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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Uppföljning av förvaltningens arbete för maj 2021 
(SOT.2021.0008) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av förvaltningens arbete maj 2021 
 Uppföljning av förvaltningens arbete 

 

4. Information från förvaltningschef för maj 2021 
(SOT.2021.0009) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Information från förvaltningschef 2021-05-18 
 Information förvaltningschefen 2021-05-18 

 

5. Vårprognos 2021 (SOT.2021.0089)   
   
 

 

6. Uppföljning av intern kontroll 2021 
(SOT.2021.0088) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av internkontroll 2021, april 
 Uppföljning internkontroll 2021 - april 
 Eslövs kommuns författningssamling, 2002-09-03 § 80 
 Servicenämnden beslut §5 Plan för internkontroll 2021 
 Plan, Handlingsplan för intern kontroll samt kontrollrapport 
 Kontrollrapport, Internkonroll 2021-april, Organisationsbeskrivning 
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 Kallelse 
 
 
 

 Kontrollrapport, Internkontroll-april, Post och diarieföring 
 Kontrollrapport, Internkontroll 2021 -april, Arkivering 
 Kontrollrapport, Internkontroll 2021-april,Rutiner för ekonomsisk 

kontroll och uppföljning 
 Kontrollrapport, Internkontroll 20221-april, Kompetensförsörjning 
 Kontrollrapport, Internkonroll 2021-april, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
 Kontrollrapporter, Internkontroll 2021-april, Rutiner för ekonomisk 

kontroll och uppföljning, handkassor 
 Kontrollrapport, Intern kontroll 2021-april, Skydd i fastigheterna 

 

7. Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för 
Eslövs kommun (SOT.2021.0078) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Svar på remiss angående förslag till evenemangsstrategi för Eslövs 

kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

8. Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs kommun 
(SOT.2020.0206) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs kommun 
 Bilaga - Utredning alternativa former för förmedling av tolktjänster i 

Eslövs kommun 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2020 Vårprognos 
 Servicenämndens beslut §183, 2020 Utredning av Serviceförvaltningens 

tolkförmedlingen 
 

9. Upphandling: fysisk skydd 2020 (SOT.2020.0235)   
   

Beslutsunderlag 
 Upphandling Fysiskt skydd 

 

10. Upphandling av trädgårdsmaskiner 
(SOT.2021.0026) 
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 Kallelse 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse upphandling ramavtal trädgårdsmaskiner 
 Föfrågningsunderlag Trädgårdsmaskiner 

 

11. Information om stormskada på Medborgarhuset 
fastigheten Kopparslagaren 1, Kyrkogatan 1, 
Eslöv (SOT.2021.0084) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Information om stormskada på Medborgarhuset 

 

12. Direktupphandling av taket på Medborgarhuset 
med anledning av stormskada (SOT.2021.0084) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Upphandling synnerlig brådska stormskadat tak Medborgarhuset 
 Serviceförvaltningens underlag för direktupphandling synnerlig brådska 
 Aktuella lagrum avseende direktupphandling synnerlig brådska 

 

13. Underhållsplan för fastighetsförvaltningen 2021 
(SOT.2021.0045) 

  

   
 

 

14. Omförhandlat hyresavtal med Eslövs bostads AB 
för Tegelbruksvägen 2, fastigheten Asien 1 
(SOT.2021.0101) 
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 SOT.2021.0008  
 
 
 
2021-05-10 
Christina Nilsson Servicenämnden 
+4641362124  
Christina.Nilsson3@eslov.se  
 
 

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

Uppföljning av förvaltningens arbete maj 2021 

Ärendebeskrivning 
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde 2021-05-18 informerar avdelningscheferna om 
pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
 HR (Human Resources, personalfrågor)  
 Demokrati och verksamhetsstöd 
 Måltid 
 Transportservice 
 Fastighetsförvaltning 
 Fastighetsservice 
 Lokalvård 
 Servicecenter/IT 
 Servicecenter/kontaktcenter 
 Byggprojektavdelningen 
 Brand och säkerhet 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av förvaltningens arbete PPP, maj 2021 
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 SOT.2021.0008 

 2 (2) 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljning av förvaltningens arbete
Maj
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Syfte

• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
• Välkommen med frågor och synpunkter
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Demokrati och verksamhetsstöd
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsförvaltning
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Projekt Effektiv fastighetsförvaltning
• Servicecenter/IT
• Servicecenter/kontaktcenter
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet

11 ( 206 )



HR (Human Resources, personalfrågor)

• Utbildning Nyfiken på Ledarskap.
• Löneöversyn pågår.
• Tillitsbaserat Ledarskap – studiecirkel.
• Kompetensförsörjningsplanering, arbete pågår.
• Planering av nya arbetssätt med fackliga organisationer i FÖSAM med 

fokus Arbetsmiljö och Hälsa.

12 ( 206 )



Demokrati och verksamhetsstöd

.
Planering och sammanställning av förvaltningens 
upphandlingsbehov inför 2022 pågår

PostNord byter digital plattform för hantering av bl a 
paket och rekommenderade brev. Bytet planeras just 
nu inom avdelningen och arbetet med att byta 
system för Eslövs kommun ska påbörjas i sommar

I övrigt normal drift inom avdelningen 
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Måltid 
• Både Carl Engström-skolan och Ekebackens förskola är semifinalister 

i den årliga tävlingen Arla Guldko i följande katogorier, årets matglädje 
skola och förskola

Carl Engströmgymnasiet och Ekebackens förskola nominerade för sin 
matglädje - Eslövs kommun (eslov.se)
Arla Guldko 2021 - Arlas Kundwebb

• White Guide Junior har varit och besökt följande kök
Carl Engström gymnasiet
Stehagskolan
Flyingeskolan
Ekebackens förskola

• Minskade intäkter från BoU kvartal 1 motsvarande 567 000 kr utifrån 
grundbeställning 
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https://eslov.se/nyheter/carl-engstromgymnasiet-och-ekebackens-forskola-nominerade-for-sin-matgladje/
https://eslov.se/nyheter/carl-engstromgymnasiet-och-ekebackens-forskola-nominerade-for-sin-matgladje/
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https://kund.arla.se/service/evenemang-sponsorskap/arla-guldko/2021/


• Det fossilbränslefria målet gjorde att bilpoolen 
avvecklade många av sina reservbilar. Gått från 
11st till 4st.
Just nu svårare att få ihop det, då det är tätare 
serviceintervall på gasbilarna, detta innebär att 
hemtjänstens bilar måste in på service var tredje 
månad. 

• En av MoEs bilar ville inte mer i fredags 30/4 och 
fick bärgas till Nissans verkstad i Lund. Ingen 
tidsplan från verkstad ännu.
Lånat personbil av bilpoolen, men mycket 
omstrukturering i chaufförernas scheman och 
byte av fordon sinsemellan för att lösa 
mattransporter och rullstolsbundnas färd.

Transportservice
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Fastighet
• Kort info stormskada Medborgarhuset. Se sep. inf-pp
• 17 st tak kommer att besiktigas av extern takkonsult för att bedöma status, 

livslängd och om eventuella andra åtgärder ska planeras in vid renoveringen. 
T ex kommer förutsättningar för att montera solceller att göras.

• Planering och prioritering av underhållsbehovet i köken är i uppstartsskede.
• Arbete med upphandling av årets planerade underhållsarbetena är i full gång.
• Vår medarbetare som varit sjukskriven är nu tillbaka på 25% och det fungerar 

mycket bra.
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• Skyddsronder är genomförda
• Våruppstart är påbörjad
• Ronderingslistor pågår enligt PWC
• Bidrog till en snabb avspärrning av 

Medborgarhus vid storm
• Personalbortfall pga Covid-19

Fastighetsservice
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• Rekrytering av samordnare är klart och det var 
sju sökande

• Semesterplanering pågår
• Utbildning i e-handel för en del medarbetare är 

klara
• En medarbetare har fått 50% sjukersättning from 

1 maj

Lokalvård 18 ( 206 )



Projekt Effektiv fastighetsförvaltning

• Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet
• Uppstartat arbete med styrdokumenten om kommunens Beställar-

utförarmodell och Internhyresmodell genom samarbete mellan 
kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen
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Servicecenter/IT

• En nyanställd började den 26 april.
• Extraresurser gör sin sista period i april.
• Leveransproblemen fortsätter gällande diverse IT-utrustning.
• Servicefönster genomfört i april.
• Omtag av Skrivarupphandlingen pågår.
• Förfrågningsunderlag till upphandling av Nätverksutrustning, tillbehör 

och tjänster pågår.
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Servicecenter/Kontaktcenter

• Anställt vikarie året ut.
• Semesterplaneringen är gjord.
• Samtalscoaching görs i grupp och i workshopformat i syfte att ge ännu 

bättre bemötande och kvalitet för medborgarna. 
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Byggprojektavdelningen 

• Marieskolan produktionen påbörjad. Schaktarbeten 
inför grundläggning färdiga och plattan gjuts v.18. 
Tidplanen håller än så länge med inflyttning 
sommaren 2022.

• Rådhuset. Programhandling har påbörjats. 
Kulturhistorisk förundersökning tas fram.

• Norrevångskolan. Upphandling av entreprenaden i 
slutskede. Anbud är inkomna och utvärderade. 
Tjänsteskrivelse till nämnd och KSAU med 
igångsättningstillstånd till juni. Inflyttning planeras till 
januari 2023. Arbetet med Projekthandboken 
påbörjad

• Projektprocessmodell klar till juni 2021
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Brand- och säkerhet

Kvartersmark
Under hösten 2019 och våren 2020 hade kommunen stora problem med 
nedskräpning, skadegörelse anlagda bränder på förskolor. Man beslutade 
i början av sommaren att begränsa behörigheten kvälls-och nattetid på 
förskolornas område. En enkät skickades ut till rektorerna och personal 
på alla förskolor i Eslövs kommun.
• Resultatet av enkäten visade att ca 30% anser att det har blivit bättre 

eller mycket bättre sedan skyltarna sattes upp på våra förskolor.
• Flera förskolor anser också att skyltningen har haft en positiv inverkan 

gällande minskad skadegörelse & nedskräpning.
• Sedan skyltarna sattes upp har inga bränder rapporterats in.
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21
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 SOT.2021.0009  
 
 
 
2021-05-07 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
Asa.Ratcovich@eslov.se  
 
 

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

Information från förvaltningschef 2021-05-18 

Ärendebeskrivning 
Syftet med information från förvaltningschefen är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag: 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde 2021-05-18 informerar förvaltningschefen om 
pågående arbete inom Serviceförvaltningen med att identifiera Extra tjänster för 
arbetslösa. Bakgrunden är Eslövs kommuns inriktningsmål från Handlingsprogram 
2019-2022; En inkluderande kommun där medborgarna känner sig trygga, samt 
servicenämndens effektmål; Minska utanförskapet. 
 
Information om: 

 Beskrivning av Extra tjänster  
 Matchning av arbetslösa till tjänsterna 
 Exempel på områden för Extra tjänster 
 Förutsättningar för arbetet inom Serviceförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Information från förvaltningschef PPP, 2021-05-18 
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 SOT.2021.0009 

 2 (2) 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2021-05-18
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Syfte
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:

• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
• Välkommen med frågor och synpunkter
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll

• Återrapportering mål och verksamhet:
• Handlingsprogrammet Medborgare och intressenter 

Inriktningsmål En inkluderande kommun där medborgarna 
känner trygghet genom livet.

• Minska utanförskapet. 
• Arbete med ”Extra tjänster” inom servicenämnden

• Frågor
• Kontaktuppgifter
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Medborgare och andra 
intressenter
Inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022

En inkluderande kommun där medborgarna känner 
sig trygga.

Effektmål servicenämnden: Minska utanförskapet.
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”Extra tjänster”

• ”Extra tjänster” för arbetssökande förmedlas genom kommunens 
arbetsmarknadsenhet, AME.

• Ersättning betalas ut från Arbetsförmedlingen till lön, 
arbetsgivaravgifter och ev. handledarbidrag.

• ”Extra tjänster” är arbetsuppgifter som inte utförs eller kan 
prioriteras i ordinarie verksamhet.
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Matchning

• Den kommunala arbetsmarknadsenheten, AME gör en matchning 
utifrån den arbetssökandes utbildningsbakgrund och erfarenheter.

• Det innebär att den sökande kan exempelvis vara 
trädgårdsarbetare, ha en ekonomutbildning från ett annat land 
eller har varit arbetssökande under en lång till och behöver praktik 
inom sitt yrkesområde eller annat område för att kunna komma 
vidare i stadigvarande jobb eller utbildning.

34 ( 206 )



• Lokalvård 5 platser
• Måltidsverksamhet 5 platser
• Administration 1 plats
• Fastighetsservice och Transportservice 1 plats
• Servicecenter 1 plats
• Fastighetsförvaltning och Byggprojekt 1 plats

Exempel ”Extra tjänster” på 
Serviceförvaltningen
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Exempel på förutsättningar
• Coronasäkert
• Finansiering
• Handledarbidrag
• Matchning mot arbetsplatsens 

kompetensområde
• Ibland tillgång till särskilda förutsättningar som 

körkort, språk, tolk, arbetskläder
• Överenskommelse med fackliga parter
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Frågor och funderingar?

37 ( 206 )



Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21
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 SOT.2021.0088  
 
 
 
2021-05-10 
Kenneth Backström Servicenämnden 
+4641362670  
Kenneth.Backstrom@eslov.se  
 
 

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

 
 
Uppföljning av internkontroll 2021, april 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden fastställde den 19 januari 2021, § 5, Internkontrollplan 2021. Planen 
beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för 
genomförandet.  
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontroll 2021 – april 
Kontrollrapport Internkontroll 2021 – april 
Servicenämnden beslut § 5, 2021 Plan för intern kontroll 2021 
Servicenämndens Plan för internkontroll samt kontrollrapport för internkontroll 
2021, 2021-01-19 
Eslövs kommuns författningssamling, 2002-09-03, § 80 
 

Beredning 
Den interna kontrollen bedöms av förvaltningen som tillräcklig, samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det vill säga:  

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

 
Granskning av intern kontroll har genomförts under april 2021 i enlighet med 
servicenämndens plan för intern kontroll 2021. Utfallet över de områden som 
granskats utifrån servicenämndens plan för internkontroll för april 2021 redovisas i 
kontrollrapport internkontroll 2021. 
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Granskningen redovisas sammanfattande i tabellformat: 
 
 

 

Tabell över uppföljning av interkontroll servicenämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Process/rutin/system
/styrdokument

Bedömning 
September 

2020

Bedömning 
April     
2021

Bedömning  
September 

2021

Kommentarer/åtgärd April 2021 
Sammanfattning från 
kontrollunderlagen.

Organisations-
beskrivning 

Processen/rutinen/systemet fungerar 
som tänkt.

Post och diarieföring Processen/rutinen/systemet fungerar 
men behöver utvecklas inom 
diarieföringen pga- distansarbetet.

Arkivering Processen/rutinen/systemet fungerar 
som tänkt men behöver utvecklas i 
genomförandet av Informationsplanen.

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och uppföljning 

Processen/rutinen/systemet fungerar 
men behöver utvecklas inom 
fastighetsförvaltning och 
byggprojektavdelningen.

Kompetensförsörjning Processen/rutinen/systemet fungerar 
men behöver utvecklas genom att det 
varit en begränsning till webutbildningar. 
Rekryteirngshandboken följs.

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Processen/rutinen/systemet APT, 
skyddsronder, medarbetarsamtal, 
medarbetarnkäter och riskanalyser enligt 
planering. 

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och uppföljning - 
Handkassa

Processen/rutinen/systemet fungerar 
som tänkt med kontroller av handkassor.

Skydd i fastigheterna Processen/rutinen/systemet fungerar 
som tänkt för skalskydd och 
kameraövervakning.

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt

Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utveck las

Processen/rutinen/systemet fungerar inte
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden föreslås att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 

april 2021. 
 

-  

Beslutet skickas till 
- 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Uppföljning Internkontroll servicenämnden

Process/rutin/system/

styrdokument

Bedömning 

September 

2020

Bedömnin

g April     

2021

Bedömning  

September 

2021

Kommentarer/åtgärd April 2021 

Sammanfattning från 

kontrollunderlagen.

Organisations-

beskrivning 

Processen/rutinen/systemet fungerar som 

tänkt.

Post och diarieföring Processen/rutinen/systemet fungerar men 

behöver utvecklas inom diarieföringen 

pga- distansarbetet.

Arkivering Processen/rutinen/systemet fungerar som 

tänkt men behöver utvecklas i 

genomförandet av Informationsplanen.

Rutiner för ekonomisk 

kontroll och uppföljning 

Processen/rutinen/systemet fungerar men 

behöver utvecklas inom 

fastighetsförvaltning och 

byggprojektavdelningen.

Kompetensförsörjning Processen/rutinen/systemet fungerar men 

behöver utvecklas genom att det varit en 

begränsning till webutbildningar. 

Rekryteirngshandboken följs.

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Processen/rutinen/systemet APT, 

skyddsronder, medarbetarsamtal, 

medarbetarnkäter och riskanalyser enligt 

planering. 

Rutiner för ekonomisk 

kontroll och uppföljning - 

Handkassa

Processen/rutinen/systemet fungerar som 

tänkt med kontroller av handkassor.

Skydd i fastigheterna Processen/rutinen/systemet fungerar som 

tänkt för skalskydd och 

kameraövervakning.

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt

Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas

Processen/rutinen/systemet fungerar inte
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ESLÖVS KOMMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

   NR 11 D 

 

Antagna av kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80 

 
TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 

 

§1 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelse och nämnder vid utformningen 

av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid 

bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan 

även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 

verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. 

 

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär 

att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång 

till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 

redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig 

relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 

 

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 

lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika 

parter. 

 

§2 

Styrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet. 

Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, 

om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

 

§3 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive 

nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta 

ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov 

utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, 

utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antages av 

nämnden. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär 

 

§4 

Förvaltningschef/motsvarande svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till 

nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. 

Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 

 

§§5 och 6 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta 

felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 

 

Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående 

ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 

uppmärksammats. Fel och brister som noteras ska omedelbart bli föremål för 

utredning och dokumenteras. 

 

§7 

Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen 

och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med 

utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 

 

Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska 

en risk- och väsentlighetsanalys göras. 

 

§8 

Internkontrollplan för innevarande år ska antagas senast under januari månad. 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

 

§9 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister 

lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
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§§10 och 11 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av 

bokslutsanvisningar när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska innehålla 

omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. 

Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av 

kommunens rutiner. 

 

Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 

rapporteras till styrelsen. 

 

EXEMPEL PÅ KONTROLLER 

 Efterlevnad av god redovisningssed 

 Måluppfyllelsegrad av nämndens mål (kvalitet, prestation, miljö, personal och 

ekonomi 

 Ekonomisystemets in- och utdatarapporteringssystem 

 Fakturahantering och attestrutiner  

 Intäktsredovisning 

 Avstämningsrutiner 

 Hantering av kontantkassor 

 Inventarieredovisning 

 Lönerapportering och personalredovisning 

 Förrådsrutiner 

 Inkassorutiner 

 Betalningsvillkor 

 Betalkortsanvändning 

 Faktureringsrutiner 

 Medelshantering 

 Hantering och redovisning av bidrag 

 IT-säkerhet/sårbarhet 

 Reglementen 

 Delegationsordningar 

 Organisationsbeskrivningar 

 Avtalsvillkor 

 Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 

 Rutiner och systembeskrivningar 

 Styr- och uppföljningssystem (policy etc) 

 Posthantering och diarieföring 

 Arkivering 

 Kompetens i organisationen 

 Efterlevnad av lagar och regler 

 

2003-01-23 
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-19

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 SOT.2021.0003

Internkontroll 2021 

Ärendebeskrivning 
Vad är intern kontroll
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Vad säger lagen om intern kontroll: 6 kapitlet kommunlagen (2017:725)
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i 
lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
med stöd av 10 kap. 1§ har lämnats över till någon annan.

Eslövs kommuns tillämpningsanvisningar för intern kontroll beslutad i 
kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80
I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information 
och riktlinjer för internkontrollarbetet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Intern kontroll för servicenämnden 2021
 Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2021
 Tillämpningsanvisningar för Intern kontroll

Beredning
Servicenämnden har tagit fram förslag till plan för intern kontroll 2021 med 
handlingsplan och kontrollrapport. Serviceförvaltningens ledningsgrupp har reviderat 
2020 års handlingsplan för intern kontroll. Förslaget föreslås för servicenämnden. 
I  förslaget har förvaltningen lagt till delar som också finns i kommunens 
tillämpningsanvisningar.
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-19

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Servicenämnden godkänner plan för internkontroll 2021.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom
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     2021-01-05

Plan för Intern kontroll servicenämnden 2021 
Vad är intern kontroll  
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6 kapitlet  
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet  
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § 
har lämnats över till någon annan.  
 
Eslövs kommuns tillämpningsanvisningar för intern kontroll beslutad i kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80  
I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Intern kontroll servicenämnden 2021, dat 2021-01-19 
Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2021 inkl. Kontrollrapport, dat 2021-01-19 
Tillämpningsanvisningar Intern kontroll kommunstyrelsen § 80, 2002-09-03 
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Handlingsplan 2021 för Intern kontroll servicenämnden 
Process/rutin/syste
m/styrdokument  
 

Kontrollmoment  Frekvens  Ansvarig för 
uppföljning  

Rapportering  Väsentlighets-
/riskbedömning  

Kommentarer  

Organisationsbeskrivni
ng  

Säkerställa att 
organisations-
schema för 
verksamheterna är 
upprättade. 

April 
September  

Förvaltningschef och 
respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd  

Svag  Bedöms som svag risk 
för ekonomisk eller 
verksamhetsskada  

Post och diarieföring  Daglig postöppning 
och diarieföring.  

April 
September  

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
förvaltningslagen 
m.fl. 

Arkivering  Arkivering enligt 
dokumenthanterings
plan. 

April 
September 

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
kommunallagen/  
förvaltningslagen 
m.fl. 

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

Genomgång av 
fakturahantering, 
attesteringsregler, 
beställningsregler 
och rutiner för 
ekonomisk 
uppföljning. 
 
 
 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen samt 
kommunens 
ekonomi- och 
verksamhetsstyrning  
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Kompetensförsörjning  Säkerställa 
kompetensförsörjnin
g utifrån Eslövs 
kommuns  
Rekryteringshand-
bok m.fl. 

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

Säkerställa att 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
genomförs genom 
APT, Samverkan, 
Skyddsronder, 
Medarbetarenkät, 
Riskbedömning med 
handlingsplan 

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj  
Oktober  
nämnd  

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen och 
verksamhetsskada  

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

Rutiner för hantering 
av handkassor 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen samt 
kommunens 
ekonomi- och 
verksamhetsstyrning  

Skydd i fastigheterna 
 

Rutiner för 
skalskydd, kamera-
övervakning  

April  
September  

Fastighetschef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  
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Kontrollrapport Internkontroll 2021 
Respektive ansvarig för uppföljning rapporterar enligt nedan. 

Nämnd/förvaltning/enhet:  

Process/rutin/system:  
 
Resultat – Iakttagelser: 

 Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar inte 

 

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås: 

 

Bifogad dokumentation:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kontroll utförd 2021-xx-xx  Kontrollansvarig Befattning XX underskrift:  
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Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi 

för Eslövs kommun  

7 

SOT.2021.0078 
   

97 ( 206 )



 
 SOT.2021.0078  
 
 
 
2021-04-30 
Sara Andersson Servicenämnden 
+4641362355  
Sara.Andersson3@eslov.se  
 
 

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

Svar på remiss angående förslag till 
evenemangsstrategi för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021, § 90, att skicka förslag till 
evenemangsstrategi på remiss. Remissvar ska inkomma till 
Kommunledningskontoret senast den 15 juni 2021. 
Arbetet med framtagandet av strategin har letts av en arbetsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Processen har 
involverat flera förvaltningar, fristående aktörer inom evenemangssektorn samt 
samarbetspartners utanför Eslövs kommun. 
 
Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att 
Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang.  
Strategin föreslår urvalskriterier för evenemang som Eslövs kommun ska jobba med. 
Evenemangen ska: 
- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke. 
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter. 
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. 
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare. 
- Skapa bred samverkan med olika aktörer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 90 Remittering av evenemangsstrategi för Eslövs 
kommun 
Evenemangsstrategi remissversion mars 2021 

Beredning 
Serviceförvaltningen anser remissversionen av evenemangsstrategin vara väl 
genomarbetad. Att arbeta för en gemensam, strukturerad och professionell metod kan 
rimligen bara stärka Eslövs evenemangskultur och vilja att växa. 
Evenemangsstrategin innehåller både vision, mål och praktiska verktyg att förhålla 
sig till vilket talar för att det kan bli en användbar produkt. 
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 2 (2) 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Sara Andersson  
Förvaltningschef Administrativ chef 
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Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs 

kommun 

8 

SOT.2020.0206 
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 SOT.2020.0206  
 
 
 
2021-03-17 
Sara Andersson Servicenämnden 
+4641362355  
Sara.Andersson3@eslov.se  
 
 

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

Tjänsteskrivelse - Utredning av Tolkförmedlingen i 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har på servicenämndens eget förslag beslutat den 15 juni 2020 
§ 58, att uppdra åt servicenämnden att utreda den framtida tolkförmedlingen. Eslövs 
kommuns tolkförmedling redovisar återkommande underskott och servicenämnden 
vill därför utreda alternativa former för denna verksamhet. Servicenämnden 
beslutade den 9 december 2020, § 183, att ge Serviceförvaltningen i uppdrag att 
utreda även ett tredje alternativ om att anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån 
verksamhetens faktiska omsättning/kostnad. 
 
Servicenämnden har att utreda följande tre alternativ: 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun 
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör 
3. Tolkförmedling i egen regi/anslagsfinansiering 

Beslutsunderlag 
Servicenämndens beslut,  § 98 SOT.2020.0101 
Kommunfullmäktiges beslut, § 58 KS.2020.0009 
Servicenämndens beslut, § 183 SOT.2020.0206  
Utredning alternativa former för tolkförmedling i Eslövs kommun, bilaga 1 

Beredning 
Eslövs kommuns tolkförmedling bär inte sina egna kostnader.  
Resultatet för 2019, som är utredningens basår, var ett underskott på 592 000 kr, och 
underskott redovisas även åren 2017 och 2018.  
 
Totalt har ett 15-tal kommuner i Skåne undersökts med frågor om form för 
tolkförmedling och tolktjänster.  

101 ( 206 )



 SOT.2020.0206 

 2 (3) 

I bilaga; Utredning alternativa former för tolkförmedling i Eslövs kommun, beskrivs 
utredning och sammanfattning. Tre alternativa organisationstyper för tolkförmedling 
har undersökts:  
1.Samverkan med andra kommuner 
2.Handla upp tolkförmedling 
3.Tolkförmedling i egen regi/anslags-finansierad  
 
Urvalet av undersökta kommuner och regioner har skett utifrån närhet och till viss 
del demografi men även utifrån variation och för att kunna inhämta kunskap om 
olika modeller för tolkförmedling. Undersökningen visar att flera mindre kommuner 
köper tolktjänster av större kommuner. Det finns också andra modeller så som 
förbund, till exempel Tolkförmedling Väst i Västra Götalandsområdet, och regionala 
tolkförmedlingar som till exempel Kronotolk AB, en regional förmedling i 
Kronoberg dit till exempel Växjö anslutit sig. 
 
Om tolkförmedling i egen regi upphör står drygt 200 tolkar utan uppdrag från Eslövs 
kommun. Det bör därför finnas en viljeriktning att befintliga och aktiva tolkar kan 
erbjudas möjlighet att ansluta sig till ny avtalspart eller ny modell för tolkförmedling. 
 
Att upphandla tolkförmedling med samtliga tillhörande tjänster är vanligt, mer än 
hälften av de kommuner som tillfrågats och/eller undersökts har handlat upp 
funktionen eller har en pågående upphandling.  
 
Att jämföra enbart kostnaderna mellan verksamhet i egen regi/anslagsfinansierad, 
med att ha tjänsten upphandlad är svår då det blir två helt olika modeller med olika 
innehåll att ta ställning till.  
I frågan om att anslagsfinansiera tolkförmedlingen behöver frågan om hur 
finansieringen ska fördelas belysas vidare. 
Det bör också finnas en viljeriktning om att befintliga och aktiva tolkar ska kunna 
erbjudas möjlighet att ansluta sig till ny avtalspart eller ny modell för tolkförmedling. 
 
Slutsats 
En jämförelse mellan verksamhet i egen regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten 
upphandlad visar en stor skillnad i kostnader. I våra exempel där upphandlad 
verksamhet använder Domstolsverkets tolktaxa har berörd kommun ca en tredjedel 
av kostnad jämfört med Eslövs kommuns egen regi-verksamhet. I Eslövs kommun 
har vi en totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr.  
 
Serviceförvaltningen föreslår därför Eslövs kommun en övergång till att upphandla 
tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi-
verksamheten upphör. Tidsplan föreslås upphandling våren 2022 därefter att 
tolkförmedling i egen regi upphör 2022-12-31. 
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Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar godkänna en övergång till att upphandla tjänsten 
tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi-verksamheten 
upphör. Tidsplan föreslås upphandling våren 2022 därefter att tolkförmedling i egen 
regi upphör 2022-12-31. 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att 
tolkförmedlingen i egen regi upphör från 2022-12-31. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Sara Andersson 
Förvaltningschef Administrativ chef 
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Utredning av tolkförmedling i Eslövs kommun 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har på servicenämndens egen begäran beslutat uppdra åt 
servicenämnden att utreda den framtida tolkförmedlingen.  
Eslövs kommuns tolkförmedling redovisar återkommande underskott och 
servicenämnden vill därför utreda alternativa former för denna verksamhet.  
 
Servicenämnden har att ta ställning till följande tre alternativ: 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun 
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs kommuns tolkförmedling i egen 
regi eventuellt upphör. 
3. Att Eslövs kommun bedriver tolkförmedling i egen regi. 
 
Utredningen 
Urvalet av undersökta kommuner och regioner baseras på regional närhet och 
till viss del demografi men även på variation för att inhämta kunskap om olika 
modeller för tolkförmedling. I utredningen har olika former för 
tolkförmedling/försörjning av behovet av tolktjänster identifierats förutom 
anslagsfinansierad verksamhet samt samverkan enligt begreppets betydelse.  
 
En undersökning om samarbete mellan kommuner visar att flera mindre 
kommuner köper tolktjänster av större kommuner. 
Utifrån regelverket i LOU kan en kommun inte köpa tjänster direkt från en 
annan kommun om det finns en marknad i konkurrens, vilket det finns för 
tolktjänster. Nämnda exempel där kommun köper av annan, grundar sig mest 
troligt i brist på språk bland egna tolkar och då anlitas efterfrågat språk via 
annan kommun.  
 
Att upphandla tolkförmedling/tolktjänster med samtliga tillhörande tjänster är 
vanligt, straxvöver hälften av de omkring 15 kommuner som undersökts eller 
tillfrågats har handlat upp funktionen eller har en pågående upphandling. 
Upphandlade avtal bygger på behoven av kontakttolkning, distanstolkning och 
översättningstjänster, krav på tolkkompetenser, samt ett uppskattat värde. I 
tjänsten upphandlas vanligtvis också införande, drift och förvaltning av 
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samtliga tjänster. Det vill säga, det finns ingen dedikerad tjänsteperson mer än 
en avtalsförvaltare i kommunen som hanterar avtalet eller beställarnas behov. 
Allt sker via direktkontakt mellan beställare och upphandlad leverantör.  
 
Det finns också andra modeller som förbund, till exempel Tolkförmedling Väst 
i Västra Götalandsområdet, och regionala tolkförmedlingar som till exempel 
Kronotolk AB som är en regional förmedling i Kronoberg dit till exempel 
Växjö anslutit sig.  
 
I både upphandlade tjänster och i samarbeten/förbund ses till viss del också 
tjänster som döv/blindtolkning och kulturtolkning. Dessa tjänster finns inte hos 
Eslövs tolkförmedling idag. 
 
Eslövs kommuns tolkförmedling bär inte sina egna kostnader.  
Underskottet för 2019, som är utredningens basår, var 592 000 kr, och det är 
liknande underskott för åren 2017-2018. 
Om tolkförmedling i egen regi upphör står drygt 200 aktiva tolkar utan uppdrag 
från Eslövs kommun. Det bör därför finnas en viljeriktning att befintliga och 
aktiva tolkar kan erbjudas möjlighet att ansluta sig till avtalspart eller ny 
modell för tolkförmedling. Det blir också en fråga om övertalighet inom 
serviceförvaltningen. 
 
Sammanfattande jämförelse av alternativen 
 
1. Samverka med annan eller andra kommuner. Förutsättningen för samverkan 
är att teckna samverkansavtal och att samtliga kommuner bidrar med 
personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter organisation för 
tolkförmedling i åtminstone en kommun. Kostnadsbild har inte kunnat plockas 
fram då en på detta sätt korrekt samverkan inte identifierats i urvalet.  
 
2. Att handla upp tjänsten innefattande införande, drift och 
förvaltning/administration av samtliga tjänster.  
Det finns förslagsvis då ingen tolkförmedlare i Eslövs kommun, utan 
upphandlingen sker centralt och beställningar hanteras av respektive 
förvaltning, det vill säga, det är varje beställande verksamhet som använder 
avtalet för att boka tolktjänst via upphandlad leverantör.  
Flera av de upphandlande myndigheterna använder Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa för tolkar och leverantören lägger där till en 
förmedlingsavgift. Denna avgift är svår att förutspå då den sannolikt hänger 
ihop med upphandlad volym, men uppskattningsvis omkring 50-140 kr per 
uppdrag. 
 
3. Tolkförmedling i egen regi/anslagsfinansiering. Med dagens tolkförmedling 
behåller kommunen den lokala förankringen, närheten och goda relationer med 
både beställare och tolkar. På detta sätt kan befintlig tolkförmedling möjliggöra 
och säkerställa fortsatt god kvalitet och snabba insatser i form av både 
akutbokningar och avbokningar, samt en direkt dialog inom organisationen.  
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Sammanställning av förslag 

 
Typ av tjänst Fördelar Nackdelar Uppskattat 

värde/år 
Kommentar 

a. Samverkan 
med andra 
kommuner 

Kommuner med 
liknande 
verksamheter som 
samarbetar säkrar 
upp bredare urval av 
språk, men även 
specialiserade 
kommunala 
tolkadministratörer. 
Det blir en större 
ekonomisk grund 
med totalt sett fler 
tolkuppdrag som 
finansierar 
administrationen. 

Utredningen har 
inte identifierat 
samverkan i 
begreppets rätta 
betydelse. Varje 
kommun behöver 
bidra 
avtalsreglerat för 
att räknas som ett 
samverkansavtal, 
alternativet skulle 
kunna vara att 
bilda ett 
kommunförbund 
eller gemensam 
nämnd.  

Har inte kunnat tas 
fram.  

 
 

b. Handla upp 
tolkförmedling 

Även administration 
handlas upp vilket 
innebär säker 
bemanning för 
uppdragsförmedling. 
Modellen säkrar 
tillgång till språk, 
men även 
specialiserade 
tolkadministratörer. 
Upphandling av 
tillgång till 
tolktjänster dygnet 
runt är möjlig.  

Administrationen 
placeras långt från 
verksamheterna. 
Att akutboka 
skulle kunna bli 
svårare men kan 
regleras i avtal. 
Den lokala 
förankringen som 
idag är högt 
uppskattad av 
beställarna 
försvinner. Det 
finns en risk att nu 
anslutna och 
aktiva tolkar 
tappar sina 
uppdrag. 

För en kommun med 
20 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
753 108 kr 
 
För en kommun med 
31 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
961 000 kr 
 
Dessa två kommuner 
hade 2019 ett 
gemensamt 
upphandlat avtal 
tillsammans med en 
tredje kommun. 

Av de kommuner som 
undersökts så ingår 
leverantörens 
administrativa påslag i 
timkostnaden men 
redovisas separat. Olika 
typer av tolknivåer kan 
handlas upp, likaså 
översättningstjänster. 
De flesta kommuner som 
tillfrågats har handlat upp 
tjänsterna med krav på 
tolkarvoden enligt 
Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa. 
 

c.Tolkförmedling 
i egen 
regi/anslags-
finansierad 

Goda relationer och 
lokal förankring med 
hög kompetens om 
verksamheternas 
behov är högt 
uppskattat idag. Att 
ha en tolkförmedling 
på plats medger 
akuta och kreativa 
lösningar. Tolkarna 
har oftast korta resor 
till sina uppdrag. 

Personaltät 
verksamhet med 
overhead-kostnad 
samt en personellt 
sårbar 
administration och 
hantering av 
beställningar. 

Det totala utfallet för 
Eslövs kommun  
2019: 
3 112 000 kr* 
 
Intäkter år 2019: 
2 520 000 kr 
 
Underskott:  
592 000 kr 
 
*Här ingår all 
kostnad kopplat till 

Vid modellen egen regi 
eller anslagsfinansiering 
behöver verksamheten 
medges att indexregleras 
årligen för att kunna följa 
tolkarvoden samt egna 
personal- och 
verksamhetsomkostnader. 
Olika typer av tolknivåer 
kan bokas likaså 
översättningstjänster. 
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drift av verksamheten 
samt administrations/ 
förmedlingskostnader 

Slutsats om 
jämförelsen 

En jämförelse mellan verksamhet i egen regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad 
visar en stor skillnad i kostnader. I våra exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa har berörd kommun ca en tredjedel av kostnad jämfört med Eslövs 
kommuns egen regi-verksamhet. I Eslövs kommun har vi en totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört 
med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. Serviceförvaltningen föreslår därför Eslövs kommun en 
övergång till att upphandla tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att 
egen regi-verksamheten upphör. 

 
 
Bilagor: 
Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa 2020. 
Kommunstyrelsens beslut §35 Revidering av tolkarvoden 2018, KS.2018.0347 
 
Sammanfattande förslag 
 
 
 
 
Sara Andersson 
Administrativ chef
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 SOT.2020.0101

Vårprognos 2020 

Ärendebeskrivning 
Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2020, perioden januari-
april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 2020-06-02 och till 
kommunfullmäktige måndagen 2020-06-15.

Syftet med Vårprognos 2020 är beskriva servicenämndens ekonomi och 
verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån

 Periodens utfall 30 april och helårsprognos
 Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
 Analys av driftutfallet med åtgärdsplan
 Analys av verksamhetsmåtten
 Analys av investeringarna
 Ramar drift och investeringar

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2020

 Omvärld och ekonomisk utveckling.
 Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
 Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
 Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
 Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
 Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

 

Utfall 30 april och helårsprognos 2020
Det ekonomiska utfallet per 2020-04-30 för servicenämnden visar ett underskott med 
-5,4 mnkr och resultatet mot budget visar -8,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 
beräknas till ett underskott motsvarande 10 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att 
avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår 
servicenämnden kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att årets 
effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering inom servicenämndens budgetram genom omfördelning 
och minskning av kostnader.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fastighetsförvaltningen
Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra 
effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel 
av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat åtgärdsplan med en översyn av organisation och effektivitet i 
fastighetsförvaltningen av extern specialist kompetens. Bakgrunden till detta är för 
att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både 
utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens 
fastighetskapital.

Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Extraordinära kostnader
Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i servicenämndens 
verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner 
för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter 
för transportering av material för Vård och Omsorg. Distansundervisning på 
gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna 
och intäkterna.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att 
möta coronasituationen med ökade kostnader och minskade intäkter.

Tolkverksamheten
Eslövs kommuns tolkverksamhet bär inte sina kostnader på grund av färre 
tolkuppdrag och uppvisar motsvarande 0,6 mnkr i underskott.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna att utredning 
genomförs med syfte samverkan med annan kommun eller upphandling av 
verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi ev. upphör.

Analys av driftutfallet
Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat – 8,8 mnkr jämfört med 
budget.

Det negativa resultatet består i huvudsak av dels -3,4 mnkr beroende på kravet 
effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen, dels på -6,5 
mnkr i fördröjning av faktureringen av Servicecenter/T-verksamheten till 
kommunens förvaltningar.

I nuläget beräknar servicenämnden ett underskott på helår med 10 mnkr avseende 
fastighetsförvaltningens kostnadsbesparing.
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Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i verksamheterna i 
samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård 
samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för 
transportering av material för Vård och Omsorg.

Delar i analysen som berör Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Inom servicenämnden genomförs i nuläget de extraordinära insatser för 
pandemisituationen genom omfördelning och minskning av kostnader inom den 
ekonomiska ramen:

 Lokalvård – utökad daglig städning av skolbänkar och kontaktytor 
motsvarande fyra (4) heltidsanställda.

 Fastighetsservice – transporter av materiel till Vård och omsorg samt utökad 
beredskap motsvarande en (1) heltidsanställd.

 Måltid - distansundervisning på Carl Engström, minskade portioner 20 000 
ger minskade intäkter -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion 
motsvarande personalkostnaderna.

 Måltid - större frånvaro inom grundskola, minskade portioner med 6 000 
portioner.

 Måltid – minskade portioner i stadshusrestaurangen under våren med 2 500 
luncher.

 Transportservice – lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga av 
restriktioner i externa möten. 

 

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

 Demokrati och Verksamhetsstöd beräknar underskott i tolkverksamheten 
motsvarande -0,6 mnkr pga. av minskning av antal uppdrag. Politisk 
verksamhet beräknar överskott 0,2 mnkr utifrån färre möten samt deltagande 
från endast ledamöter, övrig verksamhet ekonomi i balans.

 Servicecenter med IT-verksamheten och kontaktcenter beräknar ekonomi i 
balans. Driftutfallet per 2020-04-30 visar negativt resultat motsvarande -6,5 
mnkr med anledning av fördröjning i faktureringen till kommunens 
förvaltningar.
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 Måltidsverksamheten beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning av 
resurser inom budgetram.

 Transportservice beräknar ett mindre underskott 0,1 mnkr på grund av lägre 
nyttjande av stadshusets fordonspool.

 Fastighetsförvaltningen redovisar beräknat underskott med 10 mnkr 
motsvarande effektiviseringskravet.

 Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning 
kostnader inom budgetram.

Servicenämnden har beslutat en åtgärdsplan för ekonomi i balans, innebärande extern 
översyn av organisation och ekonomi för kommunens fastighetsförvaltning där 
rapporten presenteras i september/oktober.

Analys av verksamhetsmåtten

 Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som 
genomförs fysiskt men ser en ökning av bokade telefontolkningar, även 
beställningar avseende att översätta textmaterial ökar.

 Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit 
välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla 
svarstiderna.

 Måltidsverksamhet 
o Antalet portioner minskar generellt med anledning av pågående 

pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
o Inom gymnasieskolan råder distansundervisning under pågående 

pandemi. Av denna anledning serveras inga måltider i restaurangen.
o Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och 

utbildningsförvaltningen debiteras enbart personalkostnader med 
23,41 kr per portion. Konsekvens är att livsmedelskostnaden inte 
debiteras med 15,27 kr/per portion from 18 mars under pågående 
distansundervisning.

o Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasieelever som alternativ. 
Volymen beräknas under våren till 2 400 portioner motsvarande 84 
per skoldag. Debitering 38,68 kr per portion till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, utifrån faktiska antalet beställningar.

 Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar samt 
transportbilar ska kunna uppnå 100% under förutsättning att beställda fordon 
levereras i tid. (stora förseningar pga Corona).

 Lokalvård visar ökad städyta pga tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal.
 Fastighetsförvaltning 

o Mediaförbrukningen, värme, el och vatten, följer budgeterad nivå.
o Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå en budgeterat pga av 

korrigering av hyresyta.
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Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket 
innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringarna

 Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 460,5 mnkr. Av 
dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.

 Investeringsutfallet uppgår till 16,0 mnkr för perioden till och med 2020-04-
30.

 Prognosen är att nämnden kommer att disponera 165,5 mnkr 2020
 295 mnkr kommer att föreslås flyttas över till planperiod 2021-2024 för att 

färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
 Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till 

Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
 Flera projekt är i utredningsskeden dvs. förstudie-projekteringsskeden vilket 

innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till: 
o 165,5 mnkr budget 2020
o 272,3 mnkr budget 2021
o 121,3 mnkr budget 2022
o   76,0 mnkr budget 2023
o   22,3 mnkr budget 2024

 Det är i Skede produktion när byggentreprenaden genomförs som de stora 
utgifterna uppkommer.

 Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som 
planerat och beslutad plan av servicenämnden.

 Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs 
enligt plan.

 Avstämning på totalen av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 
perioden 2021-2024 jämfört med Vårprognosen innebär 

o Kommunfullmäktige investeringsram 382,6 mnkr
o Överflyttning från 2020 till 2021 295,0 mnkr
o Vårprognosen projektutgift -595,8 mnkr
o Totalt lägre investeringsutgift 81,8 mnkr

Beredning
Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Vissa delar inom 
måltidsverksamheten är avstämda med Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Investeringsbudgetens prognos för planperioden 2021-2024 är avstämd mot förslag 
till Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
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Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.

 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

 

Yrkande
Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 KS.2020.0009

Godkänna vårprognos 2020 för samtliga nämnder 

Ärendebeskrivning 
Kommunens första samlade ekonomiska uppföljning sker per den siste april. 
Uppföljningen innehåller en prognos för helåret. I år påverkas 
prognosförutsättningarna av den rådande pandemin.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 89 2020 Förslag att godkänna vårprognos 2020 för 

samtliga nämnder
 Vårprognos 2020 (samtliga nämnder)

Beredning
Kommunen påverkas på olika sätt av den rådande pandemin. Delar av verksamheten 
kan redan i samband med vårprognosen identifiera merkostnader och uteblivna 
intäkter för tjänster. Vård- och omsorg kommer under året att ha ökade kostnader för 
verksamheten vilka bedöms bli sökbara för statsbidrag senare i höst. Regeringen har 
den 12 maj ökat anslaget till 5 miljarder och utlovat att ytterligare öka anslaget vid 
behov. Tidigare förordning med begränsade medel och prioritering mellan regioner 
och kommuner är under omarbetning. Merkostnader ingår därmed inte i prognosen. 
Miljö- och samhällsbyggnad (-0,86 miljoner koronr) och kultur- och fritidsnämnden 
(-2 miljoner kronor) har däremot uteblivna intäkter i prognosen eftersom dessa 
troligen inte kommer att bli sökbara för statsbidrag.

Staten svarar under våren och del av sommaren för sjuklönekostnader vilket kommer 
att minska kommunens kostnader. Statsbidrag ges i efterhand och ingår inte i 
prognosen. Detta innebär att nämnderna har kostnaden för sjuklön löpande och 
statsbidrag utbetalas senare i år. Statsbidragen kommer att fördelas på respektive 
nämnd och därmed förbättra nämndernas resultat.

I servicenämndens investeringsredovisning har avseende Sallerupskolan, 
Norrevångskolan och Marieskolan justering inte skett i enlighet med fullmäktiges 
reviderade investeringsbudget. Rätt belopp ska vara 155, 70 miljoner kronor 
respektive 42 miljoner kronor. Kommunens Kontaktcenter anslagsfinansierades från 
1 januari 2020 genom omfördelning av anslag från övriga nämnder till 
servicenämnden. Överföring av medel skulle bygga på tidigare ersättningsnivå 
mellan nämnderna. Enligt barn- och familjenämnden har för stort belopp överförts.
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Omflyttning av 0,07 miljoner kronor sker från kultur- och fritidsnämnden till 
gymnasie- och vuxenutbildningen avseende drift av gymnasieskolans bibliotek. 
Nämnderna är överens.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär medel för uteblivna intäkter inom 
miljö- och livsmedelstillsyn med 0,86 miljoner kronor. Kommunledningskontoret 
föreslår att eventuella ekonomiska regleringar med anledning av uteblivna intäkter 
regleras i samband med årsredovisningen då utvecklingen under resten året är känd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 6,8 miljoner kronor av anslagna 
investeringsmedel inte kommer att nyttjas i år på grund av att VA SYD 
omprioriterat.

Servicenämnden fick i samband med budget 2020 i uppdrag av fullmäktige att lämna 
överskott med 10 miljoner kronor. Nämndens prognos är ett underskott med 10 
miljoner kronor det vill säga överskott kommer inte att lämnas. Nämnden begär att 
kommunstyrelsen beslutar att avskriva effektiviseringskravet. En extern utredning är 
upphandlad som en åtgärdsplan för ekonomi i balans som ska genomlysa 
organisation, ekonomi och fastighetsförvaltningen vilken beräknas vara klar i 
september.

Servicenämnden prognosticerar ett mycket lägre investeringsgenomförande än vad 
som är beslutat av fullmäktige. Endast 165,5 miljoner kronor beräknas bli 
disponerade. 295 miljoner kronor föreslås flyttas fram i tiden. Prövning sker i 
samband med den pågående budgetprocessen inför 2021-2025.

Vård-och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott för året (ordinarie 
verksamhet) med 9,6 miljoner kronor förutom merkostnader för pandemin vilka 
beräknas täckas av kommande statsbidrag.

Sammantaget blir prognosen för kommunens nettokostnad för verksamhet ett 
överskridande med 16 miljoner kronor. Prognosen bedöms osäker med anledning av 
pandemins utveckling och möjligheten till statsbidrag för kommunens merkostnader. 
Årets resultat blir ett underskott med 10,5 miljoner kronor. Statsbidrag till 
kommunens sjuklönekostnader kommer att minska underskottet.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. tilldela barn- och familjenämnden kompensation för tillkommande hyreskostnader 
för Norrevångskolanf-6 och Flyingeskolan med 1,2 miljoner kronor ur 
kommunstyrelsens medel för tillkommande hyror.

2 ( 3 )116 ( 206 )



Sammanträdesprotokoll
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2. uppdra åt servicenämnden att återkomma med en rapport till kommunstyrelsens 
om anslagsfinansieringen av Kontaktcenter för att säkerställa korrekt 
omfördelningsbelopp i samband med budget 2020.

3. hantera eventuell kompensation för uteblivna intäkter för miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden inför årets slut.

4. avslå miljö-och samhällsbyggnadsnämndens begäran om medel för inventering 
och riskklassificering av nedlagda deponier då denna behandlats senast i samband 
med budget 2020 och uppdra åt nämnden att omprioritera för att fullfölja sitt 
åtagande.

5. bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för 
skötsel av nytillkommande ytor med 0,1 miljoner kronor för genomförd investering 
i  Solvägen/Trehäradsvägen inom kommunstyrelsens disponibla medel för 
tillkommande hyror.

6. avvakta hantering av servicenämndens begäran om avskrivning av 
effektiviseringskravet med 10 miljoner kronor till kommunens delårsrapport då den 
externa utredningen är klar och uppmana nämnden att fortsätta effektivisera 
verksamheten.

7. godkänna servicenämndens begäran att utreda den framtida tolkförmedlingen.

8. föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vårprognosen för 2020.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Vårprognosen för 2020.

Deltar inte i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i 
beslutet.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Revisionen
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-09

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 183 SOT.2020.0206

Utredning av Serviceförvaltningens tolkförmedlingen 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förvaltningens 
tolkförmedling i sin nuvarande form.

Servicenämnden initierade själv frågan och enligt beslut § 98, 2020 Vårprognos 
2020, föreslås kommunfullmäktige att besluta om att ge servicenämnden i uppdrag 
att göra en utredning med syfte att samverka med annan kommun eller upphandling 
av verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt upphör.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Utredning Serviceförvaltningens tolkförmedling
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020
 Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2020 Vårprognos

Beredning
Tolkförmedlingen har funnits i Serviceförvaltningens organisation sedan 2014 då den 
flyttades över från Kommunledningskontoret. Dessförinnan var tolkförmedlingen 
placerad på dåvarande Barn och Utbildning fram till 2008.

I serviceförvaltningens regi har tolkförmedlingen utökat med en tjänst till följd av det 
stora inflödet av ensamkommande barn 2015. Förmedlingen har som mest varit 
bemannad med två heltidstjänster. År 2020 är bemanningen 1.75 tjänst.

Tolkförmedlingens främsta beställare är idag Barn och Utbildning samt Vård och 
Omsorg. Även andra kommuner köper tjänster beroende på efterfrågade 
tolkkompetenser. Förmedlingen har idag 580 anslutna tolkar varav 234 är aktiva 
inom 105 olika språk. De mest efterfrågade språken är arabiska, somaliska och dari. I 
de fall förmedlingen inte har efterfrågat språk bland anslutna tolkar köps tjänsterna in 
via andra kommuners förmedlingar.

Tolkförmedlingen har telefon/öppettid måndag till fredag, samt ett bokningssystem 
kopplat till en mobilapplikation. Bokningar, akutbokningar och avbokningar sker 
under hela arbetsdagen 8.00 – 17.00, samt innan/efter i bokningssystemet. Då 
tolkförmedlingen är en verksamhet som kräver personell närvaro på grund av 
manuell tolktillsättning är det idag nödvändigt med tjänst/er fördelad på mer än en 
person.
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-09

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Nuläge
På grund av pågående pandemi med start tidig vår 2020, noteras en stor nedgång i 
beställning av tolk. Även om många ”på plats”- tolkningar ersatts med 
telefon/skärmtolkning och textöversättning, har perioden januari – april 9 procent 
färre antal uppdrag och maj – augusti 40 procent färre antal bokningar än 
motsvarande period 2019. Här ska även hänsyn tas till sommarperioden med naturlig 
nedgång av beställningar. För september visar statistiken en klar uppgång men 
bokningarna är fortfarande färre än motsvarande period 2019.

Tolkförmedlingen går sedan flera år med förlust. Verksamheten bär inte sig själv i 
sin nuvarande form. Inför 2019 reviderades både kostnad för beställare och arvodet 
för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men fortfarande uppvisar 
verksamheten negativt resultat.

Enligt fullmäktiges beslut har servicenämnden att utreda följande två alternativ:
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör.

Utöver ovan beslutade alternativ har, innan utredningen påbörjats, ytterligare ett 
förslag till utredning framkommit som serviceförvaltningen vill ha i beaktande:
3. Anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Utredningen kommer att rapporteras till servicenämnden och skickas vidare till 
kommunfullmäktige när den är utförd.

Beslut
- Serviceförvaltningen ges i uppdrag att utreda även det tredje alternativet om att 
anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom
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2021-04-30 
Linda Thörnqvist Servicenämnden 
+4641362176  
Linda.Thornqvist@eslov.se  
 
 

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

Upphandling avseende Fysiskt skydd 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen har genomfört en upphandling av ramavtal 
avseende fysiskt skydd. 
Ramavtalet omfattar tre anbudsområden 

 Låssystem 
 Passagesystem, inbrottslarm och kameror 
 Brand- och utrymningslarm 

 
Uppdraget avser såväl reparations/service- och underhållsarbeten som mindre ny- 
och ombyggnadsentreprenader i beställarens fastighetsbestånd samt i beställarens 
hyrda lokaler. 
Ramavtalet kommer tilldelas en entreprenör per anbudsområde. Varje anbudsområde 
utvärderas separat. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud för ett eller flera 
anbudsområden. 
 
Uppskattad årsvolym totalt för alla tre delområdena är ca 2 miljoner kronor per år. I 
avtalet ingår inga garantier om avropsvolymer. Avtalstiden är två år med möjlighet 
till årsvis förlängning ytterligare två år. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SOT.2020.0235 
Upphandlingsprotokoll redovisas muntligt 
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Beredning 
Upphandling har tagits fram genom en referensgrupp av skalskyddsamordnare, 
säkerhetsstrateg och upphandlingskonsult.  
Utvärdering har skett utifrån tilldelningsgrunden lägsta pris. Priset är utvärderat 
utifrån fiktiva volymer baserade på historiska inköp.  
Dessutom måste anbudsgivaren uppfylla ställda krav på behörighet att utöva 
yrkesverksamhet, ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. De 
tre anbudsgivare som har lägst utvärderingssumma tilldelas kontrakt i rangordning. 
 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
- Att uppdrag åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut och att teckna avtal 

med aktuella entreprenörer. 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Linda Thörnqvist 
Förvaltningschef Säkerhetsstrateg 
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Tjänsteskrivelse upphandling ramavtal 
trädgårdsmaskiner 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun har genomfört en upphandling av ramavtal avseende inköp av 
trädgårdsmaskiner.   
 
Upphandlingen avser trädgårdsmaskiner i form av batteridrivna småmaskiner 
(trimmers, lövblås och så vidare), traktorer, redskapsbärare, åkgräsklippare, vagnar, 
reservdelar till respektive verktyg, skyddsutrustning, handverktyg, reservdelar och 
tillbehör samt reparationer och service. 
 
Kommunens inköpsbehov uppskattas till 2 miljoner kr/år.  
 
Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SOT.2021.0026 
Förfrågningsunderlag SOT.2021.0026 
Upphandlingsprotokoll redovisas muntligt 

Beredning 
Upphandling har tagits fram genom en referensgrupp inom fastighetsservice och 
ansvarig upphandlare på Kommunledningskontoret.  
På grund av missförstånd har publicerat förfrågningsunderlag inte godkänds av 
servicenämnden varför samtliga underlag bifogas ärendet för godkännande.  
 
Den anbudsgivare vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen 
tilldelas kontraktet. 
Utvärdering har skett på följande grund: 
- bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  
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Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
- Att uppdra åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut och att teckna avtal 

med aktuell entreprenör. 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Arne Ståhl 
Förvaltningschef Avdelningschef
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fastigheten Kopparslagaren 1, Kyrkogatan 1, 
Eslöv 

11 

SOT.2021.0084 
   

198 ( 206 )



 
 SOT.2021.0084  
 
 
 
2021-05-07 
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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Stormskada Medborgarhuset 

Ärendebeskrivning 
Torsdagen den 22 april 2021 kl 12.10 fick Eslövs kommun samtal från medborgare om att 
taket på Medborgahuset blåst av. 
Ingen person har lyckligtvis skadats. 
Kl 15.00 den 22 april har Serviceförvaltningen säkrat området med staket, bevakning samt 
ombesörjt att den takplåt som blåst av inte kan blåsa iväg ytterligare.  
Byggnadsantikvarie och försäkringsbolag har också blivit kontaktade.  
Arbetet med att ta fram handlingsplaner, kalkyler och utreda olika förutsättningar pågår 
med hög prioritet.  

 

Beslutsunderlag 
Löpande Information från Serviceförvaltningen Fastighet om stormskadat tak på 
Medborgarhuset 2021-05-07. 

Beredning 
Under perioden den 22 april 2021 t o m den 7 maj 2021 har följande gjorts: 

 Den avblåsta delen av taket har täkts med plastpresenning som akut 
väderskydd. Olika undersökningar har gjorts för att ta fram olika typer av 
underlag för beslut och åtgärder.  

Under samma period har följande åtgärder planerats och pågår: 
 Underlag för att handla upp entreprenaden utifrån synnerlig brådska, 

kostnadsuppskattningar, montering av mer omfattande väderskydd. Beställt 
arbetet för att lägga underlagspapp. 

Följande utmaningar finns: 
 Hur länge väderskyddet ska vara på plats, olika tekniska lösningar avseende 

detaljer på utformning av takplåt, ställningsbyggandet samt tidplanen för 
plåtarbetena. 

Fastighetsförvaltningen har ett pågående arbete med att beräkna kostnaderna för 
skadorna samt föra dialog med Eslövs kommuns försäkringsbolag. 
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Fastighetsförvaltningen återkommer med kalkyl över behov av extra budgetmedel till 
servicenämnden för förslag till beslut i kommunstyrelsen. 
 
 

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighet 
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2021-05-07 
Liselotte Magnusson Servicenämnden 
+4641362459  
Liselotte.Magnusson@eslov.se  
 
 

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

Upphandling synnerlig brådska stormskadat tak 
Medborgarhuset 

Ärendebeskrivning 
Medborgarhuset är klassat som byggnadsminne och den akut uppkomna skadan på 
taket är av allvarlig karaktär. Återställning av taket behöver utföras brådskande för 
att inte riskera ytterligare skador på byggnaden. Då byggnaden är ett byggnadsminne 
är kraven höga på utförandet och att resultatet ska var helt lika det befintliga 
utförandet. Serviceförvaltningen behöver säkerställa att kriterierna för att 
upphandlingen kan utföras i förhandlat förfarande utan föregående annonsering med 
hänvisning till synnerlig brådska är att betrakta som uppfyllda. 
  

Beslutsunderlag 
Aktuella lagrum avseende direktupphandling synnerlig brådska. 
Serviceförvaltningens underlag för direktupphandling synnerlig brådska. 

Beredning 
Serviceförvaltningens arbete med att ta fram beslutsunderlag för att säkerställa att 
kriterierna för att LOU 2016:1145 6.kap §15 och tillhörande direktiv är att betrakta 
som uppfyllda har gjorts i nära samarbete  med Kommunledningskontorets inköps- 
och upphandlingsavdelning. Utifrån de fyra kriterierna som 
Upphandlingsmyndigheten anser ska var uppfyllda för att ärendet ska klassas som 
”Synnerlig brådska” är de viktigaste punkterna följande:   
- detta inte upptäckts vid de tillsyner och ronderingar som gjorts. 
- Byggnaden är ett byggnadsminne, kulturarv, och kräver komplicerade och 

tidskrävande åtgärder. Framställningen av takplåtar tar ca två månader i verkstad 
att framställa. Plåtentreprenören ska vara godkänd av byggnadsantikvarien. 

Arbetet kommer upphandlas med ett maxbudgetpris och utföras på löpande räkning 
för att ha transparens i arbets- och materialkostnader. Hittills är den kalkylerade 
budget ca 5 mnkr men säkrare kalkyl kommer under vecka 19. 
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Förslag till beslut 
-  Servicenämnden föreslås ge uppdrag till förvaltningschefen att utföra 

upphandlingen av återställande av Medborgarhusets stormskadade tak som 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till synnerlig 
brådska samt under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar Servicenämnden 
extra investeringsmedel. 

- Kommunstyrelsen föreslås bevilja extra investeringsmedel motsvarande 5,0 mnkr 
för återställande av Medborgarhusets stormskadade tak. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighet 
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Serviceförvaltningens underlag för beslut om förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering avseende akuta åtgärder för Medborgarhusets stormskadade tak 2021-04-22 
 
Följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering med hänvisning till synnerlig brådska ska kunna tillämpas: 

1. Händelse som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse 

Inga synliga skador på plåttaket eller läckage från taket har upptäckts vid ordinarie löpande tillsyner. 
Besiktningsman av 17 st tak, där detta tak ingår, har handlats upp sedan tidigare och kommer starts 
inom kort.  Denna besiktning görs för att bl a  få en teknisk bedömning av återstående livslängd. 
Dessa tak är inte bedömda att vara i behov av akut underhåll utan inom en ca 3-7 års plan.  
Därav är denna händelse att betrakta som oförutsedd. (Konstruktionen i sig är svårbedömd och kan 
kräva ingrepp i konstruktionen för att bedöma status och ev risker. ) 
 
 

2. Synnerlig brådska som gör att de allmänna tidsfristerna inte kan respekteras 

Medborgahuset är klassat som byggnadsminne vilket innebär höga krav på återställning till befintlig 
konstruktion, material och utformning. Den cirkulära och konformade formen på taket innebär att 
reparations- och återställandearbeten är komplicerad och tidkrävande. Yrkeskompetens för att klara 
detta är begränsat och behöver kvalitetssäkras. Taket är en avgörande del på byggnaden för att 
undvika att få ytterligare skador på konstruktionen. Därför behöver arbetet påbörjas och planeras 
omgående. Den entreprenören som gjorde de senaste underhållsarbetet (2014) på taket har 
efterfrågad kompetens, verktyg och resurser att påbörja arbetet omgående. Den entreprenören är 
rekommenderad och godkänd av licensierad konsult för byggnadsminnesmärkta byggnader. Inga 
åtgärder får utföras utan godkännande av en sådan kompetens. 
 

3. Orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen 

brådskande situationen 

 
Se ovan ang pkt 2. Tilläggas kan att det beräknas att ta ca två månader för två personer att tillverka 
plåtarna i verkstad för att sedan kunna monteras på plats. Under den tidsperioden som takplåten 
tillverkas behöver taket skyddas och detta måste göras med en speciell underlagspapp som tål sol- 
och andra väderpåverkan tills takplåten är på plats.  
 

4. Absolut nödvändigt 

Medborgarhuset är klassat som byggnadsminne. Taket utgör en väsentlig del av byggnaden för att 
inte riskeras att skadas ytterligare. Skulle arbetet med att återställa taket dröja ytterligare mer än 
nödvändigt är risken, för att fler skador uppkommer på byggnaden att betrakta som stor och allvarlig. 
Det medför sannolikt även ännu större kostnader.   
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LOU 2016:1145 

6. kap, 15§ 
Synnerlig brådska 

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om 

det, på grund av synnerlig brådska  

1. som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av 

myndigheten,  

2. är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid 

förhandlat förfarande med föregående annonsering, och  

3. anskaffningen är absolut nödvändig. 

[Enligt UHM ska det också finnas orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den 

synnerligen brådskande situationen.] 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS 
DIREKTIV 2014/24/EU 

80 
Endast i synnerligen brådskande situationer då det, till följd av omständigheter som den 

upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och som inte kan tillskrivas den, är omöjligt att 

genomföra ett normalt förfarande trots kortare tidsfrister, bör de upphandlande myndigheterna 

undantagsvis, om detta är absolut nödvändigt, ha möjlighet att tilldela kontrakt med förhandlat 

förfarande utan föregående meddelande om upphandling. Detta kan vara fallet när naturkatastrofer 

kräver att omedelbara åtgärder vidtas. 

Artikel 32 
2.   Ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling får tillämpas för 

offentliga kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster i följande fall: 

/…/ 

c) Om det, när det är absolut nödvändigt och på grund av synnerlig brådska till följd av 

omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse, är omöjligt att iaktta 

de tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande eller förhandlat förfarande under 

konkurrens. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall 

tillskrivas den upphandlande myndigheten. 
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS 
DIREKTIV 2006/123/EG 

40 
Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” som vissa bestämmelser i detta direktiv hänvisar 

till har utvecklats i domstolens rättspraxis rörande artiklarna 43 och 49 i fördraget och kan komma 

att vidareutvecklas.  

Enligt domstolens rättspraxis bör begreppet omfatta åtminstone följande grunder: allmän ordning, 

allmän säkerhet och folkhälsa enligt artiklarna 46 och 55 i fördraget, upprätthållande av ordning i 

samhället, socialpolitiska mål, skydd av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd, 

inbegripet arbetstagarnas sociala trygghet, djurskydd, bevarande av finansiell balans i 

socialförsäkringssystemen, bedrägeribekämpning, förebyggande av illojal konkurrens, miljöskydd och 

skydd av stadsmiljön, inbegripet samhällsplanering, skydd av långivare, säkrad sund förvaltning av 

rättsväsendet, trafiksäkerhet, skydd av immaterialrätten, kulturpolitiska mål, inbegripet skydd av 

yttrandefriheten med avseende på samhällets olika delar, särskilt sociala, kulturella, religiösa och 

filosofiska värderingar i samhället, behovet av att garantera en hög utbildningsnivå, upprätthållande 

av pressmångfald och främjande av det nationella språket, bevarande av det nationella historiska och 

konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära frågor. 
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