämt 

använda extrapoleringen av kvicksilver och PDBE i fisk, ämnesgrupper som i all analyserad fisk i 

landet överskrider gällande EU-gränsvärden.  

Långgropen och slutlig recipient Saxån är känslig för ytterligare negativ påverkan på vattenkvalitén 

och biologiska värden i form av exempelvis grumlande partiklar, näringsämnen, med flera parametrar. 

En verksamhet kan endast tillåtas om den nuvarande ekologiska och kemiska statusen inte riskerar att 

försämras, och om uppfyllandet av miljökvalitetsnormen inte äventyras. Se även om förbud mot 

försämring av vattenförekomster under i avsnitt 4.5.4 Miljökvalitetsnormer nedan. 

 

Figur 19 Berörda yt- och grundvattenförekomster; Saxån (Välabäcken-källa) samt grundvattenförekomst Eslöv-

Flyinge. Långgropen är ett så kallat övrigt vatten. Aktuell vägsträcka mellan röda markeringar. (Länsstyrelsen i 

Skåne Län, Karttjänster och geodata).  

 

Långgropen ingår i dikningsföretag Långgropen av år 1883, se Figur 20. Biflödet till Långgropen 

ingår ett mindre kulverterat dikningsföretag, Nr 1. Bosarp m.fl, vilket korsar väg 113 precis söder om 

Bosarps gamla kyrkoruin.  
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Figur 20. Berörda dikningsföretag längs aktuell vägsträcka (lila); Långgropen dikningsföretag av år 1883 öppen 

huvudfåra, samt kulverterat dikningsföretag ”Nr 1. Bosarp m.fl” och biflöde till Långgroppen, (Länsstyrelsen i 

Skåne Län, Karttjänster och geodata).  

 

De södra delarna av aktuell vägsträcka ligger ovan grundvattenförekomst Eslöv-Flyinge (VISS EU_CD: 

SE618518-134721), se Figur 19. Förekomsten är en sedimentär bergförekomst, med god kvalitativ och 

kvantitativ status och en bedömd uttagsmöjlighet på 20 000 - 60 000 l/h. 

Samma område är utpekat som en dricksvattenförekomst (ID: SEA7SE618518-134721) och som 

skyddas enligt vattendirektivets artikel 7 för framtida uttag. Enligt vattendirektivets artikel 7 ska 

vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas 

för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. 

Grundvattenförekomsten används inte idag som vattentäkt och ingår inte i något vattenskyddsområde.  

I SGU’s brunnsarkiv framgår det att det finns ett antal enskilda vattenbrunnar utmed aktuellt 

vägavsnitt, se Figur 21 .  
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Figur 21. Utsnitt ifrån SGU’s brunnsarkiv som visar enskilda brunnar som ligger i anslutning till aktuell sträcka. 

”Gröna vattendroppar” anger vattenbrunnens läge, med en felmarginal på mindre än 100m. 

 

4.5.4. Miljökvalitetsnormer 

Enligt miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt 

skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors 

hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande som anger krav på kvaliteten i 

luft, buller, vatten eller miljön i övrigt som ska eftersträvas och uppfyllas till en satt tidpunkt.   

Förordningar om miljökvalitetsnormer finns i dagsläget framtagna för föroreningar i utomhusluft (SFS 

2010:477), omgivningsbuller (SFS 2004:675), vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 

havsmiljö (SFS 2010:1341) samt för ekologisk och kemisk status i vattenförekomster (SFS 2004:660). 

De miljökvalitetsnormer som bedöms beröras av planerade vägåtgärder och som bör beaktas i den 

fortsatta planläggningen samt under byggskede är MKN för vattenförekomster (yt- och grundvatten), 

se berörda vattenförekomster i avsnitt 4.5.3 och bedömd miljöpåverkan i avsnitt 6.4.3.   

Alla inom vattenförvaltningen utpekade yt- och grundvattenförekomster omfattas av ett förbud mot 

försämring enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. Försämringsförbudet innebär att en verksamhet eller åtgärd 

inte får påbörjas eller ändras om den ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning att 

vattenförekomstens status försämras på ett otillåtet sätt eller att möjligheten att uppnå gällande 

miljökvalitetsnormer äventyras. Begreppet försämring av status ska tolkas som att en försämring för 

en enskild kvalitetsfaktor (ingående parameter som näringsämnen eller fisk) inom 

klassificeringssystemet, räcker för att försämring ska anses ha uppstått, även om den sammanvägda 

ekologiska eller kemiska statusen inte försämras. 
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4.5.5. Klimatpåverkan och översvämningsrisk 

Nederbördsmängden förväntas öka i takt med pågående klimatförändringar. Ökad nederbörd och mer 

intensiva regnfall ökar risken för översvämningar. 

Berörd vägsträcka ingår inte något område som är utpekat av MSB med förhöjd översvämningsrisk 

(Länsstyrelsen i Skåne Län, Karttjänster och geodata). Enligt Länsstyrelsens svämplansanalys 

översvämmas de f d våtmarksområdena längs Långgropen vid kraftiga vattennivåhöjningar i 

vattendraget, se Figur 22.  

 

Figur 22 Länsstyrelsens svämplansanalys inom aktuellt område (Länsstyrelsen i Skåne Län,  

Karttjänster och geodata). Utbredning av översvämningsområde vid 1,5, respektive 2,5 m över 

normalvattenstånd. 

 

4.5.6. Rekreation och friluftsliv  

De främsta målpunkterna för rekreation utmed sträckan är naturreservatet Bosarps jär samt 
kyrkomiljöerna. Bosarps jär är en getryggsås som är ca 3 kilometer lång med ett åskrön som är upp till 
20 m högt på sina ställen. Åsen är till största delen är bevuxen med lövblandskog och längs åskrönet 
finns upptrampade stigar, varifrån man kan få utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. 

Vid ruinen av Bosarps gamla kyrka, finns en kyrkogård som används för friluftsgudstjänster. Även 
Bosarps kyrka omges av en kyrkogård med uppvuxen vegetation. 

I övrigt är området kring väg 113 inte till för allmänheten att beträda, då det till stor del består av 
jordbruksmark och privata trädgårdar. 

4.5.7. Boende och människors hälsa 

Trafiksäkerheten är låg för oskyddade trafikanter som behöver färdas i blandtrafik längs väg 113. Den 
höga hastigheten tillsammans med de relativt höga trafikflödena sänker trafiksäkerheten. 

4.5.8. Barriäreffekter 

Väg 113 utgör en barriär för rörelser i öst-västlig riktning för oskyddade trafikanter som vill röra sig till 
fots eller på cykel längs vägen. Den höga hastigheten och relativt höga trafikflödena försvårar för 
oskyddade trafikanter som vill färdas längs med vägen eller korsa den.  Visuellt utgör vägen en mindre 
barriär eftersom den följer landskapet och topografin. Pga vägens förhållandevis lilla storlek, bedöms 
befintlig väg 113 i dagsläget inte utgöra en väsentlig barriär för flora och fauna. 
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4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

 

4.6.1. Geotekniska förutsättningar  

De geotekniska förhållandena inom aktuellt område består främst av morän alternativt sand. Moränen 

är främst sandig men även siltig/lerig morän kan förekomma. 

Mellan ca km 1/500–1/900 förekommer en större andel finjord i moränen samt att även lerig silt har 

påträffats någon meter under markytan. 

Grundvattnet bedöms generellt påträffas ca 1–3 m under markytan men lokala variationer kan 

förekomma. Inget grundvatten har påträffats ovan planerad terrassnivå och bedöms således inte 

påverka planerad konstruktion. 

Några geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms ej som nödvändiga för planerad konstruktion. 

 

  

Figur 23.  Jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning (www.sgu.se). 

 

4.6.2. Bro över Långgropen 

Vid gång- och cykelvägens passage över Långgropen passeras en befintlig bro vilken utgörs av två 

betongrör. Rörens längd gör att det finns gott om plats att anlägga GC-vägen invid den befintliga vägen 

med räcke som separation.  Således kommer inte brokonstruktionen att behöva förändras till följd av 

att gång- och cykelvägen anläggs. 
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4.6.3. Hydrologi, avvattning och ledningar  

Väg 113 avvattnas idag till diken alternativ dikesslänter ut mot omgivande åkermark. Utmed sträckan 

finns brunnar som sannolikt samlar upp dagvatten och leder vattnet vidare till recipient. Nivåer utmed 

sträckan varierar från lågpunkt på ca +63 m ö h, till höjdpunkt på ca +84 m ö h. Ett flertal 

vägtrummor finns utmed sträckan. Information om täckdikning är begränsad men att det finns ett 

flertal fastigheter utmed sträckan som enligt underlag från Länsstyrelsen har täckdiken i åkermark, 

hänsyn behöver tas till dessa i senare projektering. Längs väg 113 utgörs undergrunden till stor del av 

jordlager med lera varför möjlighet till infiltration får antas begränsad. 

 

4.6.4. Markföroreningar 

Markmiljöinventering 

En inventering har genomförts inom utredningskorridoren avseende förorenad mark. Från 

Länsstyrelsens MIFO-databas framgår att det varken finns några historiska förorenade områden eller 

nuvarande förorenande verksamheter inom området som berörs av planerad vägåtgärd. Enligt 

Miljöförvaltningen i Eslövs kommun har inga markundersökningar eller grundvattenanalyser 

kopplade till föroreningspåverkan i området genomförts.  

De föroreningar som kan förekomma i berört område är trafikrelaterade (i vägdiken) eller 

föroreningar knutna till den lantbruksverksamhet som har bedrivs på gårdar. 

Översiktlig markmiljöprovtagning av berörda vägdiken har genomförts inom ramen för 

vägplanearbetet (Norconsult, 2021), se vidare nedan.  

 

 

Figur 24.  Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsens MIFO-databas.  
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Markmiljöundersökning 

Inom vägområdet har dikesmassor med enstaka halt av PAH:er över riktvärdet för känslig 

markanvändning (KM) men under riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffats i 

en provpunkt (NC201M/0/180). Detta hindrar dock inte att vägdikesmassor kan återanvändas inom 

vägområdet utan att medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. Om användning 

av avfall blir aktuellt kommer en anmälan till Eslövs kommun angående detta behövas.  

Massor från närområdet till provpunkt NC204M/3/050, där förhöjda halter av bly hittats i ett 

samlingsprov, bör dock inte återanvändas. Den höga blyhalten misstänks härstamma från en 

punktförorening, det vill säga en enstaka källa i form av ett batteri eller liknande. Entreprenören 

uppmanas vara observant på avfall som kan ge upphov till blyföroreningar och vid sådana eventuella 

fynd göra ytterligare provtagningar för att avgränsa föroreningen.  

Inom vägområdet har även asfalt med halter av PAH-16 över riktvärden påträffats, det vill säga massor 

som innehåller mer än 70 mg/kg av PAH-16. En plan för hanteringen av massorna bör tas fram i 

samråd med Trafikverket och tillsynsmyndighet.  

För mer information, se PM Markmiljöundersökning (2N140003).   

 

5 Den planerade vägens lokalisering och utformning 
med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Alternativa geografiska placeringar har inte studerats inom projektet, eftersom vald sträcka redan 

pekats ut i Region Skånes Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029. 

Inom planarbetet har däremot ett omfattande utredningsarbete kring val av placering och av gång- och 

cykelvägen (öster/väster om väg 113) bedrivits, inom vilket markintrång och påverkan på människa 

och miljö har varit avgörande motiv för val av vägens sträckning, se nedan. 

I den tidigare genomförda åtgärdsvalsstudien (WSP 2017) föreslogs placering av gång- och cykelvägen 

väster om väg 113. På grund av en trång passage på västra sidan av väg 113, intill slänten av rullstensås 

och naturreservat Bosarps jär samt naturvärden vid Bosarps prästgård väster om vägen, har en 

omfattande utredning av alternativa placeringar av gång- och cykelvägen genomförts inom ramen för 

vägplanearbetet.  

Båda sidor, östra och västra sidan om väg 113, har utretts som alternativa placeringar för gång- och 

cykelvägen. Möjligheter och konflikter för alla berörda aspekter och teknikområden (natur- och 

kulturvärden, landskapsbild, trafik, vägutformning, markintrång, kostnader etc.) för olika alternativa 

sträckningar har utretts. Vid val av sträckning av gång- och cykelvägen har särskild hänsyn tagits till 

markintrång och områdets natur- och kulturmiljövärden.  

I avsnitt 5.1.1 nedan redovisas föreslagen lokalisering och utformning, i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 

redovisas översiktligt tidigare utredda och förkastade alternativ (alternativ 1 och 2).  

 

5.1.1. Föreslagen sträckning, Gång- och cykelväg öster om väg 113   

Nedan beskrivs förslag till sträckning, denna sträckning har i tidigare skede av Vägplanen kallats 

”Alternativ 3”.   
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Gång- och cykelvägen är förlagd till viss del på östra sidan om väg 113, i syfte att undvika den trånga 

passagen vid Bosarps jär och påverkan på åsen och naturvärden väster om vägen. Därför krävs 

anordning av en passage för gång- och cykelvägen över till östra sidan av väg 113 innan/söder om 

reservat Bosarps jär, se Figur 25.  

Flera alternativa lägen för passage för gång- och cykelvägen över till östra sidan av väg 113 har utretts, 

främst ur trafiksäkerhetssynpunkt. I ett tidigt utredningsskede föreslogs förläggning av passagen vid 

gång- och cykelvägens startpunkt i Stabbarp alternativt strax söder om Bosarps jär. Vidare har ett läge 

för passage utretts strax norr om informationsplatsen i Stabbarp.  

Figur 25. Planskiss över föreslagen sträckning. Gång- och cykelvägen är förlagd till viss del öster om väg 113, för 

att undvika påverkan på Bosarps jär och naturvärden väster om väg 113.  

 

Alternativen med passage i Stabbarp har förkastats av tekniska och kostnadsmässiga skäl eftersom 

passagerna medför relativt omfattande behov av säkerhetstryggande åtgärder. 

Fokus har därefter varit att lokalisera passagen längs en raksträcka med fri sikt, där behovet av 

säkerhetstryggande åtgärder vid passagen är lägre, och som samtidigt innebär minimerad påverkan på 

befintlig vegetation och naturvärden. 
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Nu föreslagen sträckning innebär passage strax norr om fastighet Stabbarp 4:47 belägen öster om väg 

113, men söder om Kullagården på fastighet Stabbarp 4:20 belägen väster om väg 113, se Figur 25 ovan 

och Figur 26 nedan. Här är sikten god och landskapet öppet och flackt på båda sidor om vägen en god 

sträcka före och efter passagen. 

 

Figur 26. Föreslaget läge för passage av gång och cykelväg över väg 113, strax norr om fastighet Stabbarp 4:47, 

men söder om Kullagården, fastighet Stabbarp 4:20. 

 

Föreslagen passage innebär minimerad påverkan på vegetationsridåer och träd jämfört med andra 

lokaliseringar för passage som har utretts inom alternativ 3.  En passage nere i Stabbarp hade 

inneburit påverkan på häckar, träd och staket på fastighet Stabbarp 4:47 inom naturvärdesobjekt 8 

och en passage strax söder om Bosarps jär hade inneburit påverkan på vegetation och träd vid 

Kullagården inom naturvärdesobjekt 7.  
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5.1.2. Förkastat alternativ 1 – Gång- och cykelväg väster om väg 113  

Alternativ 1 motsvarar det alternativ som föreslogs i åtgärdsvalsstudien, med förläggning av gång- och 

cykelvägen väster om väg 113 och som i inledningsfasen av vägplanearbetet utgjorde huvudalternativ. 

Gång- och cykelvägen börjar väster om väg 113 i Stabbarp där den ansluts till befintlig gång- och 

cykelväg. Gång- och cykelvägen löper därefter på västra sidan om väg 113, frånsett vid Bosarps kyrka 

då den p g a utrymmesbrist mellan väg 113 och kyrkogårdsmur placeras en kortare sträcka på östra 

sidan, se Figur 27. 

 

Figur 27.  Planskiss över alternativ 1, med gång- och cykelväg huvudsakligen förlagd väster om väg 113. 

 

Alternativet innebär tekniska svårigheter vid passagen vid åsen Bosarps jär, där man måste genomföra 

påtagligt ingrepp i åsens östra slänt för att rymma gång- och cykelvägen med tillhörande avvattning 

(dike). 

Vidare innebär intrånget i åsens slänt schaktning strax innanför naturreservatsgränsen samt påverkan 

på naturvärden, främst äldre ädellövträd och arter knutna till dessa, i ytterkanten av 
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naturvärdesobjekt 6. Likaså påverkas liknande naturvärden i utkanten av naturvärdesobjekt 3 vid 

Bosarps prästgård längre norrut, vid en placering av gång- och cykelvägen väster om v 113. 

Alternativet har förkastats med anledning av det intrång och den påverkan på naturreservatet och 

dokumenterade naturvärdena väster om väg 113 som alternativet medför. 

 

5.1.3. Förkastat alternativ 2 – Gång- och cykelväg väster om v 113, flytt av väg 113 

För att skapa mer plats till gång- och cykelväg väster om väg 113 och undvika påverkan på Bosarps jär 

och naturvärden väster om vägen, utreddes ett alternativ med 2 m sidoförflyttning österut av hela väg 

113, sträckan Bosarps jär - Bosarps kyrka, se grå linje i Figur 28. Vid flytt av vägen uppstår en trång 

sektion vid fastighet Bosarp 1:9 öster om väg 113 och befintligt vägräcke måste bytas ut till ett för högre 

kapacitet. Eventuellt innebär alternativet även att muren längs fastigheten måste flyttas inåt (österut) 

tomten. 

Alternativet innebär att standarden för vägen som en helhet avseende körfältsbredder, tvärfall, 

breddning, sikt måste utredas i detalj och utifrån detta avgörs om alternativet innebär en större 

vägombyggnad. Vidare innebär alternativet vägtekniskt övergång från befintlig till ny överbyggnad, 

vilket medför behov av fördjupad utredning av undergrund, tjällyft, armering med mera.        

Eftersom hela väg 113 flyttas närmare ett antal bostadsfastigheter öster om väg 113, innebär 

alternativet att en bullerutredning måste genomföras och därav eventuellt genomförande av 

bullerreducerande åtgärder. 

Alternativet har förkastats av kostnadsmässiga skäl. Alternativet innebär, utöver anläggning av ny 

gång- och cykelväg, ombyggnad (flytt) av befintlig väg och därmed alltför omfattande utrednings- och 

anläggningskostnader i relation till nyttan med projektet.  
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Figur 28.  Planskiss över alternativ 2. Längs vitmarkerad sträcka flyttas väg 113 österut, för att gång- och 

cykelväg ska rymmas väster om väg 113, utan intrång i Bosarps jär och naturvärden väster om väg 113. 

 

5.2. Val av utformning 

Gång- och cykelvägen utformas 2,5 m bred, bortsett från en trång sektion strax norr om Bosarps Jär, 

där bredden minskas genom ett avsteg från VGU, till mellan 1,8-2,0 m. Avsteget görs för att minska 

markintrånget i bostadsfastigheter, Bosarp jär 1:9, 10:5, som ligger nära vägen. Gång- och cykelbanan 

utformas för en dimensionerande hastighet för cyklister på 30 km/h för att upprätthålla en god 

framkomlighet och tillgänglighet för cyklister.  

Vid höjd med Bosarp 1:11 stängs två befintliga enskilda anslutningar mot väg 113 genom ett så kallat 

särskilt beslut, och en ny anslutning anläggs längre söderut. Det medger bättre sikt samtidigt som 

antalet anslutningar mot väg 113 begränsas. 

Enligt Eslövs kommun pågår upprustning av befintlig belysning längs sträckan och en del 

belysningsstolpar har inom ramen för den åtgärden tagits bort, belysning längs hela sträckan kommer 

att ses över.  

 

5.2.1. Typsektioner 

På hela sträckan separeras gång- och cykelvägen fysiskt från väg 113 för att öka trafiksäkerheten och 

upplevelsen av trygghet. På största delen av sträckan består separeringen av skiljeremsa med öppet 
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dike, se typsektion A1 och D2 Figur 29. Typsektion A1 och D2 är likvärdiga med skillnaden att gång- 

och cykelbanan ligger på östra respektive västra sidan om väg 113.  Längs partier där det är ont om 

utrymme, består separeringen av GCM-stöd eller vägräcke, för att minimera markintrånget, se 

typsektion F och E1 i Figur 30 och Figur 31. Typsektion F är aktuell då gång- och cykelbanan passerar 

vattendraget Långgropen. På denna sträcka förses vägen med vägräcke och gång- och cykelbanan med 

GC-räcka för att förhindra fallolyckor ner i vattendraget.  

Färdig gång- och cykelväg kommer inte att påverka framkomligheten för biltrafiken på väg 113.  

 

Figur 29. Typsektion D2. 

 

Figur 30. Typsektion F förbi Långgropen 
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Figur 31. Typsektion E1. 

 

Två passager över väg 113 kommer att anläggas.  Det södra passagen sker på en raksträcka några 

hundra meter från den södra startpunkten. Hastigheten på sträckan är 80 km/h vilket sänker 

trafiksäkerheten, sikten är god i korsningspunkten. Den andra passagen är strax norr om Bosarps 

kyrka. Korsningspunkten anläggs på en sträcka som är hastighetsbegränsad till 50 km/h vilket är en 

acceptabel standard. Korsningspunkterna hastighetssäkras inte och utförs som oreglerade passager. 

Eventuella trafiksäkerhetshöjdande åtgärder utreds vidare.  

 

5.2.2. Avvattning 

Avvattning av gång- och cykelvägen kommer främst att ske via öppna diken som placeras mellan gång- 

och cykelväg och väg 113. Avvattning via öppna diken har fördelar ur både tekniska och ekonomiska 

aspekter och för drift och underhåll, jämfört med avvattning via ledningar. Vidare innebär avvattning 

via diken en större flexibilitet i placeringen av gång- och cykelvägen i höjdläge så att väganläggningen 

kan anpassas till befintliga marknivåer och landskapsbilden.  

På grund av att dikesbotten på ett flertal sträckor inte hamnar 0,3 m under terrass krävs att 

avvattningssystemet kompletteras med dräneringsledningar. I möjligaste mån ansluts dessa med 

utlopp till slänt på den sida om gång- och cykelvägen som vetter mot åkermark. I så stor utsträckning 

som möjligt undviks anslutning till befintliga brunnar i vägområdet för att inte öka belastning på 

befintligt system.  

Nya trummor och kupolsilsbrunnar kommer behöva etableras för att upprätthålla och komplettera 

befintligt avvattningssystem. Befintliga vägtrummor kommer behöva anpassas till nya släntlutningar. 

 

 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på 
plankarta och fastställs 

Vägplanen innehåller inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått att fastställa.  

 

5.4. Ytterligare skyddsåtgärder 

Det har identifierats en rad åtgärder som kan reducera och kompensera miljöpåverkan från 

vägutbyggnaden, men som inte bedöms kunna fastställas i vägplanen.  

 

 På några ställen längs sträckan behöver skyddsåtgärder vidtas under byggskede  
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runt träd och vegetation för att undvika skador, se markeringar ”S” på  

illustrationsplaner. Anläggning nära träd behöver ske med försiktighet. Skyddsinhägnad av 

träd ska ske där anläggning/anläggningsfordon kan riskera att påverka träd nära 

anläggningsområdet. Under trädens droppzon (kronans horisontella yttermått) bör skonsam 

schakt föreskrivas och överbyggnaden för GC-vägen kan bestå av luftigt 
förstärkningslager/skelettjord. Rötter ska skäras med korrekt metod i de fall rotavskärning av 

bevarandevärd vegetation är nödvändig. I några fall förespråkas handschakt kring 

rotsystemet. 

 Påverkan på grund- och ytvatten ska undvikas och minimeras. Under byggtiden ska 

erforderlig rening av vatten från byggplatsen ske innan det släpps till recipient för att undvika 

negativ påverkan på vattenmiljön. 

 Trummor bör erosionssäkras och dimensioneras för att klara av tillfälliga 

översvämningssituationer.  

 Ytor norr om Bosarps prästgård kommer fungera som tillfällig nyttjanderätt. Där är det viktigt 

att använda sig av duk under massorna för att skydda marken under. 

 Körning med tunga maskiner ska undvikas i den mån det är möjligt för att undvika 

kompaktion av bördig jordbruksmark. 

 För att skydda miljön och minska miljöriskerna under byggtiden kommer generella krav att 

ställas på entreprenören, till exempel avseende buller, kemikaliehantering, bränslen och 

miljöprestanda på arbetsfordon. Se även kapitel 10 fortsatt arbete. 

 

6 Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Gång- och cykelbanan anläggs fysiskt separerad från väg 113 på hela sträckan utan att befintlig 

vägbredd minskas. Detta medför att framkomligheten för biltrafiken inte påverkas. 

Jämfört med dagens situation kommer förslagna åtgärder att förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter som färdas längs väg 113. Gång- och cykelnätet runt Eslöv förlängs genom att gång- och 

cykelbanan anläggs och möjliggör för vidare utbyggda av gång- och cykelnätet norrut.   

 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

En anläggning av gång-och cykelväg utmed den aktuella sträckan ligger i linje med Eslövs kommuns 

intresse och kommer inte i konflikt med kommunens översiktsplan. Gång- och cykelvägen beräknas 

göra det säkrare och enklare att röra sig i området. Den kommer att underlätta för personer utan 

tillgång till bil.  Att på ett mer trafiksäkert sätt kunna röra sig utan motorfordon utmed sträckan, ger 

förutsättningar för att även den med tillgång till bil oftare kommer att välja ett hållbart färdsätt. 
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6.3. Landskapet och orterna 

6.3.1. Landskapsbild 

Gång- och cykelvägen kommer att förläggas längs med befintlig väg 113 hela vägen och ligga i ett redan 

befintligt sammanhang av infrastruktur. Som tidigare nämnts präglas karaktären främst av det öppna 

landskapet med inslag av högre vegetation och bebyggelsesamlingar. Möjligheterna till utblickar 

kommer inte att förändras. Den vegetation och de befintliga konstruktioner som ansågs vara mest 

värdefulla undviks nu. Endast enstaka träd kommer att behöva tas ned, och det bedöms inte påverka 

landskapsbilden i stort.  

De möjliga effekterna av planerad vägåtgärd på landskapsbilden bedöms som små.   

 

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Kulturmiljö 

Den planerade sträckningen längs väg 113 berör inte några nationellt eller regionalt utpekade 

kulturmiljöintressen. Registrerade fornlämningar berörs inte heller av den planerade sträckningen.  

Med en genomtänkt gestaltning och lokalisering torde ingen av de lokala miljöerna i Figur 10 och Figur 

11 att påverkas särskilt negativt av gång- och cykelvägen. Kullagården, Bosarps by/gamla kyrkplatsen 

och miljön vid 1800-talskyrkan är dock extra känsliga. Förbi dessa kulturmiljöer passerar gång- och 

cykelvägen på motsatt sida, dvs på östra sidan, om väg 113 vilket innebär att påverkan kan minimeras.   

Föreslagen sträckning genomkorsar Öslövs gamla bytomt (fornlämning Bosarp 23), som sträcker sig 

över och breder ut sig på båda sidor om väg 113. På denna plats kommer en arkeologisk 

förundersökning behöva utföras. En arkeologisk utredning steg 1 har utförts och fem områden har 

bedömts som möjliga lägen för fornlämningar. Steg 2 av utredningen bör utföras inom de delar där en 

utbyggnad föreslås. Gång- och cykelvägen bör sedan kunna anläggas så att ytterligare arkeologiska 

undersökningar inte skall behöva utföras. 

Mot bakgrund av ovan, bedöms att ett genomförande av planerade vägåtgärder innebär obetydlig-liten 

påverkan på kulturmiljön. 

 

6.4.2. Naturmiljö 

Nedan beskrivs den påverkan på naturmiljön som planerad gång- och cykelväg ger upphov till. 

Beskrivningen görs från norr till söder utifrån genomförd naturvärdesinventering, se Figur 32 nedan. 
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Figur 32 Sträckan från nor till söder, med naturvärdesobjekten,  

vilka identifierades i naturvärdesinventeringen, utmärkta. 

Vid Bosarps nuvarande kyrka och församlingshemmets parkering har gång- och cykelvägens 

sträckning anpassats för att i möjligaste mån undvika påverkan på träd inom NVI-objekt 1 och 2,  

se figur 33. 
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Figur 33. Planerad gång- och cykelväg, identifierade naturvärdesobjekt och inmätta träd i norra delen av sträckan 

förbi Bosarps kyrka. Ortofoto © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Påverkan på ett träd i ytterkanten av NVI-objekt 1 kommer dock troligtvis inte att kunna undvikas, se 

foto i Figur 34.  

 

Figur 34 NVI-objekt 1 mitt emot Bosarps kyrka med träddunge utmärkt, där ett av träden troligtvis kommer behöva 

tas ned (foto: Norconsult, 2021). 
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Av de tre utmärkta träden i NVI-objekt 2 bedöms två av dessa kunna sparas medan en död alm 

kommer att behöva tas ned på grund av risk för att det faller och därmed utgör en risk för 

förbipasserande. Se Figur 35. Det har övervägts att ta ned trädet och lägga det på lämplig plats som 

död ved, men på grund av eventuell pågående almsjuka har detta bedömts olämpligt, därför kommer 

trädet istället transporteras till deponi.  

 

 

Figur 35 Naturvärdesobjekt 2, död alm till vänster i bild tas ned och körs iväg till deponi (foto: Norconsult, 2021) 

 

Föreslagen sträckning av gång- och cykelväg, till stor del öster om väg 113, innebär att påverkan på 

naturreservat Bosarps jär helt och hållet undviks, se Figur 36 nedan.  Naturvärdesobjekt (NVI-objekt) 

3,4 och 6 (del av naturreservat Bosarps jär), samt träd, vegetationsridåer och flora inom området 

lämnas helt oberörda av aktuellt förslag till sträckning.  

Gång- och cykelvägen passerar i ytterkanten av NVI-objekt 5 (klass 3). Stora delar av NVI-objekt 5 har 

efter genomförd inventering avverkats till följd av kommande husbygge på fastigheten. Inom NVI-

objekt 5 (vid km 2/220) kommer ett stort träd att behöva fällas på grund av begränsat utrymme att 

runda trädet. 
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Figur 36. Planerad gång- och cykelväg, identifierade naturvärdesobjekt, naturreservat Bosarps jär och inmätta 

träd i mellersta delen av sträckan. Naturvärdesobjekt 5 har efter genomförd inventering till stora delar avverkats. 

Ortofoto © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Vidare innebär föreslagen sträckning, med passage över väg 113 lokaliserad strax norr om fastighet 

Stabbarp 4:47, att ingen påverkan sker på vegetation och träd inom naturvärdesobjekt 7 och 8, se 

Figur 37. Inte heller den biotopskyddade allén på motsatt sida av naturvärdesobjekt 8 kommer att 

påverkas.  
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Figur 37. Planerad gång- och cykelväg, identifierade naturvärdesobjekt och inmätta träd i södra delen av 

sträckan. Ortofoto © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Under byggskedet kommer skadeförebyggande åtgärder att vidtas (kap 5.3 och 6.7) för att träd som 

står i angränsning till eller nära arbetsområde skyddas, detta gäller tex alléträden i naturvärdesobjekt 

8 som beskrivits ovan. Ytor norr om Bosarps prästgård kommer fungera som tillfällig nyttjanderätt. 

Där är det viktigt att använda sig av duk under massorna för att skydda marken under. 

Sammanfattningsvis kommer naturvärdesobjekt (NVI-objekt) 3,4 och 6, naturreservat Bosarps jär, 

samt träd (så när som på ett), vegetationsridåer och flora inom området lämnas oberörda av aktuellt 

förslag till sträckning. Gång- och cykelvägen passerar i ytterkanten av NVI-objekt 5 (klass 3). Inom 

NVI-objekt 5 (vid km 2/220) kommer ett stort träd att behöva fällas på grund av begränsat utrymme 

att runda trädet. Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till planerade skadeförebyggande åtgärder, 

bedöms att ett genomförande av planerade vägåtgärder innebär obetydlig-liten påverkan på 

naturmiljön. 
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Biotopskydd 

Längs sträckan finns det bara ett biotopskyddsobjekt som kräver särskild hänsyn. Det gäller det öppna 

diket vid Långgropen. Passage av gång- och cykelväg över Långgropen bedöms kunna ske utan att 

trummor i vattendraget behöver förlängas. Mindre arbeten under högsta högvattennivån i Långgropen 

kommer dock att behöva genomföras, då ett utlopp behöver anläggas i den norra slänten på östra 

sidan om befintlig väg. Anpassningar för att minska negativ påverkan på biotopskyddsobjekten 

kommer att vidtas.  

 

Strandskydd 

Föreslagen sträckning passerar strandskyddsområde vid Långgropen (Figur 38).  Åtgärden bedöms 

dock inte försämra allmänhetens tillgång till platsen, och bedöms inte i betydande grad försämra växt- 

och djurlivet. Åtgärden bedöms dessutom tillgodose ett allmänt intresse.  

 

Figur 38. Påverkan på strandskyddsområde vid Långgropen. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

 

6.4.3. Vattenförhållanden och miljökvalitetsnormer för vatten 

Anläggning av gång- och cykelväg över Långgropen innebär marginellt i anspråkstagande av 

dikningsföretagets båtnadsområde.  

Utredning visar att det inte finns behov av förlängning av befintliga vägtrummor i Långgropen. Vilket 

inte innebär någon ändring i detta avseende på Långgropen dikningsföretag av år 1883.  

Vattendrag Långgropen (som ingår i dikningsföretag Långgropen av år 1883) påverkas på det sätt att 

ett utlopp behöver anläggas i den norra slänten på östra sidan om befintlig väg. Det är dränering från 

gång- och cykelvägen direkt norr om Långgropen som behöver anslutas hit. Utloppet kan anläggas i 

övre halvan av befintlig slänt till vattendraget. Detta kommer innebära att en anmälan om 

vattenverksamhet kommer behöva upprättas för denna verksamhet. Dikningsföretaget bedöms inte 

tillföras en ökad belastning av denna åtgärd eftersom diket i detta avrinningsområde har kapacitet att 

fördröja det tillkommande flödet från ny gång- och cykelväg. 
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Det kulverterade dikningsföretaget Nr 1 Bosarp (biflöde till Långgropen av år 1883) kommer påverkas 

på det sätt att dräneringsledning ansluts till en befintlig brunn som sannolikt tillhör detta 

dikningsföretag. Diket i detta avrinningsområde har kapacitet att fördröja detta flöde varför 

dikningsföretaget inte bedöms tillföras en ökad belastning av denna åtgärd. 

De enskilda vattenbrunnarna som finns i närheten av väg 113 kommer inte påverkas av planerade 

vägåtgärder. Denna bedömning görs baserat på den nya gång- och cykelvägens utformning, då denna 

kommer ligga på bank eller i samma nivå som befintlig väg görs inga större skärningar i mark och 

grundvattennivån ligger generellt enligt mätningar 1–3 m under befintlig mark. Skulle det i senare 

skede bedömas att någon brunn kan komma att påverkas i någon utsträckning kommer detta att 

utredas. I en begränsad schaktsektion (ca 1 m djup) intill vattendrag Långgropen kan man komma att 

nå grundvattennivå (som lokalt ligger 0,8 m under mark) men detta bedöms inte komma att påverka 

enskilda brunnar i området.  

Planerade åtgärder innebär ingen ökad biltrafik och därmed inga ökade utsläpp av trafikrelaterade 

föroreningar. Planerat avvattningssystem längs ny gång- och cykelväg innebär en förbättrad 

fördröjning och rening av dagvatten från väg 113, jämfört med dagens situation.  

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till planerade skadeförebyggande åtgärder för grund- och 

ytvatten under byggskede (kap 5.4), bedöms att ett genomförande av planerade vägåtgärder inte 

innebär någon negativ påverkan på yt- och grundvattenvattenförhållanden. Vidare bedöms att 

planerade åtgärder inte medför någon försämring av kvantitativ eller kvalitativ status på 

kvalitetsfaktornivå eller äventyr av miljökvalitetsnormer, för berörda vattenförekomster.  

 

6.4.4. Rekreation och friluftsliv 

En gång- och cykelväg utmed väg 113 kommer att medföra en ökad tillgänglighet till landskapet, vilket 

innebär förbättrade möjligheter för rekreation och ett rörligt friluftsliv, bland annat i naturreservatet 

Bosarps jär. 

 

6.4.5. Barriäreffekter  

Anläggandet av gång- och cykelvägen längs med befintlig väg 113, innebär att det blir mycket lättare 

för oskyddade trafikanter att röra sig längs med vägen och nå olika målpunkter, och på så vis minskar 

barriäreffekterna för oskyddade trafikanter. 

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer däremot öka barriäreffekten något för fauna, eftersom 

vägområdets bredd ökar och både skiljeremsa med dike eller vägräcke försvårar korsande av vägen. 

Det är dock biltrafiken på väg 113 som bedöms bidra till den största barriäreffekten. 

6.4.6. Klimatpåverkan och översvämningsrisk 

Nederbördsmängden förväntas öka i takt med pågående klimatförändringar. Ökad nederbörd och mer 

intensiva regnfall ökar risken för översvämningar. Klimatförändring kommer därför att beaktas vid 

beräkning av dimensionerande flöde för väganläggningens avvattning. Dagvattensystemet kommer att 

dimensioneras baserat på befintliga nederbördsdata med en klimatfaktor motsvarande en framtida 

nederbördsökning på 25 %.   

Nivåsättning av gång- och cykelväg vid lågpunkter i landskapet, t ex vid f d våtmarksområde vid 

Långgropen, har gjorts med hänsyn till översvämningsrisk och framtida nederbördsmängder.  
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6.4.7. Befolkning och hälsa 

Planerad gång- och cykelväg uppmuntrar till resor utan bil genom att tillgängligheten och 

trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter. De två passagerna över väg 113 ökar komplexiteten 

då gång- och cykeltrafikanter behöver förhålla sig till vägtrafiken. Den södra passagen på en sträcka 

där hastighetsbegränsningen är 80 km/h och den norra passagen på sträcka där 

hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Gång- och cykelvägen bidrar också till att möjligheten att nå 

kollektivtrafik på ett trafiksäkert sätt ökar. 

Planerad gång- och cykelväg medför viss påverkan på tomt till bostadsfastighet Bosarp 1:9. För att 

minimera denna påverkan har gång- och cykelvägen vid denna sektion utformats med avsmalnad 

sektion ned till 1-8, 2,0 m, så att den löper omedelbart intill (väster om) tomtens mur.  

 

6.4.8. Masshantering 

Uppgrävda massor som av tekniska skäl bedöms kunna återanvändas inom vägområdet och som har 

föroreningshalter upp till Mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverkets generella 

riktvärden, 2009), kan återanvändas inom projektets arbetsområde, efter samråd med 

tillsynsmyndigheten. Massor som av tekniska skäl inte kan återanvändas inom området eller massor 

med föroreningshalter över MKM kommer att hanteras externt på erforderligt sätt utifrån 

föroreningshalter.  

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till planerad hantering av beläggning och förorenad mark 

under byggskede, bedöms inga negativa miljöeffekter avseende restprodukter och avfall uppkomma till 

följd av planerade vägåtgärder. 

 

 

6.5. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Projektet är inte bedömt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Generellt innebär utbyggnad av gång- och cykelvägar en ökad andel cyklister i förhållande till bilister. 

Detta för med sig positiva effekter för såväl hälsa som miljö, vilket ger samhällsekonomisk fördel. 

 

 

6.6. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Gång- och cykelvägen syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan 

Stabbarp och Öslöv. En konsekvens av gång- och cykelvägen kan med stor sannolikhet bli att 

bostadsområden i anslutning till sträckan blir mer attraktiva och möjlighet till skol- och 

arbetspendling in till Eslövs underlättas.  

Då gång- och cykelvägen blir del av ett större cykelnät kan den ha betydelse för cykelturismen i Skåne, 

vilket kan få vidare positiva effekter för möjligheten att driva verksamheter utmed sträckan. En 

separerad gång- och cykelväg kan göra att området blir mer attraktivt för boende, eftersom det blir 

lättare för oskyddade trafikanter att pendla. Det blir exempelvis tryggare att låta barn ta sig till skolan 

på egen hand. 
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6.7. Påverkan under byggnadstiden 

Trafiken kommer att påverkas under byggtiden genom försämrad framkomlighet. Arbeten som 

kommer påverka framkomligheten för vägtrafiken kommer främst bli aktuellt utmed partier där gång- 

och cykelvägen anläggs intill vägen. Det kommer inte att vara möjligt att passera med ett körfält i 

vardera riktningen i sektioner där vägutrymmet är väldigt smalt. Under arbete med dessa sträckor kan 

endast ett körfält vara öppet för växelvis trafik.  

Under byggtiden kommer, utöver det vägområde som krävs för själva gång- och cykelvägen, även 

tillfälliga arbetsområden att tas i anspråk för att få plats med arbetsfordon, upplag med mera, se ytor 

med tillfällig nyttjanderätt i plankartor.   

Lämpliga omledningsmöjligheter för vägtrafiken finns inte på det statliga vägnätet. 

Under byggtiden hänvisas gång- och cykeltrafik till att färdas i blandtrafik längs väg 113 likt idag.  

Det saknas lämpliga omledningsvägar för oskyddade trafikanter i anslutning till den bygget. I de 

sektioner där arbete sker i direkt anslutning till vägen kommer oskyddade trafikanter att behöva färdas 

i blandtrafik med lokala avsmalningar.   

För att skydda miljön och minska miljöriskerna under byggtiden kommer generella krav att ställas på 

entreprenören, till exempel avseende buller, kemikaliehantering, bränslen och miljöprestanda på 

arbetsfordon. Skyddsåtgärder ska under byggtiden följa Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg 

(TDOK 2012:86) samt Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg (TDOK 2012:88). 

Vidare föreslås projektspecifika skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att undvika och minimera 

miljöpåverkan under byggnadstiden, se avsnitt 5.4, bland annat avseende skydd av träd och kontroll av 

påverkat vatten från byggarbetsplatsen.   

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått bedöms 

påverkan under byggnadstiden på omgivningen som liten.  

 

 

7 Samlad bedömning 

7.1. Sammanställning av konsekvenser 

De miljöeffekter som förväntas vid ett genomförande av planerade vägåtgärder är:  

 Då gång- och cykelvägen utformas med hänsyn till omgivande landskap och topografi och 

vägens sträckning har valts med hänsyn till befintlig vegetation och trädmiljöer bedöms denna 

påverkan på landskapsbilden som marginell till liten.  

 Marginell påverkan på naturmiljön i form av de träd och vegetationspartier som kan berörs av 

vald sträckning, se avsnitt 6.4.2.  

 Mot bakgrund av redogörelse i kapitel 4 ovan, bedöms att ett genomförande av planerade 

vägåtgärder inte innebär någon negativ påverkan på yt- och grundvattenvattenförhållanden. 

Vidare bedöms att planerade åtgärder inte medför någon försämring av kvantitativ eller 

kvalitativ status på kvalitetsfaktornivå eller äventyr av miljökvalitetsnormer, för berörda 

vattenförekomster.  
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7.2. Bedömd måluppfyllelse  

7.2.1. De transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 

övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 

prioriterade områden.   

Funktionsmålet, som berör resans eller transportens tillgänglighet  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov.   

Hänsynsmålet, som handlar om säkerhet, miljö och hälsa   

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att 

miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.  

Planerad gång- och cykelväg bedöms uppfylla de transportpolitiska målen bland annat genom en ökad 

tillgänglighet till landsvägssträckan och kollektivtrafiken, ökad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter samt genom positiva hälsoeffekter.   

 

7.2.2. De nationella miljökvalitetsmålen 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska utgöra en utgångspunkt för samhällets 

miljöarbete (Figur 39). Vägplanens påverkan på de 16 miljökvalitetsmålen bedöms vara av liten 

betydelse. Sammantaget bedöms att vägplanen i någon mån kan påverka möjligheten att nå mål 1, 15, 

och 16.   

Mål 1 – Begränsad klimatpåverkan   

Ny gång- och cykelväg gör det lättare att välja hållbara transportmedel, eftersom cyklister inte tvingas 

vistas i blandtrafik. Transport via cykel och gång ger inte upphov till utsläpp av växthusgaser, som 

biltrafik gör. Miljökvalitetsmålet kan således påverkas positivt av åtgärden.   

Mål 15 - God bebyggd miljö  

När transport via gång och cykel väljs framför bil minskar buller och luftföroreningar som orsakas av 

biltrafik. Miljökvalitetsmålet kan således påverkas positivt av åtgärden.  

Mål 16 – Ett rikt växt- och djurliv   

Anläggandet innebär att enstaka träd behöver tas ned. Miljökvalitetsmålet påverkas därav i begränsad 

mån negativt av åtgärden.  
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Figur 39. Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 

 

7.2.3. Ändamål 

Begreppet ändamål är kopplat till reglerna i väglagen om att ändamålet med en väg ska uppnås med 

minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Dessa regler överensstämmer också med 

lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 kap 6 § ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”   

Planerade vägåtgärder bedöms ha god uppfyllelse av projektets ändamål (vilka beskrivs i avsnitt 2.2). 

Med hänsyn till genomfört omfattande utredningsarbete vid val av placering och utformning (kapitel 

5) i vilket stor hänsyn har tagits till miljöpåverkan och markintrång, bedöms ändamålet uppnås med 

minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön och utan oskälig kostnad.  

Ett genomförande av planerade vägåtgärder medför att ett sammanhängande stråk för fotgängare och 

cyklister skapas mellan Eslöv – Stabbarp – Bosarp – Öslöv. Trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna ökar avsevärt på sträckan och tillgängligheten till landsvägsträckan, orterna och 

kollektivtrafiken förbättras. 

Vidare innebär den planerade gång- och cykelvägen även att möjligheten till rekreation och upplevelse 

av landskapet längs med sträckan ökar, eftersom kopplingar till befintliga cykelleder skapas.    

 

7.2.4. Projektmål 

De övergripande målen med projektet är att fler ska välja cykel som färdmedel samt att antalet 

cykelolyckor med svårt skadade eller dödade ska minska.  

Målet om att fler ska välja cykel som färdmedel bedöms uppfyllas genom att det skapas en attraktiv 

gång- och cykelväg som sammanbinder orterna sinsemellan.  

Målet om att minska antalet cykelolyckor bedöms uppfyllas genom att cyklisterna separeras från 

biltrafiken och de kan därmed färdas i en tryggare miljö.   
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8 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser 
om hushållning med mark- och vattenområden 

Vägutbyggnaden omfattas av miljöbalkens hänsynsregler enligt 2 kap och hushållningsbestämmelser 

enligt 3 och 4 kap. I miljöbalkens 2 kap redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande 

för prövningen av tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens, villkor (förutom ersättning) samt 

tillsyn. Dessa ska även ligga till grund för hur Trafikverket som verksamhetsutövare ska agera för att 

minimera negativ påverkan och främja en god hushållning.    

I avsnitten nedan redovisas vilka konsekvenser den planerade åtgärden har på aktuella hänsynsregler, 

hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer, samt hur hänsyn till dessa bestämmelser tas.   

 

8.1. Allmänna hänsynsregler (2 kap miljöbalken) 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, är skyldiga att visa att de 

allmänna hänsynsreglerna och övriga förpliktelser enligt miljöbalkens 2 kap iakttas. Kravet på 

erforderlig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet 

(kunskapskravet) anses väl uppfyllt för det aktuella projektet genom de utredningar, undersökningar 

och samråd som Trafikverket låtit utföra under projektet och som finns dokumenterade i denna 

handling med tillhörande underlagsrapporter.   

Försiktighetsprincipen ställer krav på skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått för att 

förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. I 

samma syfte ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet. Kraven i 

försiktighetsprincipen anses vara uppfyllda genom att skyddsåtgärder systematiskt upprättas av 

Trafikverket, för att i största möjliga mån hindra att negativ påverkan uppstår för människors hälsa 

och miljön.   

I kapitlet anges också att vid ianspråktagande av mark- eller vattenområden ska det väljas en plats som 

är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Kravet anses vara uppfyllt genom att noggranna utredningar gjordes 

innan slutlig placering valdes. Läs mer om detta i avsnitt 5.1 Val av lokalisering.   

 

8.2. Hushållning med mark och vatten (3 kap miljöbalken) 

Enligt miljöbalkens 3 kap, om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden, innebär god hushållning med mark- och vattenområden enligt 1 §: 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. 

Vidare är jord- och skogsbruk av nationell betydelse, men får tas i anspråk enligt om åtgärden 

tillgodoser väsentliga samhällsintressen, enligt 4 §: 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.  
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Enligt Länsstyrelsen Skåne Jord och skogsklassificering ligger vägsträckan inom ett område med 

jordbruksmark klassificerat som klass 6–7 jord (Lst Skåne, Planeringsunderlag). Även om det innebär 

att marken inte tillhör till de bördigaste marken som finns in Skåne (klass 8-10), kommer 

jordbruksföretagarna ändå förlora värdefull brukbar mark; dock finns ingen alternativ mark att ta i 

anspråk. 

Till största delen kommer jordbruksmark att tas i anspråk för anläggning av ny gång- och cykelväg. 

Jordbruksmarken som tas i anspråk uppgår till ca 42 500 m2 varav cirka 7900 m2 används bara för 

tillfällig nyttjanderätt. Permanent markanspråket utgörs av en remsa (11-13 m bred) längs befintlig väg 

113, varför brukningsmöjligheten (arronderingen) inte bedöms försämras nämnvärt. Läget för 

åkerinfarter kommer att bibehållas men justeras i höjd.  

Gång- och cykelvägen kommer främst att avvattnas genom anläggning av öppet dike mellan väg 113 

och cykelvägen, eftersom denna teknik har fördelar jämfört med andra, se avsnitt 6.4.3. Detta kan 

komma att till viss del påverka tillgängligheten till jordbruksmarken för brukare, exempelvis i 

samband med bettransporter och skörd; det hänvisas dock till alternativa tillfartsvägar som finns längs 

sträckan och tillgänglighet till åkermarken bedöms inte försämras. 

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till att utveckling av cykelvägnätet utgör ett väsentligt 

samhällsintresse, bedöms planerade vägåtgärder innebära god hushållning med mark. 

Vattendrag Långgropen (som ingår i dikningsföretag Långgropen av år 1883) påverkas på det sätt att 

ett utlopp behöver anläggas i den norra slänten på östra sidan om befintlig väg. Detta kommer 

innebära att en anmälan om vattenverksamhet kommer behöva upprättas för denna verksamhet, se 

även avsnitt 5.2.2 och kap 6.4.3. 

Ingen åtgärd behövs på befintlig bro (trumma) i Vattendrag Långgropen. Se åtgärder kring 

dikningsföretag i kap. 6.4.3. Utformning och anläggning ny gång- och cykelväg kommer att utföras 

med hänsyn till vattenmiljön i Långgropen och utan att motverka dikningsföretag Långgropens 

funktion och syftet, se även avsnitt 6.4.3. 

Mot bakgrund av ovan bedöms att ett genomförande av planerade vägåtgärder inte strider mot de 

allmänna bestämmelserna i miljöbalken kring hushållning med mark och vatten. 

 

8.3. Miljökvalitetsnormer 

De miljökvalitetsnormer som bedöms beröras av planerade vägåtgärder och som kommer att beaktas i 

den fortsatta projekteringen samt under byggskede är MKN för vattenförekomster (yt- och 

grundvatten), se berörda vattenförekomster i avsnitt 4.5.3 och bedömd miljöpåverkan i avsnitt 6.4.3.   

Miljökvalitetsnormerna för föroreningar i utomhusluft bedöms inte påverkas negativt av anläggandet 

av gång- och cykelvägen. Luftföroreningar härstammar ofta från motordriven trafik, och anläggandet 

av gång- och cykelvägen bedöms inte öka mängden motordriven trafik. Tvärtom, är det möjligt att 

anläggandet kan minska biltrafiken till förmån för gång och cykel, vilket möjligtvis skulle minska 

nivåerna av luftföroreningar längs vägen.   

Alla av vattenförvaltningen utpekade yt- och grundvattenförekomster omfattas av ett förbud mot 

försämring enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. Försämringsförbudet innebär att en verksamhet eller åtgärd 

inte får påbörjas eller ändras om den ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning att 

vattenförekomstens status försämras på ett otillåtet sätt eller att möjligheten att uppnå gällande 

miljökvalitetsnormer äventyras.   

Inga berörda vattenområden bedöms påverkas negativt av anläggandet av planerade åtgärder, och 

därmed riskerar ingen försämring ske av status eller äventyr av miljökvalitetsnormer för berörda 
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vattenförekomster, se avsnitt 6.4.3 Vattenförhållanden och 6.7 Påverkan under byggnadstiden. 

Skyddsåtgärder för att undvika att förorenat byggdagvatten eller länshållningsvatten når närmst 

belägna vattenförekomster kommer vidtas, läs mer i avsnitt 5.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

9 Markanspråk och pågående markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen med slänter och diken det 

område som krävs för övriga väganordningar såsom bullerskyddsåtgärder, busshållplatser, med mera. 

Även det område som krävs för drift och underhåll av väganordningar ingår i vägområdet.   

På plankartorna framgår gräns för vägområde, samt gräns mellan nuvarande och tillkommande 

vägområde. Det är det tillkommande vägområdet som anges i fastighetsförteckningens arealberäkning, 

det vill säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg. 

 

9.1.1. Vägområde med vägrätt 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd 

av en fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som 

behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller 

utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- 

och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör 

när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte 

har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 

den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen 

avgörs i domstol.   

Vägområde med vägrätt omfattar cirka 37 000 kvadratmeter i anslutning till befintlig väg. Området 

betecknas V på plankartan.   

 

9.2. Område med tillfällig nyttjanderätt 

I vägplanen föreslås att Trafikverket under hela byggtiden samt tre månader efter slutbesiktning 

tillfälligt får nyttjanderätt till markområden enligt redovisning T1 och T2 på fastighetsförteckning och 

plankarta. Den tillfälliga nyttjanderätten T1 är avsedd för arbetsvägar, markarbeten samt massupplag 

och utgörs av ett område i direkt anslutning till föreslaget vägområde för att under byggtiden 

möjliggöra masstransporter, tillfällig placering av schaktmassor och i övrigt genomförande av 

arbetena.  

Områden med tillfällig nyttjanderätt betecknad T1 i denna vägplan omfattar cirka 8 600 kvadratmeter.  

Tillfällig nyttjanderätt T2 är avsedd för etablering av exempelvis bodar. Områden med tillfällig 

nyttjanderätt betecknad T2 i denna vägplan omfattar cirka 3 000 kvadratmeter.  

De områden som tillfälligt nyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med 

fastighetsägare.  
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9.3. Konsekvenser för pågående markanvändning 

Gång- och cykelvägen avses anläggas så nära befintlig väg 113 som möjligt med hänsyn till 

vägutformning, miljö och säkerhet. Minsta möjliga markintrång på berörda fastigheter har 

eftersträvats.   

Intrång sker till största del på jordbruksmark. Gång- och cykelvägens placering parallellt med väg 113 

föranleder enbart marginell påverkan på jordbruksmarkens arrondering och befintlig 

brukningsstruktur. Mindre intrång kommer även att ske på småhustomter. Här har särskild hänsyn 

tagits för att minimera påverkan på befintliga tomtanläggningar. Fastigheter som drabbas av 

markintrång bedöms vara fortsatt lämpliga för sitt ändamål även efter intrånget. 

10 Fortsatt arbete 

10.1. Tillstånd och dispenser 

 Passage av gång- och cykelväg över Långgropen bedöms kunna ske utan att trummor i 

vattendraget behöver förlängas. Arbeten under högsta högvattennivån i Långgropen kommer 

att behöva genomföras, då ett utlopp behöver anläggas i den norra slänten på östra sidan om 

befintlig väg. Därför kommer en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken 

inlämnas till Länsstyrelsen i god tid före byggskede.  

 

 En arkeologisk utredning steg 1 har utförts och fem områden har bedömts som möjliga lägen 

för fornlämningar. Steg 2 av utredningen bör utföras inom de delar där en utbyggnad föreslås 

och i enlighet med förslag i AU1, se vidare stycke 4.5.1.  
 

 

 Markarbeten inom vägområdet är anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899. En anmälan kommer därför att göras 

till aktuell tillsynsmyndighet Eslövs kommun. 

10.2. Arkeologiska undersökningar – AU2 

Arkeologisk utredning steg 2 genomförs på föreslagna undersökningsytor som berörs av valt 

alternativ.  Gång- och cykelvägens utformning anpassas till resultat och eventuella fynd som 

framkommer i undersökningarna.  

 

10.3. Områden som undantas från förbud enligt miljöbalken  

En fastställd vägplan innebär att separat dispens enligt 7 kap miljöbalken (1998:808) för 

dispenspliktiga åtgärder inom biotopskyddsområde (7 kap 11 § miljöbalken) eller inom 

strandskyddsområde (7 kap 15 § miljöbalken) inte krävs för byggande av allmän väg enligt fastställd 

vägplan. Dispens från biotopskydd för arbeten vid Långgropen kommer därmed att hanteras inom 

ramen för vägplan. Samråd om lämplig hänsyn sker med Länsstyrelsen inom vägplaneprocessen. 

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken gäller inte för de 

verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen och som fastställs och ingår i vägområde 

för allmän väg eller område för tillfällig nyttjanderätt. 
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10.4. Uppföljning och kontroll 

Fortsatt samråd och dialog med berörda fastighetsägare och övriga berörda parter kommer att ske 

genom processens gång.  

I arbetet med vägplanen pågår kontinuerlig bevakning av miljöfrågor och värden inom 

utredningsområdet. Denna så kallade miljösäkring sker genom ett tätt samarbete mellan miljökunniga 

i projektet, projektörer och projektledning genom bland annat anpassning av placering och 

utformning av vägen i tidiga skeden i förhållande till kända miljöförhållanden samt genom inarbetning 

av skyddsåtgärder i projektet. 

Samtliga miljöaspekter inom utredningsområdet listas och beskrivs i ett miljösäkringsdokument, ett 

levande dokument som fylls på efterhand som information inkommer (undersökningar, inventeringar) 

och beslut tas i projektet. I miljösäkringsdokumentet nedtecknas även de skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som planeras i projektet för att undvika och minimera miljöpåverkan. Dessa 

skyddsåtgärder kommer att arbetas in i kommande förfrågningsunderlaget vid upphandling av 

entreprenör och senare in i bygghandlingen. 

Uppföljning av att miljökrav efterlevs i byggskedet kommer att ske inom ramen för upphandlad 

entreprenörs egenkontroll, på byggmöten genom Trafikverkets egna kontroller (byggplatsuppföljning) 

och vid besiktningar. Viktiga moment att uppmärksamma i detta arbete bedöms bland annat vara 

följande punkter:    

 Hantering och rening av länshållnings- och byggdagvatten 

 Hantering av trafik under byggtiden för att minimera störningar samt säkerställa att god 

säkerhet uppnås för oskyddade trafikanter.  

 Skydd av träd och biotopskyddade alléer  

 Schaktmetod och skyddsåtgärder vid några utpekade träd längs sträckan, se kapitel 6.4.2.  

 Omfattning och innehåll i entreprenörens egna kontrollprogram.  

 Beredskap för omhändertagande av utsläpp av miljöfarliga ämnen i samband med olyckor.   

 Utformning av masshanteringsplan och kontrollprogram för markmiljö under byggtiden.   

 Återställning av mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.   

Efter färdigställande kontrolleras att den byggda anläggningen har den önskade funktionen, även från 

miljösynpunkt. Detta sker i samband med slutbesiktning. 

 

11 Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

11.1.1. Granskning och fastställelse 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå fastställelseprövning. Under 

tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare och övriga lämna 

synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett 

granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. 
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De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare som berörs 

kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. Är ändringen 

omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. Därefter 

begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges 

möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat 

granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och 

uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av 

regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kap 12-15§§ 

lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen (1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om det behövs, 

eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. 

Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta innebär 

bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men också skyldighet, 

att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs permanent framgår av 

fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen framgår också markens storlek 

(areal) och vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

  Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 

villkor som anges i beslutet. 

 

  Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den mark 

eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

 

  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. På 

plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska användas till, 

under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka som är fastighetsägare 

eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har 

vunnit laga kraft, men ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att 

ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra byggnader eller 

på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

11.1.2. Kommunala planer 

Vägplanen strider inte mot bestämmelser i gällande översiktsplan i Eslövs kommun. 

728 ( 805 )



 

60 

 

Det finns inga pågående eller befintliga detaljplaner inom utredningsområdet som kan komma att ha 

beröring med planerad vägåtgärd. 

 

11.2. Genomförande 

En slutversion av vägplanen, för fastställelse, planeras vara klar höst/vinter 2022. När vägplanen har 

fastställts och vunnit laga kraft kommer Trafikverket att handla upp en entreprenör för utbyggnaden. 

Innan arbetet påbörjas kommer direkt berörda, närboende och trafikanter att informeras.  

Projektet är planerat att genomföras som en totalentreprenad med Trafikverket som byggherre med 

start tidigast 2023/2024. Förväntad byggtid är ca 8-10 månader. Under byggnationen av projektet 

förväntas trafik att vara tillåten, men med nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet.  

Skyddsåtgärder för att undvika och minimera skada på miljö och omgivningar finns beskrivna i avsnitt 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått i detta dokument.   

 

11.3. Finansiering 

Projektet finansieras av Trafikverket och Eslövs kommun och ingår i den regionala planen. Projektets 

kostnad uppskattas till cirka     miljoner SEK (2021 års prisnivå). I kostnaden ingår administration, 

projektering, mark- & fastighetsinlösen samt mark- & anläggningsarbeten. Kostnaden är förknippad 

med osäkerhet och kan komma att justeras både uppåt och nedåt. 
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Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till Otillåten påverkan mot förtroendevalda, 
riktlinje 

Ärendebeskrivning 
Genom Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs 
kommun har kommunledningskontoret fått i uppdrag att tydliggöra kommunens 
ansvar kring otillåten påverkan mot förtroendevalda. 
 
Det behövs därför en riktlinje avseende otillåten påverkan av förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag 
Trygghetsundersökning förtroendevalda i Eslövs kommun 2021 – rapport 
Otillåten påverkan av förtroendevalda – förslag till riktlinje 
Stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten påverkan mot 
förtroendevalda – förslag rutin 

Beredning 
Arbetet med säkerhet för de förtroendevalda har pågått sedan sommaren 2021 i en 
arbetsgrupp bestående av kommunjurist, beredskapssamordnare och 
trygghetssamordnaren.  

Arbetsgruppen har utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete i Eslövs kommun arbetat med demokratifrågor kopplat till förtroendevalda. 
Arbetet inleddes med en enkätundersökning, Trygghetsundersökning förtroendevalda 
i Eslövs kommun 2021, där de förtroendevalda tillfrågades om hur de upplevde sin 
situation utifrån att de har ett politiskt uppdrag, en uppföljning av den enkät-
undersökning som gjordes år 2018. Resultatet av trygghetsundersökningen har 
sammanställts i en rapport. Rapporten utgör ett underlag för framtida åtgärder för att 
motverka och förebygga trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda, både under 
valrörelser och generellt.  
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Arbetsgruppen har därefter fortsatt arbetet gällande demokratifrågor, kopplat till 
förtroendevalda, med att ta fram utkast till riktlinje och rutin avseende otillåten 
påverkan av förtroendevalda. Syftet med riktlinjen är att skapa en tydlighet och 
fastställa ett gemensamt förhållningssätt mellan kommunen och de förtroendevalda 
för att på så sätt förebygga och motverka otillåten påverkan. Riktlinjen kompletteras 
med en rutin som ger ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten 
påverkan mot förtroendevalda. Den innehåller råd och praktiska rekommendationer 
för partierna och de förtroendevalda. Rutinen kommer att antas och revideras av 
kommunledningskontoret i samverkan med samverkansgruppen för förtroendevalda 
avseende säkerhet. 

Dessa både dokument, utkast till riktlinje och rutin, har sedan de säkerhetsansvariga i 
partierna vid en workshop, tillsammans med arbetsgruppen och kommunpolisen, gått 
igenom, diskuterat och justerat. 

Ärendet behandlades därefter på kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2022 men 
återremitterades till kommunledningskontoret för att förtydliga ansvarsfördelningen i 
riktlinjen.  

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till riktlinjer om otillåten påverkan av 
förtroendevalda antas.  

 

Förslag till beslut 
- Otillåten påverkan av förtroendevalda, riktlinje, antas att gälla från och med den 

5 april 2022. 
- Otillåten påverkan av förtroendevalda, riktlinje, ska se över för revidering senast 

i november 2025. 

Beslutet skickas till 
Samverkansgruppen för förtroendevalda avseende säkerhet 
Eslövs kommuns författningssamling 

 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef juridiska avdelningen 
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Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till de förtroendevalda. 

Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson: Juridiska avdelningen 1(3)
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Inledning  
Eslövs kommun anser att det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att känna sig 
trygga och verka i sitt demokratiska uppdrag, så att beslutsfattandet inte ska påverkas. Det 
anses vara av största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan 
så att rättssäkerhet och demokrati inte påverkas. Inga former av otillåten påverkan accepteras.  
 
Förtroendevalda är inte formellt anställda utan arbetar med förtroendeuppdrag i Eslövs 
kommun. Eslövs kommun är därmed inte arbetsgivare till förtroendevalda på samma sätt som 
för tjänstepersoner och de förtroendevalda omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftningen, 
AFS 1993:2. De förtroendevalda omfattas däremot av kommunens försäkringsskydd avseende 
tjänsteresor1 och/eller personligt lösöre2 i de fall man är under utövning av sitt politiska 
uppdrag för kommunen. Det är därför i huvudsak partierna som ansvarar för sina 
förtroendevalda. Det är det egna partiets organisation som har huvudansvaret för 
säkerhetsfrågor gällande otillåten påverkan. Varje parti ansvarar själva för att handlingsplaner 
och att rutiner finns och efterlevs.  
 
Denna riktlinje har tagits fram av kommunledningskontoret och ska enligt Strategi för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun tydliggöra kommunens 
arbete kring otillåten påverkan mot förtroendevalda. Riktlinjen kompletteras med en rutin som 
ger ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och den innehåller råd och praktiska rekommendationer för partierna och de förtroendevalda.  

Syfte 
Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt mellan 
kommunen och de förtroendevalda för att på så sätt förebygga och motverka otillåten 
påverkan. 

Vad är otillåten påverkan? 
Otillåten påverkan omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka politikers och 
tjänstepersoners beslutsfattande. Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:  
 

 Hot och våld 
 Trakasserier som till exempel ofredande och kränkningar 
 Utpressning eller andra straffbara påtryckningar 
 Fysiskt våld mot person 
 Skadegörelse  
 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden  

 
All form av otillåten påverkan rapporteras i första hand till det egna partiet. Det är den 
förtroendevalde eller respektive partiers organisation som beslutar om en polisanmälan ska 
upprättas. Förtroendevalda har rätt att begära att få sin polisanmälan åtkomstskyddad vilket 
innebär en ökad sekretess. Viktigt är därför vid polisanmälan att uppge att målsägande är 
förtroendevald. 
  

 
1 Kommunförsäkring avseende egendom, hyresförlust och extra kostnader hos Kommunassurans Syd AB.  
2 Tjänstereseförsäkring, SP948625 hos Willis Towers Watson Sweden AB.  
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Hantering vid otillåten påverkan 

Partiorganisationens ansvar 
Varje enskilt parti ansvarar för sitt arbete med förebyggande insatser vid otillåten påverkan.  
Varje parti eller deras säkerhetsansvarig kan informera Eslövs kommuns trygghets- och 
beredskapssamordnare genom funktionsbrevlådan för information om otillåten påverkan mot 
förtroendevalda. Information som kan delges kan vara både en faktisk händelse om otillåten 
påverkan mot förtroendevald eller en risk för en sådan händelse. 

Samverkansgrupp förtroendevalda avseende säkerhet 
Varje parti3 har rätt att ha en representant i samverkansgruppen för förtroendevalda. 
Representanterna i samverkansgruppen blir partiernas säkerhetsrepresentant gentemot 
kommunen och är den som rapporterar till kommunens funktionsbrevlåda för information om 
otillåten påverkan, adressen finns tillgänglig för respektive partiers säkerhetsrepresentant.  

Eslövs kommuns ansvar   
Trygghetssamordnaren kan vid behov bistå med förebyggande insatser i form av information, 
undersökningar och utbildningar.  
Trygghetssamordnaren kan vid behov samordna insatser mellan olika aktörer. Både trygghets- 
och beredskapssamordnare i Eslövs kommun erbjuder stöttning både vid en händelse och i det 
förebyggande arbetet och kan bistå med råd och sakkunskap, till exempel i form av framtagen 
rutinbeskrivning.  
Eslövs kommun har ansvar för att upprätthålla en samverkansgrupp för förtroendevalda 
avseende säkerhet. 
Eslövs kommun har ansvar för att sammankalla till möte med samverkansgruppen för 
förtroendevalda minst en gång per år och vid behov oftare, till exempel under valåret.  
Eslövs kommun tillhandahåller och bevakar funktionsbrevlåda för information om otillåten 
påverkan mot förtroendevalda. 

Samverkansgrupp förtroendevalda avseende säkerhet 
Målsättning för samverkansgruppen förtroendevalda avseende säkerhet är att: 

• öka samverkan avseende otillåten påverkan 
• höja partiernas egenförmåga kring säkerhet och trygghet 
• vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
• hantera frågor kring polisanmälan samt 
• öka möjligheterna att vara ett stöd över partigränserna 

 
Sammankallande för samverkansgruppen är trygghetssamordnare i Eslövs kommun. 
Kommunens representanter i samverkansgruppen är både trygghets- och 
beredskapssamordnare i Eslövs kommun och andra funktioner medverkar efter behov. 
Polismyndigheten är alltid inbjuden till dessa möten. Kommunen tillhandahåller mötesplats.  
 
Polismyndigheten  
Det är polisen som har huvudansvaret när förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan. Vid 
pågående och akuta händelser gällande otillåten påverkan ska alltid polisen tillkallas i första 
hand. När en förtroendevald blivit utsatt för otillåten påverkan bör alltid polisen kontaktas och 
en polisanmälan göras där den förtroendevalda uppger att anmälan ska åtkomstskyddas.  

 
3 Representerade partier i Eslövs kommunfullmäktige samt partier representerade i Sveriges Riksdag. 
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Inledning  
Eslövs kommun anser att det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att känna sig 
trygga och verka i sitt demokratiska uppdrag, så att beslutsfattandet inte ska påverkas. Det 
anses vara av största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan 
så att rättssäkerhet och demokrati inte påverkas. Inga former av otillåten påverkan accepteras.  
 
Förtroendevalda är inte formellt anställda utan arbetar med förtroendeuppdrag i Eslövs 
kommun. Eslövs kommun är därmed inte arbetsgivare till förtroendevalda på samma sätt som 
för tjänstepersoner och de förtroendevalda omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftningen, 
AFS 1993:2. De förtroendevalda omfattas däremot av kommunens försäkringsskydd avseende 
tjänsteresor1 och/eller personligt lösöre2 i de fall man är under utövning av sitt politiska 
uppdrag för kommunen. Det är därför i huvudsak det egna partiernat som har ansvararet för 
sina förtroendevalda. Det är det egna partiets organisation som har huvudansvaret för 
säkerhetsfrågor gällande otillåten påverkan. Varje parti ansvarar själva för att handlingsplaner 
och att rutiner finns och efterlevs.  
 
Denna riktlinje har tagits fram av kommunledningskontoret och ska enligt Strategi för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun tydliggöra kommunens 
ansvar arbete kring otillåten påverkan mot förtroendevalda. Riktlinjen kompletteras med en 
rutin som ger ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och den innehåller råd och praktiska rekommendationer för partierna och de 
förtroendevalda.  

Syfte 
Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt mellan 
kommunen och de förtroendevalda för att på så sätt förebygga och motverka otillåten 
påverkan. 

Vad är otillåten påverkan? 
Otillåten påverkan omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka politikers och 
tjänstepersoners beslutsfattande. Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:  
 

 Hot och våld 
 Trakasserier som till exempel ofredande och kränkningar 
 Utpressning eller andra straffbara påtryckningar 
 Fysiskt våld mot person 
 Skadegörelse eller egendom 
 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden  

 
All form av otillåten påverkan ska i första hand rapporteras i första hand till det egna partiets 
säkerhetsansvarig och även polisanmälas. Det är den förtroendevalde eller rRespektive 
partiers organisation som beslutar om ansvarar över att en polisanmälan ska upprättas. 
Förtroendevalda har rätt att begära att få sin polisanmälan åtkomstskyddad vilket innebär en 
Viktigt är att vid polisanmälan uppge att målsägande är förtroendevald och begäran om ökad 
sekretess, så kallat åtkomstskydd ska meddelas. Viktigt är därför vid polisanmälan att uppge 
att målsägande är förtroendevald. 
  

 
1 Kommunförsäkring avseende egendom, hyresförlust och extra kostnader hos Kommunassurans Syd AB.  
2 Tjänstereseförsäkring, SP948625 hos Willis Towers Watson Sweden AB.  
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Hantering vid otillåten påverkan 

Partiorganisationens ansvar 
Det åligger vVarje enskilt parti ansvarar för sittatt arbetae med förebyggande insatser vid 
otillåten påverkan. Vid pågående och akuta händelser med otillåten påverkan ska polisen i 
första hand alltid tillkallas.  
Varje parti eller derasPartiets säkerhetsansvarig kan informera ser till att både Eslövs 
kommuns trygghets- och beredskapssamordnare informeras genom funktionsbrevlådan för 
information om otillåten påverkan mot förtroendevalda. Information som kan delges kan vara 
både Detta görs både vid en faktisk händelse om otillåten påverkan mot förtroendevald eller 
en risk för en sådan händelse. och i det förebyggande arbetet när eventuella händelser riktas 
mot de förtroendevalda som har ett kommunalt förtroendeuppdrag. Dokumentation och 
incidentrapportering bör finnas och bevaras hos respektive parti för vidare bevakning och för 
det förebyggande arbetet.  

Samverkansgrupp förtroendevalda avseende säkerhet 
Varje parti3 har rätt att ha en representant i samverkansgruppen för förtroendevalda. 
Representanterna i samverkansgruppen blir partiernas säkerhetsrepresentant gentemot 
kommunen och är den som rapporterar till kommunens funktionsbrevlåda för information om 
otillåten påverkan, adressen finns tillgänglig för respektive partiers säkerhetsrepresentant.  

Eslövs kommuns ansvar   
Trygghetssamordnaren kan vid behov bistå med förebyggande insatser i form av information, 
undersökningar och utbildningar.  
Trygghetssamordnaren kan vid behov samordna insatser mellan olika aktörer. Både trygghets- 
och beredskapssamordnare i Eslövs kommun erbjuder stöttning både vid en händelse och i det 
förebyggande arbetet och kan bistå med råd och sakkunskap, till exempel i form av framtagen 
rutinbeskrivning.  
Eslövs kommun har ansvar för att upprätthålla en samverkansgrupp för förtroendevalda 
avseende säkerhet. 
Eslövs kommun har ansvar för att sammankalla till möte med samverkansgruppen för 
förtroendevalda minst en gång per år och vid behov oftare, till exempel under valåret.  
Eslövs kommun tillhandahåller och bevakar funktionsbrevlåda för information om otillåten 
påverkan mot förtroendevalda.  

Samverkansgrupp förtroendevalda avseende säkerhet 
Eslövs kommun har ansvar för att sammankalla till möte med samverkansgruppen för 
förtroendevalda minst en gång per år och vid behov oftare, till exempel valåret.  
 
Målsättning för samverkansgruppen förtroendevalda avseende säkerhet är att:: 

• ökad samverkan avseende otillåten påverkan 
• höja partiernas egenförmåga kring säkerhet och trygghet 
• vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
• hantera frågor kring polisanmälan samt 
• öka möjligheterna att vara ett stöd över partigränserna 

 
Sammankallande för samverkansgruppen är trygghetssamordnare i Eslövs kommun. 
Kommunens representanter i samverkansgruppen är både trygghets- och 
beredskapssamordnare i Eslövs kommun men och andra funktioner medverkar efter behov. 
Polismyndigheten är alltid inbjuden till dessa möten. Kommunen tillhandahåller mötesplats. 

 
3 Representerade partier i Eslövs kommunfullmäktige samt partier representerade i Sveriges Riksdag. 
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Kommunen ansvarar för att bevaka funktionsbrevlådan för information om otillåten påverkan. 
 
Polismyndigheten  
Det är polisen som har huvudansvaret när förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan. Vid 
pågående och akuta händelser gällande otillåten påverkan ska alltid polisen tillkallas i första 
hand. med otillåten påverkan ska polisen i första hand alltid tillkallas. När en förtroendevald 
blivit utsatt för otillåten påverkan bör alltid polisen kontaktas och en polisanmälan göras där 
den förtroendevalda uppger att anmälan ska åtkomstskyddas.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 38    KS.2021.0549 

Antagande av riktlinje avseende otillåten påverkan av förtroendevalda  

Ärendebeskrivning  
Genom Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs 
kommun har Kommunledningskontoret fått i uppdrag att tydliggöra kommunens 
ansvar kring otillåten påverkan mot förtroendevalda. 

Det behövs därför en riktlinje avseende otillåten påverkan av förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Otillåten påverkan av förtroendevalda, riktlinjer 
 Förslag till Otillåten påverkan mot förtroendevalda, riktlinje 
 Förslag till stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten påverkan 

mot förtroendevalda, rutin 
 Resultat av Trygghetsundersökning förtroendevalda i Eslövs kommun 2021, 

rapport 
 

Beredning 
Arbetet med säkerhet för de förtroendevalda har pågått sedan sommaren 2021 i en 
arbetsgrupp bestående av kommunjurist, beredskapssamordnare och 
trygghetssamordnare. 

Arbetsgruppen har utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete i Eslövs kommun arbetat med demokratifrågor kopplat till förtroendevalda. 
Arbetet inleddes med en enkätundersökning, Trygghetsundersökning förtroendevalda 
i Eslövs kommun 2021, där de förtroendevalda tillfrågades om hur de upplevde sin 
situation utifrån att de har ett politiskt uppdrag, en uppföljning av den enkät-
undersökning som gjordes år 2018. Resultatet av trygghetsundersökningen har 
sammanställts i en rapport. Rapporten utgör ett underlag för framtida åtgärder för att 
motverka och förebygga trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda, både under 
valrörelser och generellt. 

Arbetsgruppen har därefter fortsatt arbetet gällande demokratifrågor, kopplat till 
förtroendevalda, med att ta fram utkast till riktlinje och rutin avseende otillåten 
påverkan av förtroendevalda. Syftet med riktlinjen är att skapa en tydlighet och 
fastställa ett gemensamt förhållningssätt mellan kommunen och de förtroendevalda 
för att på så sätt förebygga och motverka otillåten påverkan. Riktlinjen kompletteras 
med en rutin som ger ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder vid otillåten 
påverkan mot förtroendevalda. Den innehåller råd och praktiska rekommendationer 
för partierna och de förtroendevalda. Rutinen kommer att antas och revideras av 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Kommunledningskontoret i samverkan med samverkansgruppen för förtroendevalda 
avseende säkerhet. 

Dessa båda dokument, utkast till riktlinje och rutin, har sedan de säkerhetsansvariga i 
partierna vid en workshop, tillsammans med arbetsgruppen och kommunpolisen, gått 
igenom, diskuterat och justerat. 

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till riktlinjer om otillåten påverkan av 
förtroendevalda antas. 

Beslut 
- Ärendet återremitteras för översyn. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
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Dokumentet är antaget av juridiska avdelningen den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till förtroendevalda i 
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Detta dokument ska ge stöd åt partiet själv eller den enskilde 
förtroendevalda att genom ett förebyggande arbete minska risken för att 
någon utsätts för otillåten påverkan.  
 
Dokumentet är framför allt ett stöd för upprättande av rutiner och åtgärder 
vid otillåten påverkan mot förtroendevalda. Ansvaret för hur och på vilket 
sätt rutiner arbetas fram och efterföljs är partiernas eget.  
 
Se även Eslövs kommuns Riktlinje - otillåten påverkan mot förtroendevalda 
- som identifierar ansvarsfördelningen mellan partiorganisationer och Eslövs 
kommun.   
 

Vad är otillåten påverkan? 
Otillåten påverkan omfattar en rad olika handlingar som syftar till att 
påverka politikers och tjänstepersoners beslutsfattande. Otillåten påverkan 
kan handla om påtryckningar som: 

 Hot och våld. 
 Trakasserier som till exempel ofredande och kränkningar. 
 Utpressning eller andra straffbara påtryckningar. 
 Fysiskt våld mot person eller egendom. 
 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden. 

 
Att vara väl förberedd kan minska risken för och konsekvenserna att utsättas 
av otillåten påverkan. 

Att ta fram en rutin   
Det är genom förberedelse och kunskapshöjning som partiet och den 
enskilde förtroendevaldas säkerhet i olika situationer kan öka. Samverkan 
med partiets säkerhetsansvarige, polis och kommunens trygghets- och 
beredskapssamordnare kan också vara viktigt för att kunna göra de val som 
krävs.  
 
Rutiner och instruktioner för förebyggande arbete och åtgärder när otillåten 
påverkan inträffar bör vara tydliga vad gäller ansvar, lätta att hitta och förstå 
samt innehålla viktiga namn och telefonnummer. 
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Viktiga kontaktuppgifter 
 Akuta situationer ring alltid 112. 
 Vid polisanmälan ring 114 14 eller via polisens hemsida. 
 Respektive partiers säkerhetsrepresentant meddelas via telefon/mejl. 

o Eslövs kommun tillhandahåller en funktionsbrevlåda för 
information om otillåten påverkan som finns tillgänglig för 
respektive partiers säkerhetsrepresentant. 

o Kommunpolisen tillhandahåller kontaktuppgifter till 
respektive partiers säkerhetsrepresentant. 

 

Riskbedömning och exempel tillfällen/situationer  

Förebygg genom riskbedömning – generella frågor 
Oavsett tillfällen/situationer så är dessa generella frågor viktiga att ta hänsyn 
till.  

 Var och när finns det risk att bli utsatt för otillåten påverkan? 
 Vid vilka tillfällen/situationer är risken som störst - framträdanden, 

känsliga beslut eller uttalanden?  
 Vilka behövs det rådgöras med? 
 Vilka möjligheter till skydd eller reträtt finns? 
 Vilka möjligheter finns att larma? 

 
Nedan följer råd kring hantering vid olika tillfällen/situationer. 

Spontana besök 
Förbered genom att försök ta reda på vad ärendet gäller. Ge förslag för vart 
och när mötet kan äga rum. Om någon vill intervjua en enskild 
förtroendevald bör hemmet undvikas och en neutral och trygg plats föreslås.  
 
Misstänks att personen kan vara hotfull: 

 Boka i första hand in möten på platser där man känner sig trygg, har 
kontroll över rummet/miljön och möjlighet till att snabbt kunna 
lämna om något skulle inträffa. 

 Se till att fler närvarar vid besöket, där någon i närheten kan ingripa 
eller larma. 
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Planerade sammanträden/möten 
Förekommer det en risk för avvikande beteende i form av exempelvis hot 
och våld ska man i förväg tänka på att:  

 Göra en riskbedömning, för vad som kan inträffa vid sammanträden/ 
möten som gör att den enskilde förtroendevalde blir bättre förberedd.  

 Känna till lokalen och kontrollera möjligheten till att snabbt kunna 
lämna om något inträffar.  

Offentliga möten såsom valmöten och säkerhet vid dörrknackning 
Partiet kan komma att delta i olika slags kampanjer och offentliga möten, 
såsom valmöten. Vid offentliga möten bör målsättningen vara att den 
förtroendevalda har ”ryggen fri” med skyddad bakgrund. Förbered för att 
tidigt kunna hantera incidenter och spontana störningar som kan uppstå 
under evenemanget. Vid kampanjer genom dörrknackning finns det flera 
delar att beakta. 
 
När partiet arrangerar ett offentligt möte bör partiets säkerhetsansvarig vara 
delaktig.  

 Bedöm om det är något som påverkar hur mötet bör genomföras.  
 Kan den förtroendevalda/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten?  
 Är det en särskilt omdiskuterad fråga som ska debatteras eller är 

platsen särskilt utsatt?  
 Bedöm i god tid vilken information partiet ska gå ut med inför 

mötet. 

Säkerheten vid offentliga möten såsom torgmöten 
Vid offentliga möten bör målsättningen vara att den förtroendevalda har 
”ryggen fri” med skyddad bakgrund. Förbered för att tidigt kunna hantera 
incidenter och spontana störningar som kan uppstå under evenemanget.  

 Undvik platser mitt på en yta med folk runt omkring.  
 Tänk på angreppsrisken från personer och det eventuella 

kastavståndet till scen. Säkerhetsavståndet till talaren kan markeras 
genom exempelvis rep, band eller blommor.  

 Tänk på placering av entréer och av vakter eller funktionärer utifrån 
säkerhetssynpunkt.  

 Tänk på var ni placerar eventuella journalister. 
 Tänk på att inte provocera störande eller hotfulla personer.  
 Tänk på att inte ta in besökare i små utrymmen t ex valstugor, valbil 

eller liknande. 
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Förbered åtgärder och rollfördelning på vald mötesplats för en eventuellt 
hotfull situation. 

 Förbered en reträttväg till ett säkert utrymme ifall en hotfull situation 
skulle uppstå.  

 Ha även en säker parkeringsplats i nära anslutning till scenen med fri 
körriktning.  

 Undvik också att släppa in eller tillåta okända fordon att parkera i 
närområdet.  

 Rör er alltid tillsammans till och från evenemanget. 
 
Säkerheten vid dörrknackning 
Innan dörrknackning bör partiet planera vilka ”rundor” som ska genomföras 
och vilka förtroendevalda som ska gå tillsammans. Vid dörrknackning är det 
viktigt att den enskilda förtroendevalda aldrig går ensam. Den 
förtroendevalda bör tänka på följande: 

 Ha med mobiltelefon och/eller bärbart larm om sådant finns 
tillgängligt. 

 Håll reda på positioneringen om hjälp behöver tillkallas. 
 Ha en bil i närheten, om möjligt, i fri körriktning. 
 Ring på dörren och ta ett steg tillbaka. Den förtroendevalda ska 

aldrig gå in till någon. 
 Ha andra kolleger eller partikamrater inom synhåll. 
 Avbryt och lämna platsen om något känns hotfullt istället för att 

försöka ”rädda situationen”. 
 
Sociala medier 
Den digitala arenan är en mötesplats för många och partiet och den enskilda 
förtroendevalda bör också värdera vilka risker som möten har som kan 
påverka partiet i stort, den enskilda förtroendevalda och andra som kan vara 
involverade.  

 Reflektera över val av språkbruk.  
 Skilj på att vara personlig men inte privat, informera till exempel 

inte i detalj om vart och när en förtroendevald befinner sig, i inlägg 
som kan innebära en ökad risk för den enskilda förtroendevalda och 
dess anhöriga.   

 Den förtroendevalda är inte skyldig att fortsätta svara i digitala 
kanaler när debatten och språkbruket hamnat bortom rimliga gränser.  

 Vid direkt hot bör den förtroendevalda alltid skärmdumpa inläggen 
och användarprofilen. Denna ska också vända sig till 
säkerhetsansvarig i partiet och polis.  
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Särskilda omdiskuterade beslut 
Inför vissa särskilda omdiskuterade beslut är ett strategiskt förhållningssätt 
och en planering att föredra.  

 Fundera på om en kommunikationsplan kan vara aktuella att ta fram.  
 Vilka personer är berörda av beslutet, såsom exempelvis brukare 

eller personal och elever?  
 Fakta och information inför ett särskilda omdiskuterade beslut kan 

förklara varför frågan har kommit upp på dagordningen.  
 Dela på ansvaret inom partiet om vem det är som kommunicerar 

budskap/ställningstagande och beslutet.  
 Reflektera över val av språkbruk och kroppsspråk.  

 

Uppkomna situationer och hantering av dessa 

Hot via telefon 
Blir en förtroendevald hotad via telefon är det viktigt att:  

 Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. 
 Notera tid, bakgrundsljud, ålder, kön, accent med mera. 
 Har mobilen en inspelningsfunktion kan denna aktiveras.  
 Se till att både polis och säkerhetsansvarig för partiet blir involverad. 

Säkerhetsansvarig för partiet informerar därefter kommunen genom 
funktionsbrevlådan för information om otillåten påverkan.   

Trakasserier, hot och stalkning  
Blir en förtroendevald trakasserad, hotad eller upprepad förföljd av samma 
person är det viktigt att: 

 Spara all information som styrker trakasserier, hot och upprepad 
förföljelse.  

 Undvik all fysisk och digital kontakt/korrespondens med personen.  
 Se till att både polis och säkerhetsansvarig för partiet blir involverad. 

Säkerhetsansvarig för partiet informerar därefter kommunen genom 
funktionsbrevlådan för information om otillåten påverkan.   

  

766 ( 805 )



 8(8)

Bombhot och misstänkt försändelse 
Får en förtroendevald en misstänkt försändelse eller föremål är det viktigt 
att:  

 Rör inte föremålet.  
 Avlägsna alla personer från föremålet utan att skrämmas. Misstänks 

föremålet vara explosivt - utrym omedelbart byggnaden och försätt 
dig i säkerhet.  

 Vid misstänkt pulverbrev: ta av de kläder som varit i kontakt med 
pulvret och tvätta exponerade kroppsdelar snarast. Invänta polis i ett 
angränsande rum.  

 Larma polisen – 112. 
 Se till att både polis och säkerhetsansvarig för partiet blir involverad. 

Säkerhetsansvarig för partiet informerar därefter kommunen genom 
funktionsbrevlådan för information om otillåten påverkan.   

 

Hot vid personligt möte 
Blir en förtroendevald direkt utsatt av hot eller angrepp är det viktigt att:  

 Behåll lugnet och lyssna uppmärksamt. 
 Dras inte med i diskussionen eller argumentera inte emot. 
 Beroende på situation och det direkta allvaret larma polis och försök 

att få din omgivning uppmärksam på situationen. 
 Ta kontakt med säkerhetsansvarig för partiet om inte situationen är 

akut. 
 

Våld - nödvärn 
Var och en har rätt att försvara sig själv och sin egendom utan att det är 
brottsligt så länge som det inte är uppenbart oförsvarligt. Om en 
förtroendevald utsätts för våld har denna rätt att försvara sig själv och sin 
egendom enligt nödvärnsreglerna i lag. En person som hjälper den som 
angrips har samma rätt. Rätten till nödvärn gäller mot: 

 Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller 
egendom. 

 Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att 
egendom återtas på bar gärning. 

 Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård 
eller fartyg, eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

 
Bestämmelsen om nödvärn finns i 24 kap. 1 § brottsbalken.
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2022-03-15 
Karl Lundberg Kommunstyrelsen 
+4641362541  
karl.lundberg@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 
 

Antagande av riktlinjer för resor och möten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på en remiss från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om förslag till nya riktlinjer för resor och möten. Även 
övriga nämnder har lämnat remissvar. Utifrån dessa svar har nämnden justerat sitt 
förslag till riktlinjer. Ändringarna är i linje med det remissvar som kommunstyrelsen 
lämnade.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta den reviderade riktlinjen för resor och möten.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till 
riktlinjer för resor och möten.  
Bilaga 1 – redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten.  
Resepolicy för Eslövs kommun 
Reviderat förslag Riktlinjer för resor och möten 2022-01-24 (uppdaterat förslag).  

Beredning 
Ändringarna i förslaget till riktlinje är gjorda i enlighet med det remissvar som 
kommunstyrelsen tidigare lämnat. Kommunledningskontoret har i övrigt inga 
synpunkter på förslaget till riktlinjer utan rekommenderar att dessa antas.  
 
Efter beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så har ansvarig handläggare på 
förvaltningen upptäckt att formuleringen om hur biljett till Skånetrafiken köps inte 
överensstämmer med hur det fungerar i verkligheten. Formuleringen har därför 
ändrats i det förslag som presenteras för kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret menar att detta enbart är att ses som en redaktionell 
ändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.  
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Det är kommunstyrelsen som enligt antagen riktlinje för styrdokument ska besluta 
om riktlinjer i Eslövs kommun. Med anledning av det föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om framtida 
revideringar av Riktlinjer för resor och möten.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta reviderad version av Riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 
maj 2022. 

- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, antagen 2003-03-31, från den 1 maj 
2022.  

- uppdra till kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar i Riktlinjer 
för resor och möten i enlighet med antagna riktlinjer för styrdokument i 
Eslövs kommun.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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Riktlinjer för resor och möten är antagen av kommunfullmäktige 2014-07-

14, reviderad 2022-01-24. Ses över för revidering senast december 2026.  

RIKTLINJER FÖR RESOR 
OCH MÖTEN  

Dessa riktlinjer är en del av Eslövs miljömålsprogram och syftar till att 

minska den negativa miljöpåverkan från kommunanställdas transporter inom 

Eslövs kommunorganisation. 
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* Baserat på att 26 % av kommunens anställda blir cirka 650st. En resa t o r inom kommunen 

är cirka 30 km lång, bilen är mellanstor och drivmedlet är bensin. (27 % använder privat bil 

till tjänsteresor och bensin är det vanligaste bränslet som man använder i sin privata bil är.) 

 

 

Förord 
Transporter till och från arbetet utgör en stor del av de växthusgasutsläpp som 

Eslövs kommuns anställda genererar. I den resvaneundersökning som gjordes 

bland de anställda i kommunen hösten 2020 var det 56 % av de anställda som 

besvarade enkäten som körde bil till jobbet. På frågan hur man tog sig till sin 

arbetsplats angav 15 % att de arbetade hemma. Färdmedelsandelen för de 

resor som gjordes till och från arbetet var därför 68 %. Pandemin påverkar 

givetvis siffrorna, då fler arbetar hemma och de anställda som behövde ta sig 

till arbetet kan ha valt bort kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Faktum 

kvarstår att en stor del av kommunens anställda transporterar sig till sin 

arbetsplats med bil och därför är det en viktig aspekt att inkludera transporter 

till och från arbetsplatsen i en högre utsträckning än de tidigare riktlinjerna. 

Siffror från den undersökning som genomfördes 2017 var bilandelen 60 % på 

vintern och 52 % under sommaren. 

 

Det som kan få medarbetare att välja bort bilen som transportmedel till och 

från arbetet angav 31 % bättre kollektivtrafik, 30 % angav att inget kunde få 

dem att välja bort bilen. Andra alternativ berörde också möjligheter till 

flexiblare arbete några dagar i veckan och att använda restid till arbetstid. 43 

% av kommunens anställda angav att den anser att arbetsgivaren ska arbeta 

för att sänka utsläppen från personalens arbetspendling. Detta uppmuntrar att 

kommunen bör göra det i större utsträckning i framtiden.  

 

Underökningen berörde också möjligheter till digitala möten, där 48 % av 

respondenterna tror att några av deras tjänsteresor/möten skulle kunna bytas 

ut mot digitala möten. 26 % av medarbetarna svarade att de utfört en 

tjänsteresa den senaste veckan, de flesta gjorde den resan inom kommunen. 

Om en fjärdedel av kommunens medarbetare skulle byta ut en tjänsteresa 

inom kommunen mot ett digitalt möte, en gång, så skulle vi spara in cirka 3,7 

ton koldioxidutsläpp. Vilket är ungefär lika mycket som 15 flygresor Malmö 

till Stockholm*. 

Mål 
Dessa riktlinjer ska bidra till att uppfylla följande mål:  

 

 Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt 

miljömål för Eslövs kommun)  
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 Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 

procent lägre än år 2010. (Regionalt miljömål för Skåne) 

 Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att 

enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina 

tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta 

ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med 

fossilbränslefria alternativ. (Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0)  

 

Status för målet, att utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska 

vara minst 70 procent lägre än år 2010, var år 2019 (nationellt) att 

minskningen uppnådde 20 %. På nationell nivå är prognos att detta mål inte 

kommer att uppnås. År 2019 uppnådde kommunen 61 % fossilbränslefria 

tjänsteresor.  

Syfte 
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter 

till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor 

i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs 

kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns 

lokala miljömålssystem.  

 

Dessa riktlinjer ska leda till miljövänliga rese- och mötesvanor för Eslövs 

kommuns anställda, som innebär ett minskat transportbehov och CO2-

utsläpp. Riktlinjerna rekommenderar hur kommunens medarbetare 

transporterar sig till och från arbetsplatsen samt för möten och transporter i 

tjänsten. Rekommendationerna bör leda till att målet för utsläpp av 

växthusgaser nås, men genom att även lyfta fram möjligheter till resfria 

digitala möten kan också miljövinster, genom ett minskat behov av bilägande, 

uppnås. Ett minskat bilbehov innebär en minskad belastning på 

infrastrukturen, parkeringsytor och utrymmet för olika samhällstjänster i 

gatumiljön. Riktlinjerna gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda 

inom Eslövs kommunorganisation. För kommunens bolag är de frivilliga. 

 

Riktlinjerna för fordon kompletterar detta dokument och 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. 
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Ansvar 
Kommunens förvaltningschefer ansvarar för införande av riktlinjerna. Alla 

inom kommunorganisationen ansvarar för att följa riktlinjerna. Bolag som vill 

använda riktlinjerna väljer själva vilken ansvarsfördelning de vill arbeta med. 

Resor 

Överväg alternativ till resa 

Innan man beslutar om en resa till ett fysiskt möte, såväl internt inom 

kommunens organisation eller till/med en extern part, är det viktigt att som 

första steg överväga om resan är nödvändig eller inte. För att ett fysiskt möte 

ska övervägas är det viktigt att en bedömning görs kring huruvida det skulle 

tillföra mötet något som ett digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och 

transportsätt kontra mötets omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i 

bedömningen. I de fall det är möjligt ska alternativ som att ha ett telefonmöte 

eller digitalt möte väljas framför ett fysiskt möte som kräver en resa. Detta 

för att spara in restiden samt att få en minskad miljöpåverkan.  

Val av färdsätt 

Om resa till ett möte behöver genomföras ska färdsätt planeras så att målen 

om minskad miljöpåverkan, effektivitet samt kostnad beaktas. Beroende på 

resans längd och karaktär gäller enligt nedan.  

Resor upp till tre kilometer 

För resor upp till tre kilometer ska gång eller cykel användas då det är 

praktiskt möjligt.  

Resor längre än tre kilometer  

För resor längre än tre kilometer ska kollektivtrafik användas då det är 

ekonomiskt och tidsmässigt motiverat. I sista hand ska bil användas.  

 

För längre resor ska kollektivtrafik genom buss och tåg samt övernattning på 

hotell prioriteras framför flyg. Flyg ska bara användas då det inte finns andra 

ekonomiska eller tidsmässiga alternativ.  
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Fordon 

Cykel 

Cykel eller gång ska användas för resor upp till tre kilometer när det är 

praktiskt möjligt. Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, regnkläder och 

hjälmar. I första hand ska cykel från kommunens fordonspool användas.   

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik ska användas för resor längre än tre kilometer då det är 

praktiskt möjligt samt kostnads- och tidsmässigt motiverat. Anställda kan 

köpa företagsbiljett direkt i Skånetrafikens app eller via webb på 

Skånetrafiken Företag. 

Bil 

Bil används för resor längre än tre kilometer då kollektivtrafik inte är 

praktiskt möjligt eller tidsmässigt motiverat som ett sista alternativ. I första 

hand ska bil från kommunens fordonspool användas.  

 

Bil ska köras sparsamt, så kallad ecodriving. Bilar som går på förnyelsebara 

bränslen ska köras på dessa bränslen. Trots fordon med förnyelsebara 

bränslen är det viktigt att bilen trots det används som ett sista alternativ. Detta 

eftersom bilen som fordon innebär en miljöbelastning i sig och dess 

infrastruktur samt ger ett behov av parkeringsytor. 

 

Privata bilar ska endast användas i undantagsfall i så liten utsträckning som 

det är realistiskt möjligt. Längre resa med egen bil ska godkännas av närmaste 

chef innan resa genomförs.  

Samordna resor med andra medarbetare 

Bilresa till plats dit flera personer ska åka ska samordnas så att flera samåker.  

Bokning av resor 

Bokning av resor ska göras enligt kommunens rutiner.  

Resor till och från arbetet 

Eslövs kommuns anställda ska uppmuntras till att ta sig miljövänligt till och 

från arbetet. Varje förvaltning och bolag väljer själv hur. Transporter till och 

från arbete ska begränsas om det finns möjlighet till distansarbete. För att 

förbättra möjligheter till distansarbete behöver kommunen komplettera sin 

policy för distansarbete i kommunen. Utvecklingen av arbete via digitala 

plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat distansarbete samt 
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även att de anställda ges möjlighet och en ökad kompetens till fler digitala 

verktyg.  

Klimatkompensation 
Eslövs kommun har ett system för klimatkompensation för resor inom 

kommunorganisationen. Klimatkompenseringen sker genom så kallad 

klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp 

beläggs med en avgift som sedan finansierar projekt inom 

kommunorganisationen som bidrar till minskad klimatpåverkan.  Detta bör 

revideras med jämna mellanrum för att det ska vara aktuellt. 

Möten 

Fysiskt möte eller inte 

Innan ett möte planeras, såväl internt som externt, ska det övervägas om det 

behöver genomföras som ett fysiskt möte eller om det kan utföras via digital 

plattform alternativt telefonmöte, för att minimera negativ miljöpåverkan på 

grund av transporter. För att ett fysiskt möte ska övervägas är det viktigt att 

en bedömning görs kring huruvida det skulle tillföra mötet något som ett 

digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och transportsätt kontra mötets 

omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i bedömningen.  

Tipsa om kollektivtrafik 

När Eslövs kommun arrangerar möten, seminarier, konferenser eller 

studiebesök ska lokal och tid anpassas till kollektivtrafiken då det är befogat. 

I mötesinbjudan ska information om kollektivtrafik till och från mötet finnas 

med då det är befogat.  

Uppföljning 
Dessa riktlinjer kommer att följas upp inom det lokala miljömålssystemet.  
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2022-02—23
ESLÖVS
KOMMUN

Miljö— och

samh ällsbvggnadsnäm n den
-—._s_-

§30 MOS.2020.1l13

Reviderat förslag till  riktlinjer  för resor och möten

Ärendeheskrivning

Kommunens riktlinjer för resor och möten antogs den 16juni  2014  av

kommunfullmäktige. ! samband med antagandet beslutades alt revidering av

riktlinjerna skulle ske senast den 31 december  2018, vilket ännu inte har genomförts.

Avdelningen Gata, trafik och park fick i uppdrag att revidera riktlinjerna För resor

och möten under  2021, enligt miljö- och samhälIsbyggnadsnämndens beslut den 27

januari  2021, §  3. I samband med antagandet av de reviderade riktlinjerna ska Eslövs

kommuns resepolicy från  2003  utgå.

Riktlinjer för resor och möten från  2014  har reviderats och ett Förslag på

remissversion har tagits fram, vilken miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

beslutade att skicka på delgivning till kommunstyrelsen och kommunens nämnder

enligt beslut den 29 september  2021, § 170. Yttrandena skulle vara inkomna till

Miljö och Samhällsbyggnad senast den 30 november  2021.

lnkomna synpunkter har nu behandlats och arbetats in i dokumentet om riktlinjer för

resor och möten. revidering 2022-01-24.  En redogörelse av alla remissvar har

sammanställts, se bilaga  1  — "Redogörelse av remissvar gällande revidering av

riktlinjer för resor och möten".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Förslag till riktlinjer för resor och möten  -  efter rcmittering

'  Miljö— och samhäIlsbyggnadsnämndcns beslut  §  3.  2021  Revidering av riktlinjer

lör resor och möten

. Resepolicy för lislövs kommun

0  Miljö- och samhällsby ggnadsniimndens beslut § 170.  2021  Remittering av

Förslag till riktlinjer för resor och möten

.  Rutin för distansarbete. antagen  2021—06-2-1

.  Riktlinjer för resor och möten. revidering 2022-01-24

0 Bilaga  1 — Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten

Beredning

Remissversionen av riktlinjer för resor och möten skickades ut på delgivning till

kommunstyrelsen och kommunens nämnder under hösten  2021.  Utskick gjordes till

sju kommunala nämnder. varav sex stycken har återkopplat med ett yttrande. Fem av

dessa yttranden är med erinran. Överförmyndarnämnden har inte återkommit med

något yttrande.

Justerares signatur l'ldlugsbcst) rkundc
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ESLÖVS 2022-02—23 [r O ( )
KOMMUN

Miljö— och

sam häl Ishycwnadsnämndcnnu.
en..,

Utifrån de synpunkter som inkommit uppfattar  Miljö  och  Samhällsbyggnad  att

kommunens nämnder generellt anser att förslaget till riktlinjer för resor och möten är

en tydlig och informativ handling med väl beskrivna rekommendationer. Det är rakt

formulerat med tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges

utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter, kostnader och effektivitet i det

enskilda fallet.

När det gäller stycket som handlar om distansarbete, föreslår fem av de kommunala

nämnderna att detta stryks ur förslaget till riktlinjer för resor och möten eftersom

Eslövs kommun redan har en rutin framtagen för distansarbete, antagen den 24 juni

202 l. l rutinen framgår bland annat att det är viktigt att utveckla, vårda och stärka

relationer mellan grupper, vilket är svårare att göra på distans. Distansarbete är

förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart miljövinster som kan

vägas in vid bedömning av vad som är en lämplig omfattning av distansarbete.

För att undvika att riktlinjer för resor och möten lämnar motstridiga förklaringar

gällande distansarbete, har Miljö och Samhällsbyggnad strukit detta stycke i riktlinjer

för resor och möten, revidering 2022-01-24. [ övrigt är dokumentet detsamma som

vid remissversioncn.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmåktige att:

- anta reviderad version av riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 maj

2022.

- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, 2003-03-31, från den 1 maj 2022.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jtlxlci'nrcx signatur l'ldmgshcstx rkandc
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MoS.2020.1113             Bilaga 1 

 

 

Redogörelse av remissvar- Riktlinjer för resor 
och möten, remissversion. 

Redogörelse 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 september 2021, § 

170, att skicka ut ”Riktlinjer för resor och möten, remissversion” på remiss. 

Yttrandena skulle vara inkomna till förvaltningen senast den 30 november 

2021. Kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna har fått 

remissversionen skickad till sig och därmed fått möjlighet att lämna 

synpunkter. Totalt har sex yttranden inkommit, varav fem yttranden är med 

erinran. Överförmyndarnämnden har inte inkommit med något yttrande. 

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 

tabellen. Miljö och Samhällsbyggnads kommentarer till yttrandena 

redovisas med fet kursiv indragen text efter respektive yttrande. Inkomna 

yttranden med ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  

 

Kommunala nämnder 

Kommunstyrelsen   m.e 

Barn- och familjenämnden   m.e 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  m.e 

Kultur- och fritidsnämnden   m.e 

Servicenämnden    i.e 

Vård- och omsorgsnämnden  m.e 
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1 Kommunala nämnder 

 

1.1 Kommunstyrelsen            m.e 

 

Yttrande      

Kommunledningskontoret instämmer i de delar av förslaget som adresserar 

resor. Förslaget ger tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt 

som det ges utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter och 

kostnader och effektivitet i det enskilda fallet. Riktlinjerna är en bra grund 

att stå på för att minska den miljöpåverkan som resor och förflyttningar till 

möten utgör. 

 

När det gäller distansarbete har det nyligen arbetats fram en rutin beslutad 

av kommunens ledningsgrupp, ”Rutin för distansarbete”, som adresserar 

följande: 

 

 Vikten av att utveckla, vårda och stärka relationen genom att närvara på 

arbetsplatsen. 

 Vilka möten som lämpar sig för distans och inte. 

 Vikten av att chefer utövar ett närvarande ledarskap. 

 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och andra arbetsmiljöaspekter för våra 

medarbetare ser Kommunledningskontoret som överordnat när det gäller 

fysisk närvaro på arbetsplatsen. Kommunstyrelsen menar därför att avsnittet 

om distansarbete bör strykas ur riktlinjerna för resor och möten, alternativt 

omarbetas i linje med beslutad Rutin för distansarbete. 

 

Sedan den 15 oktober 2021 gäller nya riktlinjer för styrdokument i 

kommunen. Det är viktigt att stämma av alla nya styrdokument utifrån 

denna riktlinje för att säkerställa både innehåll och rätt beslutsinstans. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över förslaget 

till riktlinjer för resor och möten som sitt eget och överlämnar yttrandet till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommentar: 

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om 

distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.   

 

 

1.2  Barn- och familjenämnden            m.e 

 

Yttrande 

Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för 

transporter till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten 

samt för resor i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en 

del av Eslövs kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av 

Eslövs kommuns lokala miljömålssystem. 
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Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av 

riktlinjerna leder sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av 

Eslövs kommuns personal. 

 

Många arbetsplatser, som skolor och förskolor, inom barn- och 

familjenämndens ansvarsområde ligger i orter med bristfällig 

kollektivtrafikförbindelse. Möjligheten att följa rekommendationerna enligt 

förslaget till riktlinjerna är därför för många av våra medarbetare begränsad. 

Parallellt med arbetet kring kommunens interna arbete kring miljövänliga 

transporter är således arbetet med att påverka för en utbyggd kollektivtrafik 

i hela kommunen viktig för att uppnå syftet med begränsad miljöpåverkan 

från transporter. 

 

Eslövs kommun har redan riktlinjer kring distansarbete och därför bör 

stycket Distansarbete (sida 6-7) strykas ur Förslag till riktlinjer för resor och 

möten. 

 

Beslut 

Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande 

som sitt eget och översänder detta till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Barn- och familjenämnden föreslår att stycket Distansarbete på sida 6-7 i 

Förslag till riktlinjer för resor och möten stryks då Eslövs kommun redan 

har riktlinjer för distansarbete. 

 

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

 

Kommentar: 

Kommunen för kontinuerligt dialog med Skånetrafiken om 

kollektivtrafik. Utbyggnad av kollektivtrafik kräver ofta exploatering i 

närheten av befintlig kollektivtrafik, vilket medför ökat 

resandeunderlag som i sin tur kan påverka till exempel turtäthet, 

tidtabell etc.  

   

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om 

distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.   

 

1.3   Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden           m.e 

 

Yttrande 

Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för 

transporter till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten 

samt för resor i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en 

del av Eslövs kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av 

Eslövs kommuns lokala miljömålssystem. 

 

Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av 

riktlinjerna leder sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av 

Eslövs kommuns personal. Arbetsplatser under gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämndens ansvar ligger i regelnära varandra och 

majoriteten av transporterna kan därför ske med miljövänliga färdsätt som 

med cykel eller till fots. 

 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som 

sitt eget med tillägg att stryka stycket Distansarbete på sidan 6 och 

översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

 

Kommentar: 

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om 

distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.   

 

1.4  Kultur- och fritidsnämnden            m.e 

 

Yttrande 

Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom förslaget 

och har följande att anmärka på riktlinjerna. Eslövs kommun har nyligen 

tagit fram riktlinjer och rutiner för distansarbete. I Riktlinjerna för resor och 

möten berörs frågan om distansarbete där vissa delar strider mot det nyligen 

framtagna styrdokumentet. Förvaltningen föreslår att delar kring 

distansarbete stryks från dokumentet för att inte skapa otydlighet. 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

 

Kommentar: 

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om 

distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.   

. 

 

1.5  Vård- och omsorgsnämnden            m.e 

 

Yttrande 

Förvaltningen noterar att det nu remitterade dokumentet från Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden behandlar aspekter rörande distansarbete. Bland 

annat anförs följande. ”Anställda med lämpliga arbetsuppgifter ska 

uppmuntras till distansarbete för att minimera transporter till och från 

arbetet […] En större andel distansarbete ger minskad restid samt en lägre 

miljöpåverkan, vilket leder till minskad trafikbelastning samt till vinster 

både för miljön och hälsan hos de anställda med en minskad stress […] De 

riktlinjer som kommunen har för distansarbete bör också kompletteras för 

att möjliggöra distansarbete i större utsträckning. Utvecklingen av arbete via 

digitala plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat 

distansarbete. (s. 6 f.). 
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Frågan om förutsättningarna för distansarbete samt dess lämpliga 

omfattning behandlas i Rutin för distansarbete. Rutinen är antagen av 

kommundirektören den 24 juni 2021. I dokumentet framgår bland annat 

följande; Att utveckla, vårda och stärka relationer mellan grupper är svårare 

att göra på distans. Det är därför viktigt att träffas regelbundet på 

arbetsplatsen för att kunna utveckla tillitsfulla relationer och skapa goda 

förutsättningar för samarbete. Det planerade och regelbundna distansarbetet 

bör av denna anledning utgöra max 40-50 % av den totala arbetstiden (s. 2). 

 

Efter genomgång av det nu remitterande förslaget gör förvaltningen följande 

bedömning. Såsom den nu gällande rutinen för distansarbete beskriver, är 

distansarbete förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart 

miljövinster som ska vägas in vid bedömningen av vad som är en lämplig 

omfattning av distansarbete. Exempelvis ska även beaktas att regelbunden 

närvaro på arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa ett gott samarbete 

och därmed ett gott resultat i arbetet. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag lyfter dock enbart fram distansarbetets 

fördelar ur miljösynpunkt, vilket ger en snedvriden bild av en komplex 

fråga. 

 

För att undvika risk för att riktlinjer i flera parallella dokument lämnar 

motstridiga förklaringar gällande distansarbete, föreslår förvaltningen att 

avsnittet om distansarbete helt utesluts ur riktlinjer för resor och möten. Det 

är, för konsekvensens skull, mer lämpligt att kommunens överväganden - 

såväl kring distansarbetets för- som nackdelar – behandlas i ett 

sammanhang. Kommunens policy gällande distansarbete bör, i linje med 

detta resonemang, samlas inom ramen för ett och samma riktlinjedokument. 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommentar: 

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om 

distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.   

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Jönsson 

Utvecklingsstrateg 
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Rutin för distansarbete är antaget av kommundirektör Eva Hallberg 2021-06-24. Ses över för revidering 

senast juni 2022. Kontaktperson: HR-chef 1(5) 
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Rutin för distansarbete 
 

Inledning 

En modern och attraktiv arbetsgivare erbjuder möjligheter till individuell 

anpassning och flexibilitet. Eslövs kommun har därför en generös hållning 

till arbete på distans och att medarbetare kan vara flexibla med varifrån de 

arbetar. Arbete på distans är en möjlighet snarare än en rättighet och det är 

arbetsuppgifternas karaktär och verksamhetens behov som avgör om 

distansarbete är möjligt och i vilken omfattning det kan bedrivas. I 

slutändan är det chef som avgör om och i vilken utsträckning som 

regelbundet distansarbete är möjligt.  

 

Definition 

Med distansarbete avses arbete som återkommande och med viss 

regelbundenhet utförs på en annan plats än arbetsplatsen. Distansarbete 

utförs ofta, men inte nödvändigtvis, i hemmet.  

 

Omfattning 

Att utveckla, vårda och stärka relationer mellan grupper är svårare att göra 

på distans. Det är därför viktigt att träffas regelbundet på arbetsplatsen för 

att kunna utveckla tillitsfulla relationer och skapa goda förutsättningar för 

samarbete. Det planerade och regelbundna distansarbetet bör av denna 

anledning utgöra max 40-50 % av den totala arbetstiden. Oplanerade 

händelser som tillfälligt leder till en ökad omfattning av distansarbete kan 

naturligtvis alltid inträffa.  

 

Möten som kräver kreativitet, utbyte av idéer, beslutsfattande och frågor av 

mer komplex karaktär sker med fördel på arbetsplatsen. Uppgifter där alla 

har god förståelse för vad som ska göras kan med fördel utföras på distans. 

 

För chefer bör särskilt möjligheterna att utöva ett närvarande ledarskap 

beaktas när omfattning av distansarbete diskuteras, särskilt i verksamheter 

där medarbetarna som regel enbart arbetar på arbetsplatsen.  
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Arbetstid och tillgänglighet 

Vid distansarbete ska arbetstagaren vara tillgänglig för medborgare, 

kollegor, chefer med flera på samma sätt som på huvudarbetsplatsen. 

Samma regler för arbetstidens förläggning gäller för distansarbete som på 

ordinarie arbetsplats. Dialog mellan chef och medarbetare är viktigt för att 

säkerställa en tydlig avgränsning mellan arbetstid och fritid för att skapa 

goda möjligheter för återhämtning.  

 

Frånvaro och sjukdom  

Arbetstagare som arbetar på distans meddelar frånvaro (sjukdom, vård av 

sjukt barn, semester etc.) i enlighet med arbetsplatsens rutiner, på precis 

samma sätt som vid arbete på huvudarbetsplatsen. 

 

Distansarbete kan med fördel utföras utöver det som överenskommits vid 

exempelvis lättare sjukdomssymtom med syfte att både motverka att 

sjukdom bryter ut på allvar och för att minska smittspridning till kollegor. 

Är man för sjuk för att utföra arbete från hemmet så ska man vara 

sjukskriven. Observera att möjlighet finns att vara sjukskriven del av dag 

om det är så att man klarar av att arbeta effektivt under några timmar av en 

arbetsdag men kanske inte hel dag. Denna avvägning görs av arbetstagaren i 

dialog med sin chef. 

 

Säkerhet och sekretess 

Det är viktigt att kommunens riktlinjer för IT-säkerhet, sekretess och 

hantering av personuppgifter följs även vid distansarbete. På arbetsplatser 

där en större omfattning arbete utförs på distans ska rutiner och riktlinjer gås 

igenom så att alla medarbetare är medvetna om hur de bör hantera 

utrustning, handlingar och information. Rutiner och riktlinjer återfinns i 

kommunens dokument ”Din IT-arbetsplats” samt på intranätet.  

 

Arbetsmiljö och ergonomi 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för allt arbete, även det som sker på 

distans. För att säkerställa en god arbetsmiljö vid distansarbete ska 

individuell riskbedömning genomföras för varje medarbetare som arbetar på 

distans. Det är närmsta chef som har ansvar för att riskbedömning 

genomförs i dialog med medarbetaren. Riskbedömningen görs i 

arbetsmiljöverktyget KIA och ska gås igenom årligen eller vid behov på 

förekommen anledning.  
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Visar riskbedömningen att en tillfredsställande arbetsmiljö, med exempelvis 

möjlighet till ostört arbete och god ergonomi, inte går att uppnå för 

distansarbete ska arbetet inte utföras på distans förrän goda förutsättningar 

för distansarbete finns, arbete ska då utföras på den ordinarie arbetsplatsen.  

 

Arbetsskador och tillbud som sker i hemmet eller annan distansarbetsplats 

ska rapporteras i KIA enligt rutin på intranätet. 

 

Utrustning 

För att uppnå en god ergonomi erbjuds medarbetare som arbetar på distans 

kompletterande utrustning som kan användas på distansarbetsplatsen. Som 

standard erbjuds laptopstöd, trådlöst tangentbord och trådlös mus. Vid 

behov kan även skrivbordsstol och skärm till datorn införskaffas till 

distansarbetsplatsen. Chef och medarbetare utreder behovet tillsammans i 

dialog, chef ansvarar för beställning av utrustning. All utrustning som 

används på distans är endast ett lån från arbetsgivaren och ska lämnas 

tillbaka om anställningen avslutas. Eftersom utrustningen endast är lånad 

blir medarbetare inte förmånsbeskattade för extrautrustningen. 

 

Försäkring 

Arbetsskadeförsäkringen gäller även vid distansarbete. För att en 

olyckshändelse ska räknas som arbetsolycksfall krävs det dock att olyckan 

har ett direkt samband med arbetet. En skada som sker vid exempelvis 

kaffekokning räknas därför inte som ett arbetsolycksfall även om det sker 

under fastställd arbetstid. 

 

Anmälan till Afa försäkring görs av medarbetaren själv vid distansarbete 

precis som vid arbete på arbetsplatsen. Afa försäkring gör bedömningen om 

huruvida en skada/olycka bedöms som ett arbetsolycksfall eller inte.  

 

Frågor för verksamheter att ta ställning till 

Denna rutin är övergripande och gäller för alla arbetsplatser i Eslövs 

kommun där distansarbete kan förekomma. För att kunna anpassas till 

verksamheters specifika förutsättningar kan denna rutin kompletteras med 

verksamhetsnära regler och rutiner. Här är exempel på frågor att diskutera i 

verksamheten: 
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 I vilken omfattning är distansarbete lämpligt på vår arbetsplats? 

 Vilka av våra möten kräver fysisk närvaro och vilka möten kan man 

delta i på distans? 

 Vilka arbetsuppgifter lämpar sig för distansarbete? 

 Hur säkerställer vi en bra kommunikation och ett gott samarbete 

mellan kollegorna vid distansarbete? 

 Finns det arbetsuppgifter som endast ska utföras på arbetsplatsen? 

 Vilka handlingar kan tas med hem från arbetsplatsen och vilka 

handlingar får man aldrig ta med sig hem? 

 Är det någon speciell veckodag då vi alltid ska arbeta på 

arbetsplatsen? 

 Hur hanterar vi uppgifter på arbetsplatsen när delar av gruppen 

arbetar på distans, så som posthantering, utskrifter och dylikt? 

 Ser medarbetarna andra möjliga arbetsmiljökonsekvenser?  

 

Utvärdering och uppföljning av rutinen 

Rutinen för distansarbete är ny och kommer att löpande behöva utvärderas, 

följas upp och vid behov förändras. HR-avdelningen ansvarar för detta 

arbete och rutinen bör med viss regelbundenhet lyftas i kommunens 

ledningsgrupp och i facklig samverkan.  
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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut revidering Riktlinjer för 
minoritetspolitiskt arbete 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
har varit gällande i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som 
minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 
för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är 
skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att 
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter 
skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. 
 
Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärks ytterligare. Kommunerna blev då skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Eslövs kommun tog fram mål och 
riktlinjer år 2020 med syftet att beskriva arbetet med minoriteter och 
ansvarsfördelning. Enligt beslut i kommunstyrelsen skulle dokumentet ses över för 
revidering senast januari 2022.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete, antagen 

Beredning 
Uppföljning har skett med ansvariga tjänstepersoner vid kommunledningskontoret, 
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning utifrån de mål och ansvarsfördelningar 
som beslutades i Riktlinjerna för minoritetspolitiskt arbete år 2020. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att måluppfyllelsen är god och arbetet har 
följt riktlinjerna. Kultur och Fritid erbjudit samtliga åttondeklasser en visning av 
filmen ”Sameblod” med tillhörande lärarhandledning och på kommunens hemsida 
finns nu information om nationella minoriteters rättigheter. Elever har möjlighet att 
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ansöka om undervisning i språken som talas av de nationella minoriteterna och 
hittills har kommunen tagit emot åtta ansökningar i finska språket. Det har funnits 
anledning att göra ett undantag gällande målet om att erbjuda tillgänglig litteratur på 
samtliga minoritetsspråk på minst tre bibliotek. Där är bedömningen att vissa språk ej 
efterfrågas vilket resulterar i att dessa sannolikt rensas ut och att bibliotekets resurser 
ej tillvaratas på rätt sätt. Viktigt att poängtera är att samtlig litteratur kan lånas från 
stadsbiblioteket via samtliga bibliotek, denna tjänst innebär dock viss väntetid för 
låntagaren.  
 
Ovanstående uppföljning visar att riktlinjerna för hur kommunen ska arbeta för de 
nationella minoriteterna fortfarande är aktuell och inte behöver revideras. 
Förvaltningarnas arbete fortsätter utifrån målen och uppföljning sker enligt plan. 
Riktlinjerna föreslås därför ses över för revidering under nästa mandatperiod.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att inte revidera Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 

och att dokumentet ses över för revidering igen under nästa mandatperiod. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef, tillväxtavdelningen 
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Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antogs av kommunstyrelsen den 12 januari 2021 och antas 

att gälla från och med den 15 februari 2021. Dokumentet riktar sig till medarbetare. Ses över för 

revidering senast januari 2022. Kontaktperson: utvecklingsstrateg, Tillväxtavdelningen. 1(3) 

RIKTLINJER FÖR 
MINORITETSPOLITISKT 
ARBETE 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller sedan år 2010 

och beskriver vilka rättigheter minoriteter har i hela landet. Detta dokument 

redogör för Eslövs kommun riktlinjer och mål med det minoritetspolitiska 

arbetet, mot bakgrund av en förstärkning av lagen 1 januari 2019.  
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I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter, judar, romer, samer, 

(som dessutom är Sveriges urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Som 

nationell minoritet har man särskilda rättigheter som rör språk, kultur och 

möjligheter till påverkan. Svensk minoritetslagstiftning utgår från 

internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna. De nationella 

minoriteterna har funnits i det geografiska område som idag utgör Sverige 

sedan historisk tid, och har därmed samma rätt att behålla och utveckla sina 

språk och kulturer som majoritetsbefolkningen. 

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver 

vilka rättigheter som minoriteterna samer, romer, tornedalingar, 

sverigefinnar och judar har i hela landet och inom de speciella 

förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 

Förvaltningsområdena finns utsedda av Sveriges riksdag och rör vissa 

svenska geografisk områden, där kommuner som ingår i dessa har utökade 

skyldigheter. Eslövs kommun ingår inte i något av förvaltningsområdena 

och omfattas därför inte av de skyldigheterna.  

 

I Eslövs kommun ska alla verksamheter verka för att de nationella 

minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så 

långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 

Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja möjlighet till 

detta. I övrigt ska alla verksamheter främja de nationella minoriteternas 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Eslövs kommun.  

Mål 
Eslövs kommuns hemsida ska ge information riktat till de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar enligt 

minoritetslagen.  

Ansvarig: Kommunledningskontoret   

 

Genomföra minst en aktivitet årligen som riktar sig till någon av de 

nationella minoriteterna som målgrupp eller som informerar 

allmänheten/ökar kunskapen om en eller flera av minoriteterna. 

Ansvarig: Kultur och Fritid 
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Minst tre bibliotek ska tillhandahålla barn- och ungdomslitteratur på 

samtliga nationella minoritetsspråk.  

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Biblioteken ska tillgängliggöra böcker och tidskrifter på de nationella 

minoritetsspråken. 

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Alla elever som tillhör de nationella minoriteterna ska erbjudas 

undervisning i sitt minoritetsspråk. 

Ansvariga: Barn och Utbildning  

 

Uppföljning 

Kommunledningskontoret följer upp ovanstående mål och riktlinjer 

vartannat år med start år 2022. Uppföljningar och förslag till revidering av 

dokumentet presenteras till förvaltningscheferna.  
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 KS.2020.0197

Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
har varit gällande i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som 
minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 
för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är 
skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att 
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter 
skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärks ytterligare. Kommunerna blir då skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Syftet med Eslövs kommuns mål 
och riktlinjer är att beskriva kommunens arbete med minoriteter och hur ansvaret är 
fördelat.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Gymnasie- och vuxenutbildningens beslut § 89, 2020 - Riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet
 Kultur-och fritidsnämndens beslut § 80, 2020 - Remiss av förslag till riktlinjer för 

det minoritetspolitiska arbetet
 Servicenämndens beslut § 168, 2020 Yttrande över remiss av förslag till riktlinjer 

för det minoritetspolitiska arbetet
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 174, 2020 Remissvar av förslag 

till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
 Barn- och familjenämndens beslut, § 126, 2020 Remissvar Riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet
 Sammanställning av inkomna remissvar avseende det minoritetspolitiska 

programmet
 Förslag till riktlinjer minoritetspolitiskt arbete - Eslövs kommun
 Kommunstyrelsens beslut § 93 2020 Remiss av förslag till riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beredning
Med anledning av det lagstadgade kravet på mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete på kommunal nivå, tog Kommunledningskontoret fram ett förslag på hur detta 
arbete kan bedrivas i Eslövs kommun. Den 2 juni 2020 skickade kommunstyrelsen 
vidare förslaget till samtliga nämnder för yttrande. Remisstiden gick ut siste 
november och fem yttranden har kommit in. Valnämnden och 
överförmyndarnämnden har inte yttrat sig i ärendet.

Överlag är nämnderna positiva till att riktlinjer tas fram för det minoritetspolitiska 
arbetet. Anmärkningar på förslaget rör huvudsakligen formuleringen av mål och 
vilken instans som bör stå som ansvarig för genomförande. Samtliga remissvar har 
behandlats och besvarats med åtgärd i bilaga 1 Sammanställning av remissvar. 
Samtliga korrigeringar i förslaget är noterade i bilaga 2. Mot bakgrund av detta 
föreslår Kommunledningskontoret att kommunstyrelsen antar dokumentet Riktlinjer 
för minoritetspolitiskt arbete.

Yrkanden
Ted Bondesson (SD) yrkar att målet på sidan 2: Minst tre bibliotek ska tillhandahålla 
barn- och ungdomslitteratur på samtliga minoritetsspråk kompletteras med 
ordet nationella så att målet lyder: Minst tre bibliotek ska tillhandahålla barn- och 
ungdomslitteratur på samtliga nationella minoritetsspråk.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med detsamma.

Beslut
- Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete antas att gälla från och med den 15 februari 
2021 med ändringen att målet Minst tre bibliotek ska tillhandahålla barn- och 
ungdomslitteratur på samtliga minoritetsspråk ändras till Minst tre bibliotek ska 
tillhandahålla barn- och ungdomslitteratur på samtliga nationella minoritetsspråk.

- Riktlinjerna ses över för revidering senast januari 2022.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Vård- och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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2022-03-21 
Helena Heintz Kommunstyrelsen 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

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

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 
2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej 
slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i 
april och oktober.  

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 
Sammanställning av motioner 

Beredning 
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är fyra äldre än ett år. En av 
motionerna har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2022 och 
planeras tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022.  

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Reg.-datum Besvarade/obesvarade Status

KS.2022.0255 Fredrik Ottesen (SD) Motion om naturgaranti 2022-02-28 obesvarad Remitterad 2022-02-28

KS.2022.0098

Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V), 
Mauricio Sanchez (V) Motion om solceller på kommunala tak 2022-02-16 obesvarad Remitterad 2022-02-28

KS.2021.0447
Fredrik Ottesen (SD) och Ted 
Bondesson (SD)

Motion om att bevara och stärka 
gatubelysningen i kommunen 2021-09-29 obesvarad Remitterad 2021-10-25

KS.2021.0355 Fredrik Ottesen (SD) Motion, Riktlinjer för flaggning i Eslövs 
kommun 2021-07-01

obesvarad Remitterad 2021-10-25

KS.2021.0160 Fredrik Ottesen (SD) Motion om att uppdatera lokal 
ordningsstadga gällande hundrastgård

2021-03-17 obesvarad Remitterad 2021-03-29. Yttrande inkommet från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. 

KS.2021.0159 Fredrik Ottesen (SD) Motion om att ta fram riktlinjer för 
anläggande av hundrastplats

2021-03-17 obesvarad Remitterad 2021-03-29. Yttrande inkommet från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. 

KS.2021.0131 Fredrik Ottesen (SD) Motion om grannsamverkan 2021-03-08 obesvarad Remitterad 2021-03-29. 
KS.2020.0439 Ted Bondesson (SD) Motion om uppdatering av kommunens 

måltidspolicy
2020-10-23 obesvarad Remitterad 2020-10-26. Yttrande inkommet från 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
servicenämnden och barn- och familjenämnden.

KS.2020.0421 Madeleine Atlas (C ) Motion om inrättande av tjänst som 
landsbygdsutvecklare

2020-10-14 obesvarad Remitterad 2020-10-26

KS.2019.0505 Lars Ahlfors (MP) Motion, Pilotprojekt: Nya modeller för att 
stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun

2019-10-17 obesvarad Hanterad av kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 
mars 2022. Planerad till kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 april 2022. 
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Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- 
och partistöd 2022 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 - Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
medföljde fel siffror. Detta medförde att det har utbetalats för lite mandat- och 
partistöd till partierna för 2022 och att en korrigering därför behöver göras och 
beslutas om. 

Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun 
Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022, Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 

Beredning 
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 
352,47. Rätt grundstöd för 2022 (partistöd) blir 39 699 kronor och rätt mandatstöd 
blir 28 356 kronor. 
 
Nedan följer redovisning för vad som redan utbetalts, det rätta stödet samt 
mellanskillnaden som ska betalas ut per parti: 
  

Parti Utbetalt Rätt stöd Mellanskillnad 
Socialdemokraterna 437 879 kronor 465 039 kronor 27 160 kronor 
Sverigedemokraterna 384 479 kronor 408 327 kronor 23 848 kronor 
Moderaterna 277 679 kronor 294 903 kronor 17 224 kronor 
Centerpartiet 197 579 kronor 209 835 kronor 12 256 kronor 
Vänsterpartiet 117 479 kronor 124 767 kronor 7 288 kronor 
Liberalerna 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 
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Miljöpartiet 90 799 kronor 96 411 kronor 5 612 kronor 
Kristdemokraterna 64 079 kronor 68 055 kronor 3 976 kronor 
 
Kommunledningskontoret föreslår att en kompletterande utbetalning av mandat- och 
partistöd för 2022 görs enligt förslaget till beslut. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala följande belopp till de lokala 

partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in 
redovisning och granskningsintyg: 
 27 160 kronor till Socialdemokraterna 
 23 848 kronor till Sverigedemokraterna 
 17 224 kronor till Moderaterna 
 12 256 kronor till Centerpartiet 
 7 288 kronor till Vänsterpartiet 
 5 612 kronor till Liberalerna  
 5 612 kronor till Miljöpartiet 
 3 976 kronor till Kristdemokraterna 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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§ 4    KS.2022.0024 

Utbetalning av mandat- och partistöd 2022  

Ärendebeskrivning  
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut 
partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för 
det. Enligt 5 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 
1 januari till och med den 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 40, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
 Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 
 

Beredning 
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett 
grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor 
per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av 
konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen 
gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 
352,47. Grundstödet 2022 (partistödet) blir 37 379 kronor och mandatstödet 26 700 
kronor. 

Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är 
fördelade enligt följande: 

 Socialdemokraterna – 15 mandat 
 Sverigedemokraterna – 13 mandat 
 Moderaterna – 9 mandat 
 Centerpartiet – 6 mandat 
 Vänsterpartiet – 3 mandat 
 Liberalerna – 2 mandat 
 Miljöpartiet – 2 mandat 
 Kristdemokraterna – 1 mandat 

  

1 ( 2 )804 ( 805 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-28 

 

Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 
kommunfullmäktige besluta att utbetala de belopp som Kommunledningskontoret 
föreslagit. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- För 2022 utbetalas följande belopp till de lokala partiorganisationerna, 
representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och 
granskningsintyg: 

 437 879 kronor till Socialdemokraterna 
 384 479 kronor till Sverigedemokraterna 
 277 679 kronor till Moderaterna 
 197 579 kronor till Centerpartiet 
 117 479 kronor till Vänsterpartiet 
 90 779 kronor till Liberalerna 
 90 779 kronor till Miljöpartiet 
 64 079 kronor till Kristdemokraterna. 

  
Beslutet skickas till  
Respektive partiorganisation 
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen 
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