
Kallelse

Kallelse till sammanträde med 
Kommunfullmäktige

Datum och tid:  2019-04-29, klockan  18:00
Plats:  Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Christina Nilsson, christina.nilsson3@eslov.se

Ordförande
Lena Emilsson (S)
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Kallelse

1. Val av protokolljusterare  

2. Information om höghastighetsjärnvägen Patrik Sterky, Kreera 
och Sofia Bremer, 
Trafikverket 

3. Antagande av kommunalt handlingsprogram för 
mandatperioden 2019-2022 (KS.2019.0202)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 54, 2019 Kommunalt handlingsprogram för 

mandatperioden 2019-2022
 Missiv till kommunalt handlingsprogram för 2019-2022
 Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

4. Svar på motion från Håkan Larsson (MP) 
gällande Eslöv som mångkulturell kommun 
(KS.2018.0376)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 52, 2019 Yttrande över motion från Håkan 

Larsson, Miljöpartiet de Gröna (MP) gällande Eslöv som mångkulturell 
kommun

 Motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslövs som mångkulturell 
kommun

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29, 2019 Yttrande på motion 
gällande Eslöv som mångkulturell kommun

 Grundlagsändring beslutad 2010. Yttrande över motion från Håkan 
Larsson (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun

5. Revidering av Servicenämndens och 
kommunstyrelsens reglemente (KS.2019.0093)
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Kallelse

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 51, 2019 Revidering av Servicenämndens 

och kommunstyrelsens reglemente samt upphävande av riktlinjer för 
hantering av lokaler

 Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen att gälla från 2019-01-01
 Förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden 2019

6. Ändring av kommunfullmäktiges sammaträde maj 
2019 (KS.2018.0292)

 

Beslutsunderlag
 Ändring av kommunfullmäktiges sammanträde maj 2019

7. Redovisning av ej behandlade motioner 2019 
(KS.2019.0176)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 53, 2019 Redovisning av ej behandlade 

motioner 2019
 Sammanställning av motioner 2019

8. Antagande av riktlinjer för 
Resultatutjämningsreserv, Eslövs kommun 
(KS.2019.0138)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 57, 2019 Förslag till revidering av riktlinjer 

för Resultatutjämningsreserv, Eslövs kommun
 Förslag till beslut samt förslag till riktlinjer; Förslag till revidering av 

riktlinjer för Resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun
 SKLs PM Förutsättningsar för användning av medel ur en 

resultatutjämningsreserv

9. Godkännande av årsredovisning 2018 för 
Räddningstjänsten Syd samt beviljande av 
ansvarsfrihet (KS.2019.0134)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 62, 2019 Förslag till godkännande av 

årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Syd
 Årsredovisning 2018
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 Revisionsberättelse för 2018 gällande Räddningstjänsten syd 
årsredovisning

 Räddningstjänsten Syds revisionsrapport för 2018
 Revisonens granskning av direktioens arbete med att öka antalet 

medlemskommuner
 Räddningstjänsten Syds revisionens granskning av förbundets 

övningsverksamhet

10. Remittering av motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - 
Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel 
(KS.2019.0215)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio 

Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel

11. Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) och 
Madeleine Atlas (C) - Ta fram ett byaprogram för 
byarna i Eslövs kommun (KS.2019.0207)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) - Ta fram ett 

byaprogram för byarna i Eslövs kommun

12. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i 
feministiskt självförsvar för alla tjejer i 
kommunens mellan-, högstadie- och 
gymnasieskolor (KS.2019.0226)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning 

i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, 
högstadie- och gymnasieskolor

13. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Flexibel arbetstid med full lön för kvinnor 
(KS.2019.0227)

 

4 ( 202 )



Kallelse

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Flexibel arbetstid med full lön för 

kvinnor

14. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Inrätta en kollektivtrafikkommitté med uppgift att 
ta fram alternativa lösningar på kommunens 
kollektivtrafikutmaningar (KS.2019.0228)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta en kollektivtrafikkommitté med 

uppgift att ta fram alternativa lösningar på kommunens 
kollektivtrafikutmaningar

15. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Anställa en jämställdhetsstrateg som kan vara 
drivande i arbetet med att göra Eslöv till Sveriges 
bästa jämställdhetskommun (KS.2019.0229)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Anställa en jämställdhetsstrateg som 

kan vara drivande i arbetet med att göra Eslöv till Sveriges bästa 
jämställdhetskommun

16. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i 
verksamheten (KS.2019.0230)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med att införa 

klarspråk i verksamheten

17. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Plan för konstnärlig utsmyckning av Eslöv 
(KS.2019.0231)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för konstnärlig utsmyckning av 

Eslöv
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18. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Erkännande och införande av tredje kön 
(KS.2019.0232)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje 

kön

19. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på 
återbruk i Eslöv (KS.2019.0233)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka 

ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

20. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Starta kommunala samverkansprojekt för fler 
innovationer och ökad tillväxt i Eslöv 
(KS.2019.0236)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Starta kommunala samverkansprojekt 

för fler innovationer och ökad tillväxt i Eslöv

21. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Satsning på nyetablerad datorspelsföretag 
(KS.2019.0237)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Satsning på nyetablerad 

datorspelsföretag

22. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år 
(KS.2019.0242)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger 

per år
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23. Fråga till Kerstin Ekoxe (S) 
Överförmyndarnämndens ordförande från Lars 
Ahlfors (MP) om arbetsmiljö och belastning för 
Överförmyndarnämnden (KS.2019.0234)

 

Beslutsunderlag
 Fråga till Kerstin Ekoxe (S) Överförmyndarnämndens ordförande från 

Lars Ahlfors (MP) om arbetsmiljö och belastning för 
Överförmyndarnämnden

24. Entledigande av Magnus Pålsson (M) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
(KS.2019.0210)

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

25. Anmälningar för kännedom  

KS.2019.0094-48 Kommunstyrelsens beslut § 59, 2019 Direktiv till 
ombud vid årsstämma för Eslövs Bostads AB (Ebo) 
inklusive dotterbolag

KS.2019.0094-49 Kommunstyrelsens beslut § 60, 2019 Direktiv till 
ombud vid årsstämma för Eslövs industrifastigheter AB 
med dotterbolag

KS.2019.0166-8 Kommunstyrelsens beslut § 61, 2019 Direktiv till 
ombud vid Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
årsstämma

KS.2019.0194-8 Kommunstyrelsens beslut § 63, 2019 Direktiv till 
ombud vid årsstämma i Kraftringen AB

KS.2019.0195-3 Kommunstyrelsens beslut § 64, 2019 Direktiv till 
ombud vid Sydvatten ABs årsstämma
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Antagande av kommunalt handlingsprogram 
för mandatperioden 2019-2022

3

KS.2019.0202
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 KS.2019.0202

Kommunalt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 

Ärendebeskrivning 
Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Liberalerna har arbetat fram ett politiskt handlingsprogram 2019-2022. 
Handlingsprogrammet bygger vidare på visionen Eslöv – Skånes bästa kommun att 
bo och verka i -2025 och bygger på de tre perspektiven Medborgare och andra 
intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medarbetare.
Rubriken för handlingsprogrammet är Tryggt och hållbart för framtiden och tar sikte 
på utvecklingen av Eslöv och den tillväxt som sker i området. Utifrån 
inriktningsmålen skall nämnderna konkretisera mätbara mål. Stor vikt ska läggas vid 
Eslövs kommun som helhet.

Beslutsunderlag
 Missiv till kommunalt handlingsprogram för 2019-2022
 Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

Beredning
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Daniel Rhodin (L) och Janet 
Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den styrande majoritetens
förslag till handlingsprogram 2019-2022.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att utifrån
inriktningsmålen konkretisera mätbara mål till budgetprocessen hösten 2019. Stor
vikt ska läggas vid Eslövs kommun som helhet.
Ej deltagande i beslut
Fredrik Ottesen (SD) meddelar att ledamöterna i Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet.
Lars Holmström (V) deltar inte i beslutet.
Madeleine Atlas (C) deltar inte i beslutet.
Rickard Sallermo (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Eslöv - Skånes bästa kommun att bo och verka i – Tryggt och hållbart för 
framtiden, Handlingsprogram 2019-2022

Ärendebeskrivning

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Liberalerna har arbetat fram ett politiskt handlingsprogram 2019-2022. 

Handlingsprogrammet bygger vidare på visionen Eslöv – Skånes bästa kommun att 
bo och verka i -2025 och bygger på de tre perspektiven Medborgare och andra 
intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medarbetare.

Rubriken för handlingsprogrammet är Tryggt och hållbart för framtiden och tar 
sikte på utvecklingen av Eslöv och den tillväxt som sker i området. 

Utifrån inriktningsmålen skall nämnderna konkretisera mätbara mål. Stor vikt ska 
läggas vid Eslövs kommun som helhet.

Beslutsunderlag

Eslövs – Skånes bästa kommun att bo och verka i, Handlingsprogram 2015-2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den styrande majoritetens 
förslag till handlingsprogram 2019-2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att utifrån 
inriktningsmålen konkretisera mätbara mål till budgetprocessen hösten 2019. Stor 
vikt ska läggas vid Eslövs kommun som helhet. 

Johan Andersson (S) Catharina Malmborg (M) Daniel Rhodin (L)
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ESLÖV
Vision 2025: Skånes bästa kommun att bo och verka i 

Tryggt och hållbart för framtiden

Handlingsprogram
2019–2022
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 Vision 2025: 
Skånes bästa kommun 
att bo och verka i.

Vi är en hållbar, spännande kommun där 
människor möts, utvecklas och trivs.

Vi är förstahandsvalet för företagare vid  
nyetablering och expansion.

Vi driver en effektiv och framtidsorienterad  
organisation med medborgarna i fokus.

12 ( 202 )



Eslövs kommun idag
Eslöv ligger mitt i Skåne – eller i centrum 
av Greater Copenhagen om man så vill – en 
expansiv region med innovation, kunskap och 
framåtanda.

Eslöv växer och tack vare ett målmedvetet 
bostadsbyggande finns det en bred arbetsmark-
nad med stor potential samlad inom kommu-
nens gränser. Att Eslöv dessutom ligger mindre 
än en timmes tågresa från Köpenhamn, Mal-
mö, Helsingborg och ännu närmare Lund, gör 
att möjligheterna är enorma.

Ett levande näringsliv är en förutsättning för 
en attraktiv kommun och ett gott företagskli-
mat är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. 
Målsättningen är att vara Skånes bästa kom-
mun att bo och verka i till år 2025. 

Folkmängden i kommunen har ökat varje år 
under 2000-talet. Vid årsskiftet 2018–2019 var 
befolkningen 33 500 invånare. 

I kommunen finns, förutom centralorten Eslöv, 
elva tätorter, var och en med sin karaktär och 
sin historia. Löberöd, Marieholm, Stehag och 
Flyinge är några av de större.

Eslöv har massor med aktiviteter att erbjuda 
både inom sport och kultur. Kommunen har 
närmare 200 föreningar, och vi vågar säga att 
här finns något för alla.

Drygt 70 procent av Eslövs kommuns yta är 
åkermark. Vi har en lång industrihistoria, 
bland annat inom livsmedel. I kommunen 
finns både stora industrier och småskaliga före-
tag. För oss är alla lika viktiga.

 Vision 2025: 
Skånes bästa kommun 
att bo och verka i.
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Kommunalt 
handlingsprogram
Kommunerna ansvarar för en stor del av den 
samhällsservice som finns där vi bor. Bland de 
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, social-
tjänst och äldreomsorg. Men också att planera 
och utveckla kommunen.

Kommunerna styrs av politiker som valts 
direkt av medborgarna. Det betyder att med-
borgarna har stora möjligheter att påverka och 
kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag. 
Kommunens verksamhet styrs av kommunalla-
gen och av andra lagar till exempel socialtjänst-
lagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Upplägg och innehåll
Detta kommunala handlingsprogram innehåll-
er politisk viljeinriktning, vision, utma-
ningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppfölj-
ningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet. 
Programmet har utarbetats av den styrande 
majoriteten och ligger till grund för de inrikt-
ningar som nämnderna ska arbeta med de 
kommande fyra åren. Den politiska viljeinrikt-
ningen beskriver hur den politiska majoriteten 
vill utveckla Eslövs kommun och hur visionen 
ska nås.

Visionen tar sikte på år 2025 och det tillstånd 
som Eslövs kommun strävar mot. Visionen har 
tre perspektiv som är viktiga för styrning av 
verksamheten;

• Medborgare och andra intressenter

• Tillväxt och hållbar utveckling

• Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmålen visar i vilken riktning 
hela organisationen ska arbeta. Utifrån in-
riktningsmålen ska nämnderna konkretisera 
mätbara mål. Stor vikt ska läggas vid Eslövs 
kommun som helhet.

Under mandatperioden kommer olika uppdrag 
efterhand att kompletteras i budget och andra 
styrande dokument.

Uppföljning kommer att ske genom delårs-
rapporter, bokslut och andra mätningar. Fokus 
på uppföljning kommer att läggas på verk-
samheternas förbättrade resultat enligt KKIK 
(kommunernas kvalité i korthet (SKL). Upp-
följning av inriktningsmålen samt nämndernas 
följsamhet till inriktningsmålen görs också i 
samband med presidieträffarna.
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Vi tar ansvar för och
utvecklar Eslövs kommun
Vår viljeinriktning är att Eslövs kommun ska 
växa hållbart och vi ska utgå från männi- 
skors trygghet och säkerhet.

Långsiktig hållbarhet ska prioriteras socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. Ett aktivt mil-
jömålsarbete ska fortsätta och kommunen 
kommer att arbeta med FN:s globala mål i 
verksamheten. 

Vi ska fortsätta att vara en utbildningsort med 
bra förskola och grundskola som ger våra unga 
en bra start i livet. Ingen ska behöva lämna 
skolan utan möjlighet att söka in till gymnasiet. 
Meritvärdena i skolan ska öka.

Den nya Carl Engström-skolan som omfattar 
gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögsko-
la ska ge eleverna goda möjligheter att förkovra 
sig och förbereda sig för fortsatta studier eller 
arbete. Arbetet med att få personer utan egen 
försörjning i utbildning eller jobb ska ha hög 
prioritet.

Äldreomsorgen kommer framöver att behöva 
mer resurser och fler boendeformer behövs i 
kommunen. Planering för ett nytt demensboen-
de ska sättas igång.

Stadens närhet och byarnas unika kvaliteter 
ska tas tillvara och utvecklas. Den utveckling 
som sker i regionen ska komma Eslövsborna 
till del genom nya varierande bostäder, nya 
arbetstillfällen, ett växande näringsliv med 
fler företagare, ett rikt kultur- och föreningsliv, 
förnyelse av de offentliga miljöerna och en 
kommunal service som utvecklas i takt med 
tillväxten. Eslöv ska vara en kommun vi alla 
känner stolthet över.

Kommunens verksamheter ska utvecklas och 
ny teknik och nya arbetssätt behöver arbetas 
in i organisationen för att öka kvaliteten och 
frigöra resurser samt möta de utmaningar som 
en modern organisation behöver. 

Den lokala demokratin ska fortsätta att utveck-
las för att skapa delaktighet och ökad tillit till 
både politiken och kommunens verksamheter. 
Eslövs kommun ska vara en transparent organi-
sation med ett rättssäkert och gott bemötande.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna
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Medborgare och 
andra intressenter
Eslöv är en fantastisk kommun med en stad 
med tydlig karaktär, byar med unika kvaliteter 
och en levande landsbygd. En kommun som vi 
ska fortsätta att utveckla. För att öka trivseln 
och förstärka varumärket ska vi ha välskötta 
parker och lekplatser och attraktiva torgmiljö-
er. Infarter och rondeller ska ge ett välkomnan-
de intryck.

Det ska kännas tryggt att röra sig i kommunen 
Vi ska därför arbeta med åtgärder för bättre 
belysning och skyltning. Vi ska samarbeta med-
polisen kring förebyggande verksamhet liksom 
med kameraövervakning. Kommunens ska ha 
uppsikt över sina fastigheter med bland annat 
tillsyn och kameraövervakning. 

Riktade insatser ska göras på centrala platser 
så som stationen i Eslöv. Trafikmiljön ska bli 
tryggare för cyklister och gående. Vi ska också 
arbeta förebyggande genom att ge ungdomar 
möjlighet till ett berikande idrotts- och kultur-
liv. Samverkan med civilsamhället och olika 
myndigheter ska utvecklas.

Unga och äldres livsvillkor och folkhälsa, 
såväl fysiskt som psykiskt, är centralt. Det ska 
finnas mötesplatser för ungdomar, äldre och 
funktionsnedsatta. Vi ska planera för att möta 
det ökande antalet äldre och yngre genom 
nya förskolor, skolor och demensboende. 
Olika boendealternativ för äldre ska utvecklas 
tillsammans med andra aktörer. De som har 
hemtjänst ska kunna erbjudas annan utförare 
än kommunen enligt lagen om valfrihet, LOV.

Vi vill att fler ska kunna bo i hela vår kom-
mun. Detta gör vi möjligt genom framtagna 
detaljplaner i staden såväl som i byarna. Ge-
nom att öka planberedskapen ger vi möjlighet 
för en blandad bebyggelse med såväl villor 
som lägenheter. Eslövs Bostads AB ska stödja 
utvecklingen av kommunen och främja olika 
boendealternativ. Stadskärnan ska utvecklas 
och östra Eslöv ska planeras och bli som en 
del av centrum. Effekterna av ESS och övriga 
regionens utveckling ska tas tillvara.

Vi är en hållbar, 
spännande kommun 

där människor möts, 
utvecklas och trivs.

”
”
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Inriktningsmål:
• En inkluderande kommun där medborgar-

na känner trygghet genom livet

• Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara 
en kommun att känna stolthet över

• Attraktiva och trygga miljöer i staden, by-
arna och på landsbygden där man trivs och 
utvecklas

• Tillgång till varierande bostäder i hela 
kommunen

Uppdrag:
• Förbättra tryggheten i kommunen

• Inför övervakningskameror tillsammans 
med polisen 

• Inför stöd till utveckling i byarna
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Tillväxt och 
hållbar utveckling
En god utbildning är den bästa starten vi kan 
ge våra unga. Vägen till arbete går genom 
studier och kontakter med näringslivet. Vi vill 
fortsätta satsa för ökade studieresultat. Läsmå-
len ska nås från årskurs ett och kommunens 
elever ska vara redo för gymnasiet när de läm-
nar grundskolan. För de elever som behöver 
mest stöd behövs insatser så som lovskola och 
ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst 
och elevhälsa. Andelen elever som går vidare 
till högskola eller universitet ska öka. Ambitio-
nen är att våra resultat ska tåla en jämförelse 
med andra skolor och kommuner. För att klara 
det krävs trygghet och ökad studiero med ord-
ning och reda i klassrummen.

Utbildning är viktigt hela livet och vi vill ut-
veckla vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i 
samverkan med det lokala näringslivet. Kom-
munen ska ha en god kontakt med universitet 
och högskolor. De som går på försörjningsstöd 
ska i första hand aktivt delta i insatser som 
praktik, studier eller arbetsmarknadsinsatser 
som motprestation.

Kommunens näringsliv ska utvecklas och det 
ska bedrivas ett strategiskt arbete för att ge bäs-
ta möjliga förutsättningar för näringslivet, till 
exempel genom god service och företagslots. 
En fördjupning av översiktsplanen behöver 
göras för näringslivsverksamheten där vi även 
planerar ny mark för näringsidkare. Kommu-

nen ska arbeta strategiskt för framtida markre-
serv.

Eslövs kommun är beroende av god infrastruk-
tur. Vi ska aktivt arbeta för bättre kollektiv-
trafik på landsbygden såväl som i staden. Det 
gäller inte minst kommunens östra del, där 
det är svårt för ungdomar att ta sig in till Eslöv 
för att till exempel gå på den nya gymnasie-
skolan. Eslövs station ska på sikt utvecklas till 
ett resecentrum. Möjligheten till parkering för 
pendlare ska förbättras i våra kollektivtrafiktä-
ta områden. I takt med stadens utveckling ska 
ett parkeringshus byggas centralt.

För såväl trafikanters, som för miljöns skull, 
ska vi fortsätta att arbeta med utbyggnaden av 
cykelvägar, både på landsbygden och i tätorter-
na. Bredbandsutbyggnaden ska främjas så att 
den kommer alla medborgare till del.

Eslöv ska vara ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart. Därför ska FN:s globala mål 
integreras i verksamheten. Kommunens verk-
samheter ska vara fossilbränslefria och vi ska 
fortsätta att vara en ekokommun. Den goda 
åkermarken är en viktig resurs för oss såväl 
som för framtida generationer. Vid utbyggna-
den av kommunen ska vi ta hänsyn till den 
goda jorden. Det ska vara nära till natur- och 
rekreationsområden i våra tätorter. Våra fast-
igheter ska skötas effektivt och miljövänligt. 
Skötseln ska i största mån samordnas.

Vi är förstahandsvalet 
för företagare vid ny-

etablering och expansion.
”

”
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Inriktningsmål:
• Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar 

ansvar för miljö och klimat

• Välutbyggd infrastruktur med goda kom-
munikationer

• Insatser som leder till arbete eller studier

• Attraktiva skolor med stärkta studieresultat

• En kommun som både attraherar nyföreta-
gande och stärker befintligt näringsliv

Uppdrag:
• Skapa möjligheter för fler ungdomar att 

åka kollektivt till gymnasiet i Eslöv

• Inför fria bussresor för äldre

• Färdigställ en fördjupad översiktsplan för 
Östra Eslöv senast juni 2020

• Arbeta aktivt mot Trafikverket för bättre 
trafiklösningar för av- och påfarter på väg 
113
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Verksamhet 
och medarbetare
Eslövs kommun finns till för medborgarna. 
Mötet med kommunen ska präglas av hög 
tillgänglighet och professionalitet.  Det ska vara 
enkelt att följa sina ärenden. Den lokala demo-
kratin ska ha förutsättningar för delaktighet 
och inflytande. Kommunens beslutsfattande 
ska vara transparent för medborgarna. 

För att klara framtidens utmaningar behö-
ver kommunen arbeta nyskapande och ta till 
sig av teknikutvecklingen. Samverkan med 

andra kommuner och aktörer är av stor vikt. 
Kommunen behöver också göra satsningar på 
kompetensförsörjning och arbeta aktivt med 
ledarutveckling. Medarbetarnas delaktighet i 
arbetsuppgifter, utvecklings- och förändringsar-
bete ska tas tillvara.

Vi ska fortsätta arbeta aktivt för att förbättra 
kommunens hälsotal, inte minst genom före-
byggande åtgärder och ett systematiskt arbets-
miljöarbete.

Vi driver en effektiv 
och framtidsorienterad 

organisation med 
medborgarna i fokus.

”
”
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Inriktningsmål:
• En kommun som genom nyskapande tar 

till sig nya arbetssätt och ny teknik

• Attraktiv arbetsgivare

• Mötet med kommunen ska skapa tillit och 
vara rättssäkert och effektivt

• Värdeorden engagemang, nyskapande och 
allas lika värde ska genomsyra verksam-
heten

Uppdrag:
• Förbättra medborgarnas möte med kom-

munen

• Satsa på digitalisering och nya arbetssätt
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00

E-post: kommunen@eslov.se
Webb: eslov.se
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Svar på motion från Håkan Larsson (MP) 
gällande Eslöv som mångkulturell kommun

4

KS.2018.0376
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 52 KS.2018.0376

Yttrande över motion från Håkan Larsson, Miljöpartiet de Gröna (MP) 
gällande Eslöv som mångkulturell kommun 

Ärendebeskrivning 
Motionen från Håkan Larsson (MP) föreslår att Eslövs kommun på olika sätt ska ta 
ställning för begreppet mångkultur och för ett mångkulturellt samhälle där alla 
individer har lika värde. Förslaget ställs mot bakgrund av en ändring av Sveriges 
grundlag år 2010. Vidare föreslås det i motionen att Eslövs kommun definierar sig 
och sin verksamhet som mångkulturell, specifikt i rollen som arbetsgivare och 
upphandlande myndighet. Eslövs kommun föreslås också upprätta en policy för hur 
definitionen ska tillämpas samt ta fram en plan för ”ett preventivt försvar mot de 
grupper som motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen”.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut. Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) gällande

Eslöv som mångkulturell kommun
 Motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslövs som mångkulturell kommun
 Kommunfullmäktiges beslut § 89 2018, Remittering av motion från Håkan

Larsson, Miljöpartiet de Gröna (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun
 Grundlagsändring beslutad 2010. Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP)

gällande Eslöv som mångkulturell kommun
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29, 2019 Yttrande på motion gällande Eslöv

som mångkulturell kommun

Beredning
Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid har samarbetat i beredningen av 
detta ärende vad gäller att ta fram bakgrundsbeskrivning till lagändringen och 
sammanställningen över hur kommunen arbetar med allas lika värde. 
Grundlagsändringen som motionen hänvisar till gäller Regeringsformen och 
beslutades av Sveriges riksdag år 2010. Genom ändringen fastslås det att ”samiska 
folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” (Lag (2010:1408). Begreppet 
mångkultur nämns inte i lagtexten, men har använts i media för att beskriva 
grundlagsändringen.

Eslövs kommun arbetar på olika sätt för att främja och uppmuntra ett rikt kulturliv, 
bland annat genom finansiellt stöd till föreningar, samverkan med idéburen sektor 
och genom flertalet kulturarrangemang. Vidare har kommunen i rollen som 
arbetsgivare beslutat om en gemensam värdegrund med de tre värdeorden 
engagemang, nyskapande och allas lika värde. Arbetet utgår från de interna 
styrdokumenten Kommunikationsplan och Medarbetar- och chefsdeklarationen. I 
medarbetarenkäten för 2018 ställs också frågor till samtliga medarbetare om 
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

kommunens värdeord. Avslutningsvis kan kommunens arbete beskrivas som 
mångkulturellt, men ofta används andra begrepp för att beskriva det som 
grundlagsändringen syftar till: att främja etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjlighet att värna sin kultur.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar, med instämmande av Janet Andersson (S), Daniel 
Rhodin (L) och Ted Bondesson (SD) bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.
Lars Holmström (V) och Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kommunledningskontorets förslag till beslut och 
Lars Holmströms (V) och Rickard Sallermos (MP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enligt med Kommunledningskontorets förslag till beslut 
att avslå motionen.  

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige från Miljöpartiet de Gröna i Eslöv 

Eslöv som mångkulturell kommun. 

En grå regntung novemberdag 2010 röstade riksdagen igenom en grundlagsändring 
som definierar att Sverige är ett mångkulturellt samhälle1. Samtliga riksdagspartier 
står bakom denna definition med ett parti som undantag. Detta motsatte sig 
definitionen då man önskar en återgång till ”Den Svenska” majoritetskulturen vilket 
den då borgliga regeringen och oppositionen skulle ha hotat. (Värt att notera är att 
detta parti själva aldrig lyckades specificera vad ”Den Svenska” majoritetskulturen 
var eller ens när den skulle ha existerat).1

Då grundlagen nu är antagen av en enig riksdag är det en plikt för samhällets 
instanser att förvara den. Det innebär att kommunen aktivt ska stötta och försvara 
definitionen av Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Går man dock in på Eslövs 
kommuns hemsida och söker på ordet mångkultur/mångkulturell så dyker endast en 
träff från Bergabo Förskola upp. ”Bergabo är en mångkulturell förskola där vi tar 
tillvara på varandras likheter och olikheter”. 

Det är ett svaghetstecken från kommunens sida att endast en ensam förskola står 
upp för mångkultur idag 2018 trots att det är 8 år sedan begreppet skrevs in i 
grundlagen. Eslövs kommun måste aktivt visa att den tar ställning för ett 
mångkulturellt samhälle där alla individer har lika värde. Främlingsfientliga, 
antidemokratiska och auktoritetsförespråkande grupper tar avsaknaden av 
ställningstagande som intäkt för att Eslövs kommun instämmer i deras världsbild. 

För Miljöpartiet är det en självklarhet att alltid ta ställning för ett samhälle baserat på 
mångfald och allas lika värde och att handfast låta det genomsyra alla led inte bara i 
ord utan även i handling. Vi anser även att Eslövs kommun ska låta detta genomsyra 
alla delar av kommunen inte bara i ord utan även i handling. 

Genom att ta aktiv ställning visar kommunen att Främlingsfientliga, antidemokratiska 
och auktoritetsförespråkande grupper inte har några vänner  vart de än vänder sig i 
Eslöv. 

Miljöpartiet de gröna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 Att Eslövs kommun definierar sig som mångkulturell kommun.
 Att Kommunen definierar all sin verksamhet som mångkulturell.
 Att Kommunen upprättar en policy för hur den grundlagsskyddade

definitionen tillämpas.
 Att Kommunen i sin upphandling kräver att partners är verksamheter som

stödjer mångkultur och mångfald.

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-grundlag-historiskt-beslut-utan-debatt
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 Att Kommunen definierar sig som mångkulturell arbetsgivare och arbetsplats 
där de anställda förväntas stå bakom kommunens värdering och inte 
representera grupper som motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen. 

 Att Kommunen utarbetar en plan för preventivt försvar mot de grupper som 
motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen .

För miljöpartiet de gröna i Eslöv

Håkan Larsson
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-- Sammanträdes  rotokoll 17 24

ESLOVS 2019—02—13 p (  )
K0  M M U N

Kultur- och fritidsnämnden

§  29 KOF.2018.0210

Yttrande  på motion  gällande Eslöv  som  mångkulturell  kommun

Ärendebeskrivning

Motionen från Håkan Larsson (MP) föreslår att  Eslövs  kommun på olika sätt ska ta

ställning för begreppet mångkultur och för ett mångkulturellt samhälle där alla

individer har lika värde. Förslaget ställs mot bakgrund av en ändring av Sveriges

grundlag år 2010.Vidare föreslås det i motionen att Eslövs kommun definierar sig

och sin verksamhet som mångkulturell, specifikt i rollen som arbetsgivare och

upphandlande myndighet. Eslövs kommun föreslås också upprätta en policy för hur

definitionen ska tillämpas samt ta fram en plan för ”ett preventivt försvar mot de

grupper som motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen”.

Beslutsunderlag

. Svar på motion gällande Eslöv som mångkulturell kommun.

0  Kommunfullmäktiges beslut 2018—09—24 § 89 Remittering av motion från Håkan

Larsson (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun

0 Motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun

Beredning

Grundlagsändringen som motionen hänvisar till gäller Regeringsformen och

beslutades av Sveriges riksdag år 2010. Genom ändringen fastslås det att ”samiska

folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” (Lag (2010: 1408). Begreppet

mångkultur nämns inte i lagtexten, men har använts i media för att beskriva grund-

lagsändringen.

Eslövs kommun arbetar på flera sätt för att främja och uppmuntra ett rikt kulturliv,

bland annat genom finansiellt stöd till föreningar, samverkan med idéburen sektor

och genom flertalet kulturarrangemang. Vidare har kommunen i rollen som

arbetsgivare beslutat om en gemensam värdegrund med de tre värdeorden

engagemang, nyskapande och allas lika värde. Arbetet utgår från de interna

styrdokumenten Kommunikationsplan och Medarbetar- och chefsdeklarationen.  I

medarbetarenkäten för 2018 ställs också frågor till samtliga medarbetare om

kommunens värdeord. Avslutningsvis arbetar kommunen för att alla invånare ska få

möjlighet att utöva och värna sin kultur.

greps signatur Utdragsbestyrkande  
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Sammanträdesprotokoll 18  (  24 )
ESLOVS 2019-02—13
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden

Sverigedemokraterna yrkar att motionen ska avslås. Arvid Frandsen (M) med flera

yrkar bifall till motionen.

Ajournering

Ajournering begärs

Sammanträdes ajourneras mellan klockan 19.00 och 19.04.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels avslag dels bifall till motionen och finner att

kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen.

Votering begärs

Ja för bifall och Nej för avslag. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3Nej-

röster.

Beslut

-  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter detta yttrande anse motionen besvarad

och skickar den till kommunstyrelsen för beslut.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig*mot beslutet till förmån för eget skriftligt förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

 

Justerares signatur  J  Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Mötesdatum

 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-13

Voteringslista:  §  29

Ärende: Yttrande på motion gällande Eslöv som mångkulturell kommun, KOF.2018.0210

Voteringslista(or)

J A—röst skickas till Kommunstyrelsen för beslut NEJ —röst avslag

Ledamot Ja Nej Avstår

Christine Melinder (M), ordförande

Kire Gelevski (S), vice ordförande

Per Rosenqvist (C), 2:e vice ordförande

Dennis Larsen (SD), ledamot

Ann Hansson (S), ledamot

Arvid Frandsen (M), ledamot

Elise Rosberg (V), ledamot

Mohammed Gulchin (S), ledamot

Ted Bondesson (SD), ledamot X

Resultat ><><

kk

><><t><><0
Qx

U.)
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Reservation mot beslutsärende nr 9 KoF möte den 13/2 2019

Vi  i  SD Eslöv reserverar oss mot det bifallna beslutet  i  ärendet till förmån för vårt eget förslag om

återremiss. lde rådande regelverken för bidragsstöd står det klart att man inte får ha politisk eller

religiös inriktning i sin förening för att vara bidragsberättigad. På föreningens hemsida på sociala

medier fanns inlägg som antydde att sådana kopplingar finns. Vi menar att detta motiverar en

återremiss för att undersöka detta närmare.

Reservation mot beslutsärende nr 11 KoF möte den 13/2 2019

Vi i SD reserverar oss mot det bifallna beslutet i ärendet till förmån för vå rt eget förslag om avslag på

motionen från Håkan Larsson. Vi menar att flertalet av attsatserna är ytterst tveksamma i förhållande

till svensk grundlag. Försöken att diktera vad människor tycker och tänker om olika ämnen, såsom

motionen föreslår, ser vi som oacceptabla och är oförenligt med demokratin. Dessutom stämmer

inte delar av den fakta som omnämns i motionen, vilket även beredningen påpekade. Med

ovanstående motiveringar ser vi avslag som det ända rimliga beslutet.
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1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2

dels att 2, 3 och 8–11 kap. samt 12 kap. 8 § ska upphöra att gälla, 
dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap.,
dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6–10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 och

10–14 §§, att nuvarande 5 kap. 1, 3–7 §§ ska betecknas 5 kap. 3–8 §§, att nu-
varande 6 kap. 2–7, 8 och 10 §§ ska betecknas 6 kap. 4–9, 11 och 12 §§, att
nuvarande 6 kap. 9 § ska betecknas 6 kap. 2 §, att nuvarande 7 kap. 8 § ska
betecknas 6 kap. 10 §, att nuvarande 12 kap. 8 § ska betecknas 11 kap. 8 §
samt att nuvarande 13 kap. 9 och 10–13 §§ ska betecknas 15 kap. 15 och 9–
12 §§,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 14 § och 15 kap. 15 § ska lyda
”Ytterligare bestämmelser” respektive ”Vapenstillestånd”,

dels att 1 kap. 2, 4, 5, 7 och 9 §§, 4 kap. 1–7 och 10–13 §§, 5 kap. 2–8 §§,
6 kap. 1, 2 och 4–12 §§, 7 kap. 1–7 §§, 13 kap. 1–7 §§ och 15 kap. 1–12 §§
samt att rubrikerna närmast före 4 kap. 1–6 och 10 §§, 6 kap. 1, 4, 7 och 10–
12 §§, 7 kap. 1–3 och 6 §§, 13 kap. 1 och 3–7 §§ samt 15 kap. 1, 2, 4, 5 och
7–12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1976:871) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i regeringsformen ska införas tio nya paragrafer, 1 kap. 10 §,
4 kap. 8 och 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8 och 9 §§, 15 kap. 13,
14 och 16 §§, samt närmast före 4 kap. 8 och 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13,
14 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i regeringsformen ska införas åtta nya kapitel, 2, 3, 8–12 och
14 kap., av följande lydelse.

1 kap.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmän-

1 Prop. 2009/10:80, prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet.
2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.
2 Regeringsformen omtryckt 2003:593.

SFS 2010:1408
Utkom från trycket
den 7 december 2010
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2

SFS 2010:1408 na trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social om-
sorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö
för nuvarande och kommande generationer. 

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktig-
het och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna
ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, natio-
nellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshin-
der, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den en-
skilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlig-
heter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur sta-

tens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar
Sveriges tron är rikets statschef.

7 § I riket finns kommuner på lokal och regional nivå.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offent-
liga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet.

10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom
ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i
internationellt samarbete.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att

i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-

ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av
konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på
allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller
enskilda syften, och

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin
religion.
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3

SFS 2010:1408I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, te-
levision och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en da-
tabas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upp-
tagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av
allmänna handlingar.

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i poli-
tiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon
av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i
demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk samman-
slutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i
första meningen.

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt re-
gister enbart på grund av sin politiska åskådning.

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

4 § Dödsstraff får inte förekomma.

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för
tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttran-
den.

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt
ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot
undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt medde-
lande.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det all-
männa skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det
sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den en-
skildes personliga förhållanden.

7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i ri-
ket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt
medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om
sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. 

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden.
Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att för-
flytta sig inom riket och att lämna det.

Rättssäkerhet

9 § Om en annan myndighet än en domstol har berövat någon friheten med
anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna få fri-
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SFS 2010:1408 hetsberövandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detta gäller dock
inte när det är fråga om att till Sverige flytta över verkställighet av en frihets-
berövande påföljd enligt en dom i en annan stat.

Även den som av någon annan anledning än som anges i första stycket har
blivit omhändertagen tvångsvis, ska kunna få omhändertagandet prövat av
domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställs i sådant
fall prövning av en nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag
och ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Har prövningen inte uppdragits åt en myndighet som är behörig enligt för-
sta eller andra stycket, ska prövningen göras av allmän domstol.

10 § Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som
inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dö-
mas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då.
Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och annan
särskild rättsverkan av brott.

Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av före-
skrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller
avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får
en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade
trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riks-
dagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag
jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett
sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från för-
sta meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband
med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.

11 § Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte hel-
ler för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid
domstol ska vara offentlig.

Skydd mot diskriminering

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas där-
för att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell lägg-
ning. 

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på
grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstad-
komma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller mot-
svarande tjänsteplikt.

Stridsåtgärder på arbetsmarknaden

14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av ar-
betsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat
följer av lag eller avtal.
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15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå
sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation
eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker an-
vändningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose an-
gelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersätt-
ning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker an-
vändningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående mark-
användning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada
uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastig-
heten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av
lag i fråga om rätt till ersättning. 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad
som föreskrivits ovan.

Upphovsrätt

16 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt be-
stämmelser som meddelas i lag.

Näringsfrihet

17 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas en-
dast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Utbildning och forskning

18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kost-
nadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara
också för att högre utbildning finns.

Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åta-
ganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter 

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–
24 §§, begränsas genom lag:
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SFS 2010:1408 1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrations-
friheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5), 

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga
försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär över-
vakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §), 

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra me-

ningen). 
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättig-

heterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 §
och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän
tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfri-
heten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 §
första stycket andra meningen.

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål
som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett
den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får
inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan
åskådning.

22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på
yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att
det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare.
Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de rös-
tande enas om beslutet.

Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år
av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst
eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt
med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsför-
ordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång, eller
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är till-

lämpligt i fråga om ett visst lagförslag.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas
anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vi-
dare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får be-
gränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om
särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första
stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och in-
formationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella
angelägenheter.
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SFS 2010:1408Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närma-
re reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en
begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. 

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till
ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till
trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets sä-
kerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar
vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse
av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begräns-
ningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrations-
friheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket), 

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen), 
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och

5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i
förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som inne-
bär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden
(6 §), 

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen), 
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än

brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena), 
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra me-

ningen), 
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §), 
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §), 
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första

stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje
stycket tillämpas.

3 kap. Riksdagen

Riksdagens bildande och sammansättning 

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. 
Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att lämna

särskild personröst. 
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som upp-

träder i val under särskild beteckning. 

2 § Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter. För ledamöterna
ska det finnas ersättare.
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3 § Ordinarie val till riksdagen hålls vart fjärde år.

Rösträtt och valbarhet

4 § Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller
någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.

Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riks-
dagen eller ersättare för ledamot.

Frågan om någon har rösträtt avgörs på grundval av en före valet upp-
rättad röstlängd.

Valkretsar 

5 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.

Mandatfördelningen mellan valkretsarna

6 § Av mandaten i riksdagen är 310 fasta valkretsmandat och 39 utjäm-
ningsmandat. 

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av en
beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje valkrets och
antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställs för fyra år i sän-
der.

Mandatfördelningen mellan partierna

7 § Mandaten fördelas mellan partier. 
Endast partier som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket får

delta i fördelningen av mandaten. Ett parti som har fått färre röster får dock
delta i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets där partiet har
fått minst tolv procent av rösterna. 

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas på varje valkrets proportionellt
mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. 

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av alla
mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som har till-
fallit ett parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportionell mot
de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har ett parti vid
fördelningen av de fasta valkretsmandaten fått flera mandat än som mot-
svarar den proportionella representationen i riksdagen för partiet, bortses vid
fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de fasta valkrets-
mandat som det har fått. Sedan utjämningsmandaten har fördelats mellan
partierna, tillförs de valkretsar. 

Vid mandatfördelningen mellan partierna används uddatalsmetoden med
första divisorn jämkad till 1,4. 

9 § För varje mandat som ett parti har fått utses en riksdagsledamot samt
ersättare för honom eller henne. 

39 ( 202 )



9

SFS 2010:1408Valperiod

10 § Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen har sam-
lats till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. 

Den nyvalda riksdagen samlas på den femtonde dagen efter valdagen,
dock tidigast på den fjärde dagen efter det att valresultatet har kungjorts. 

Extra val

11 § Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie
val. Extra val ska hållas inom tre månader efter beslutet. 

Efter val till riksdagen får regeringen inte besluta om extra val förrän tre
månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Reger-
ingen får inte heller besluta om extra val under den tid då dess ledamöter, ef-
ter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar till dess en
ny regering ska tillträda. 

Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §. 

Överklagande av val

12 § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valpröv-
ningsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. 

Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag även om valet
har överklagats. Ändras valet, intar en ny ledamot sin plats så snart ändring-
en har kungjorts. Det gäller också för ersättare. 

Valprövningsnämnden består av en ordförande, som ska vara eller ha varit
ordinarie domare och som inte får tillhöra riksdagen, och sex andra leda-
möter. Ledamöterna väljs efter varje ordinarie val, så snart valet har vunnit
laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. Ordföranden
väljs särskilt. 

Ytterligare bestämmelser

13 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som anges i 1 § tredje stycket
och 3–12 §§ samt om utseende av ersättare för riksdagsledamöterna medde-
las i riksdagsordningen eller annan lag.

4 kap.
Riksmöte

1 § Riksdagen sammanträder till riksmöte varje år. Riksmötet hålls i
Stockholm, om inte riksdagen eller talmannen bestämmer annat av hänsyn
till riksdagens säkerhet eller frihet.

Talmannen

2 § Riksdagen väljer inom sig för varje valperiod en talman samt en förste,
en andre och en tredje vice talman.
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3 § Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott
och ett finansutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen.

Rätten att väcka förslag

4 § Regeringen och varje riksdagsledamot får, i enlighet med bestämmel-
ser i riksdagsordningen, väcka förslag i fråga om allt som kan komma under
riksdagens prövning, om inte annat anges i denna regeringsform.

Ärendenas beredning

5 § Ett ärende som har väckts av regeringen eller en riksdagsledamot be-
reds av ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regerings-
form.

Ärendenas avgörande

6 § När ett ärende ska avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och
varje statsråd yttra sig i enlighet med de närmare bestämmelser som medde-
las i riksdagsordningen.

I riksdagsordningen meddelas också bestämmelser om jäv.

7 § Vid omröstning i kammaren gäller som riksdagens beslut den mening
som mer än hälften av de röstande enas om, om inte något annat anges i
denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i
riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Bestämmelser om
förfarandet vid lika röstetal meddelas i riksdagsordningen.

Uppföljning och utvärdering

8 § Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom utskottets
ämnesområde.

Offentlighet i kammaren

9 § Sammanträden i kammaren är offentliga.
Ett sammanträde får dock hållas inom stängda dörrar enligt bestämmelser

i riksdagsordningen.

Ledamöternas ställning

10 § Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot
utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet.

11 § En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag  utan
att riksdagen har medgett det.

När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant prö-
va om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket.
Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.
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SFS 2010:1408En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast
om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdra-
get. Beslut om detta fattas av domstol.

12 § Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag
som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar
under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett
beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant
medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras
från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövan-
det av uppdraget.

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag
om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon er-
känner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott
för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

13 § Under den tid som en riksdagsledamot är riksdagens talman eller till-
hör regeringen utövas hans eller hennes uppdrag som riksdagsledamot av en
ersättare. Riksdagen kan i riksdagsordningen föreskriva att en ersättare ska
träda i en riksdagsledamots ställe när han eller hon är ledig.

Bestämmelserna i 10 § och 12 § första stycket gäller även för talmannen
och hans eller hennes uppdrag.

För en ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller bestäm-
melserna om ledamot.

5 kap.
1 § Av 1 kap. 5 § framgår att konungen eller drottning som enligt succes-
sionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och
har fyllt arton år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva
uppdrag som talman eller riksdagsledamot.

3 § Statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter av stats-
ministern. När det behövs sammanträder regeringen i konselj under stats-
chefens ordförandeskap.

Innan statschefen reser utomlands ska han eller hon samråda med stats-
ministern.

4 § Om konungen eller drottning som är statschef är förhindrad att fullgöra
sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset,
som inte är förhindrad, för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra stats-
chefens uppgifter.

5 § Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som
ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en
vice riksföreståndare.

Detsamma gäller om konungen eller drottning som är statschef dör eller
avgår och tronföljaren ännu inte har fyllt arton år.
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SFS 2010:1408 6 § Om konungen eller drottning som är statschef under en samman-
hängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina upp-
gifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om
konungen eller drottningen ska anses ha avgått.

7 § Riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra
som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan
tjänstgöra.

Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör ef-
ter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan
behörig kan tjänstgöra.

8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gär-
ningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef.

6 kap.
Regeringens sammansättning

1 § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.
Statsministern utses enligt bestämmelserna i 4–6 §§. Statsministern till-

sätter övriga statsråd. 

2 § Statsråden ska vara svenska medborgare.
Ett statsråd får inte inneha någon anställning. Han eller hon får inte heller

inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroen-
det för honom eller henne.

Statsministeromröstning efter val

3 § En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats ge-
nom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksda-
gen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska stats-
ministern entledigas.

Omröstningen ska inte hållas om statsministern redan har entledigats.

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje
partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice tal-
männen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget
genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot
förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.

5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upp-
repas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfaran-
det avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte
ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom
samma tid.
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SFS 2010:14086 § När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller
hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter
äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om
statschefen har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till
konseljen.

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar.

Entledigande av statsministern eller annat statsråd

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har
riksdagens förtroende, ska talmannen entlediga statsrådet. Om regeringen
kan besluta om extra val till riksdagen och gör det inom en vecka från miss-
troendeförklaringen, ska något entledigande dock inte ske.

I 3 § finns bestämmelser om entledigande av statsministern med anled-
ning av en statsministeromröstning efter val.

8 § Ett statsråd ska entledigas om han eller hon begär det, statsministern av
talmannen och ett annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i
andra fall entlediga statsråd.

9 § Om statsministern entledigas eller dör, ska talmannen entlediga de öv-
riga statsråden.

Ställföreträdare för statsministern

10 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egen-
skap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller
hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställ-
företrädaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av
de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller
flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde.

Övergångsregering

11 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina
befattningar till dess en ny regering har tillträtt. Har ett annat statsråd än
statsministern entledigats på egen begäran, uppehåller han eller hon sin be-
fattning till dess en efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

Förhinder för talmannen

12 § Om talmannen har förhinder övertar en vice talman de uppgifter som
talmannen har enligt detta kapitel.

7 kap.
Regeringskansliet och dess uppgifter

1 § För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och
statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I
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SFS 2010:1408 detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar
ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer
för departementen.

Ärendenas beredning

2 § Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och
yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden
ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även
sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlig-
het att yttra sig.

3 § Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde.
Regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av för-

fattningar eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som
anges i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det
departement som ärendena hör till.

4 § Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde och är
ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd ska delta i regerings-
sammanträdet.

5 § Vid ett regeringssammanträde är departementschefen föredragande i
de ärenden som hör till hans eller hennes departement. Statsministern kan
dock förordna att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett visst
departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen.

Protokoll och skiljaktig mening

6 § Vid regeringssammanträden ska protokoll föras. Skiljaktiga meningar
ska antecknas i protokollet.

7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra beslut som ska expedi-
eras ska för att bli gällande skrivas under av statministern eller ett annat
statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning före-
skriva att en tjänsteman i särskilda fall ska få skriva under beslut som ska
expedieras.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter
1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen ge-
nom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen
eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kom-
muner.

Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förord-
ning.
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2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser 
1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska

förhållanden inbördes, 
2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att

föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 

3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och
för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt
och deras åligganden,

4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rådgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkomröst-

ning i en grundlagsfråga, eller 
6. val till Europaparlamentet. 
Även av andra bestämmelser i denna regeringsform och av annan grund-

lag följer att föreskrifter av visst innehåll ska meddelas genom lag.

Föreskrifter som meddelas av regeringen

3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna får dock inte avse

1. annan rättsverkan av brott än böter, 
2. skatt, utom tull på införsel av varor, eller
3. konkurs eller utsökning. 
Riksdagen kan i lag, som innehåller ett bemyndigande enligt första

stycket, föreskriva även annan rättsverkan av brott än böter för överträdelse
av en föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av bemyndigandet.

4 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 1–3 om anstånd med att fullgöra förpliktelser.

5 § Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter
om

1. när lagen ska träda i kraft, 
2. när delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas, eller 
3. tillämpning av lagen i förhållande till ett annat land eller en mellan-

folklig organisation.

6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande
enligt denna regeringsform ska underställas riksdagen för prövning om riks-
dagen bestämmer det.

7 § Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkställighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.
Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller

dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i
första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskatt-
ningen.
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SFS 2010:1408 8 § Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att
riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne.

Föreskrifter som meddelas av andra än riksdagen och regeringen

9 § Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 om föreskrifterna avser

1. avgifter, eller
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen.

10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att meddela
föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen också medge att regeringen
bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela före-
skrifter i ämnet.

11 § Regeringen får bemyndiga en myndighet under regeringen eller nå-
gon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett be-
myndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden
inom riksdagen eller dess myndigheter.

12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd
av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska underställas regeringen för
prövning om regeringen bestämmer det.

13 § Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela före-
skrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och i fråga om dess uppgift
att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 

Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela före-
skrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första be-
slutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas
tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela
riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio
månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens
kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett
sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättede-
lar av ledamöterna måste rösta för beslutet.

15 § Riksdagen får inte såsom vilande anta ett förslag om stiftande av
grundlag som är oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan att
samtidigt avslå det först antagna förslaget.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det
yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av
ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom
femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande.
Yrkandet ska inte beredas i utskott. 

47 ( 202 )



17

SFS 2010:1408Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det val till riksdagen som av-
ses i 14 §. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de
godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de
som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som rös-
tat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster
vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.

17 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som anges i 14 § första–tredje
meningarna och 15 §. Den kan också stiftas genom endast ett beslut, om
minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens leda-
möter röstar för beslutet. 

Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma ord-
ning som lag i allmänhet. 

Första stycket tillämpas också vid stiftande av sådan lag som avses i 2 §
första stycket 4.

Ändring och upphävande av lag

18 § En lag får inte ändras eller upphävas på annat sätt än genom lag. 
I fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller riksdagsordningen

tillämpas 14–17 §§. Vid ändring eller upphävande av sådan lag som avses i
2 § första stycket 4 tillämpas 17 § första stycket.

Utfärdande och kungörande av föreskrifter

19 § En beslutad lag ska utfärdas av regeringen så snart som möjligt. En
lag med sådana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som inte
ska tas in i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen.

Lagar ska kungöras så snart som möjligt. Detsamma gäller förordningar,
om inte annat anges i lag.

Lagrådet

20 § För att lämna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagråd, där
det ingår domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och
Högsta förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om Lagrådets
sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag.

21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som
närmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott. 

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar 
1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i

ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspel-
ningar ur en databas samt tekniska upptagningar, 

2. lag om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar, 
3. lag som avses i 2 kap. 14–16 §§, 20 § eller 25 §,
4. lag om behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automati-

serad, 
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SFS 2010:1408 5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebär åligganden för
kommunerna,

6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller
12 kap., eller 

7. lag som ändrar eller upphäver en lag enligt 1–6. 
Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning

skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja
lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men uppkommer. Föreslår re-
geringen att riksdagen ska meddela lag i något av de ämnen som avses i an-
dra stycket och har Lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, ska re-
geringen samtidigt redovisa skälen för detta för riksdagen. Att Lagrådet inte
har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas.

22 § Lagrådets granskning ska avse 
1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 
4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som

har angetts, och 
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

9 kap. Finansmakten

Beslut om statens inkomster och utgifter

1 § Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens
budget.

Förslag till budget

2 § Regeringen lämnar en budgetproposition till riksdagen.

Beslut om budget

3 § Riksdagen beslutar om budget för det följande budgetåret eller, om det
finns särskilda skäl, för en annan budgetperiod. Riksdagen beslutar därvid
om en beräkning av statens inkomster och om anslag för bestämda ändamål.

Riksdagen kan besluta att ett särskilt anslag ska utgå för en annan tid än
budgetperioden.

Riksdagen kan besluta att statens inkomster får tas i anspråk för bestämda
ändamål på annat sätt än genom beslut om anslag.

4 § Under budgetperioden kan riksdagen besluta om en ny beräkning av
statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

5 § Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens bör-
jan, beslutar riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för tiden till
dess en budget har beslutats. Riksdagen kan uppdra åt finansutskottet att
fatta ett sådant beslut på riksdagens vägnar. 

Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett visst
ändamål, ska den senaste budgeten, med de ändringar som följer av andra
beslut av riksdagen, gälla till dess anslag beslutats.
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6 § Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet även för tid
efter den följande budgetperioden.

Användning av anslag och inkomster

7 § Anslag och inkomster får inte användas på annat sätt än vad riksdagen
har bestämt.

Statens tillgångar och åtaganden

8 § Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgångar, om de inte
avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till särskild förvaltning.

Regeringen får inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lån eller göra
andra ekonomiska åtaganden för staten.

9 § Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet
över statens tillgångar. Riksdagen kan också besluta att en åtgärd av ett visst
slag inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det.

Årsredovisning för staten

10 § Regeringen lämnar efter budgetperiodens slut en årsredovisning för
staten till riksdagen.

Ytterligare bestämmelser om budgeten

11 § Ytterligare bestämmelser om riksdagens och regeringens befogen-
heter och skyldigheter i fråga om budgeten meddelas i riksdagsordningen el-
ler särskild lag.

Valutapolitiken

12 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Öv-
riga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

Riksbanken

13 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen.
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får bestäm-
ma hur Riksbanken ska besluta i frågor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken leds
av en direktion, som utses av fullmäktige. 

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen ska be-
viljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han
eller hon därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av
direktionen från anställningen endast om ledamoten inte längre uppfyller de
krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om
han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. 
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SFS 2010:1408 Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och
verksamhet meddelas i lag.

14 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser
om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

10 kap. Internationella förhållanden

Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organi-
sationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en inter-
nationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver
riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bin-
dande internationell överenskommelse som 

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om. 
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt

en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av
överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en
för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen
är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens god-
kännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överläg-
ga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för
samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om
överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

Andra internationella förpliktelser samt uppsägning

5 § Bestämmelserna i 1–4 §§ tillämpas även på andra former av interna-
tionella förpliktelser för riket än överenskommelser samt på uppsägning av
internationella överenskommelser eller förpliktelser.

Överlåtelse av beslutanderätt inom EU-samarbetet

6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen över-
låta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan över-
låtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde
till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och
i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 
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SFS 2010:1408Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av
de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riks-
dagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av
överenskommelse enligt 3 §.

Överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet

7 § I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar
sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, an-
vändningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter
eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller
förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisa-
tion för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till
en mellanfolklig domstol. 

Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om
begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte
överlåtas enligt första stycket. 

Riksdagen fattar beslut om överlåtelse i den ordning som anges i 6 § andra
stycket.

8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig
på denna regeringsform kan, i andra fall än de som avses i 6 §, genom beslut
av riksdagen överlåtas till en annan stat, till en mellanfolklig organisation el-
ler till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksda-
gen får i lag bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskil-
da fall besluta om en sådan överlåtelse. 

Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fattar riksdagen beslut om över-
låtelse eller bemyndigande i den ordning som anges i 6 § andra stycket.

Framtida ändringar i internationella överenskommelser

9 § Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska gälla som
svensk rätt, får riksdagen besluta att även en framtida, för riket bindande
ändring i överenskommelsen ska gälla som svensk rätt. Ett sådant beslut får
endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning. Beslutet fattas i den
ordning som anges i 6 § andra stycket.

Riksdagens rätt till information och samråd om EU-samarbetet

10 § Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med or-
gan som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i
Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om informations- och samråds-
skyldigheten meddelas i riksdagsordningen.
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11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de
utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga
med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av stör-
re vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan
ske.

12 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som
riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens
sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är
skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter be-
gär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden
är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern. 

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden
ska visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han eller hon
har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovill-
korlig tystnadsplikt.

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hål-
las underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en an-
nan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig
myndighet.

Mellanfolkliga brottmålsdomstolar

14 § Bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 8 § och
13 kap. 3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina åtaganden med
anledning av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen eller i för-
hållande till andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar.

11 kap. Rättskipningen

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna dom-
stolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltnings-
rätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av
Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt
kan begränsas genom lag.

Andra domstolar inrättas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns
bestämmelser om förbud mot inrättande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som
är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som le-
damot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag här-
ifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för hand-
läggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål.
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SFS 2010:14082 § Bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvud-
dragen i deras organisation och om rättegången, i andra hänseenden än som
berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rättskipningens självständighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol
ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en
rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur
dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

4 § Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

5 § Rättstvister mellan enskilda får inte utan stöd av lag avgöras av andra
myndigheter än domstolar.

Utnämningen av ordinarie domare

6 § Ordinarie domare utnämns av regeringen. 
Vid utnämningen ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom

förtjänst och skicklighet.
Bestämmelser om grunderna för förfarandet vid utnämningen av ordinarie

domare meddelas i lag.

Ordinarie domares rättsställning

7 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställ-
ningen endast om

1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av
skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha an-
ställningen, eller

2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyl-
dig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.

Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordi-
narie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning.

8 § Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta
domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolen prövar om en ledamot av Högsta domsto-
len ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att ge-
nomgå en läkarundersökning. Om en sådan talan avser en ledamot av Högsta
förvaltningsdomstolen, prövas den av Högsta domstolen. 

Talan enligt första och andra styckena väcks av riksdagens ombudsman
eller justitiekanslern.

9 § Har en ordinarie domare skilts från anställningen genom beslut av en
annan myndighet än en domstol, ska han eller hon kunna begära att beslutet
prövas av domstol. Vid en sådan prövning ska ordinarie domare ingå i dom-
stolen. Detta gäller också beslut varigenom en ordinarie domare har av-
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SFS 2010:1408 stängts från utövning av sin anställning, ålagts att genomgå en läkarunder-
sökning eller meddelats en disciplinpåföljd.

10 § Grundläggande bestämmelser om ordinarie domares rättsställning i
övrigt meddelas i lag.

Krav på medborgarskap

11 § Ordinarie domare ska vara svenska medborgare. I övrigt får krav på
svenskt medborgarskap för behörighet att utöva rättskipningsuppgifter upp-
ställas endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag.

Andra anställda vid domstolarna

12 § För andra anställda vid domstolarna än de ordinarie domarna tilläm-
pas 12 kap. 5–7 §§.

Resning och återställande av försutten tid

13 § Resning i ett avgjort ärende samt återställande av försutten tid be-
viljas av Högsta förvaltningsdomstolen eller, om det anges i lag, av en lägre
förvaltningsdomstol, när det gäller ett ärende för vilket regeringen, förvalt-
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall be-
viljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller,
om det anges i lag, av en annan domstol som inte är en förvaltningsdomstol. 

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid får
meddelas i lag.

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i
grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsido-
satts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att
riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvalt-
ningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är
myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande
organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska be-
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SFS 2010:1408sluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en
kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Överlämnande av förvaltningsuppgifter

4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner.
Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer

och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett
överlämnande göras endast med stöd av lag.

Särskilda bestämmelser om statliga anställda

5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen
anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga
grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

6 § Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska vara svenska med-
borgare. Detsamma gäller justitiekanslern. I övrigt får krav på svenskt med-
borgarskap för behörighet att inneha en anställning eller utöva ett uppdrag
hos staten eller en kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar
som anges i lag.

7 § Grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i an-
dra hänseenden än de som berörs i denna regeringsform meddelas i lag.

Dispens och nåd

8 § Regeringen får medge undantag från föreskrifter i förordningar eller
från bestämmelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om
inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en
annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande
ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av
en myndighet. 

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för
att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas.

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestäm-
melse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte till-
lämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende
har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att
riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 
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Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och re-
geringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut
protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa
ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga
för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet
skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen
av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska kon-
stitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har
funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en
framställning till regeringen.

Åtal med statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av
statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt
sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta
domstolen.

Misstroendeförklaring

4 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende.
Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tion-
del av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroende-
förklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det
väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra
val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yr-
kande avseende ett statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin be-
fattning enligt 6 kap. 11 § får inte i något fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott.

Interpellationer och frågor

5 § En riksdagsledamot får framställa interpellationer och frågor till ett
statsråd i angelägenheter som rör statsrådets tjänsteutövning i enlighet med
de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen.

Riksdagens ombudsmän

6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i
enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över
tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En om-
budsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.
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SFS 2010:1408Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten eller
kommuner ska lämna de upplysningar och yttranden som en ombudsman be-
gär. Sådan skyldighet har även andra som står under en ombudsmans tillsyn.
En ombudsman har rätt att få tillgång till domstolars och förvaltnings-
myndigheters protokoll och handlingar. Allmän åklagare ska på begäran bi-
träda en ombudsman.

Närmare bestämmelser om ombudsmännen meddelas i riksdagsordningen
och i annan lag.

Riksrevisionen

7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att gran-
ska den verksamhet som bedrivs av staten. Bestämmelser om att Riksrevisio-
nens granskning kan avse också annan än statlig verksamhet meddelas i lag.

8 § Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som väljs av riksdagen. Riks-
dagen får skilja en riksrevisor från uppdraget endast om riksrevisorn inte
längre uppfyller de krav som gäller för uppdraget eller om riksrevisorn har
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Riksrevisorerna beslutar självständigt, med beaktande av de bestämmelser
som finns i lag, vad som ska granskas. De beslutar självständigt och var för
sig hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.

9 § Ytterligare bestämmelser om Riksrevisionen meddelas i riksdags-
ordningen och i annan lag.

14 kap. Kommunerna
1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt
intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser
om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga an-
gelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kom-
muners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska
förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner
meddelas i lag.
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Inkallande av riksdagen

1 § Kommer riket i krig eller krigsfara ska regeringen eller talmannen kalla
riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar kallelsen kan besluta att riks-
dagen ska sammanträda någon annanstans än i Stockholm.

Krigsdelegationen

2 § Är riket i krig eller krigsfara, ska en inom riksdagen utsedd krigs-
delegation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas beslut att krigsdelegationen ska träda i riks-
dagens ställe av Utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i
riksdagsordningen. Innan beslut meddelas ska samråd ske med statsminis-
tern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena
att sammanträda, meddelas beslutet av regeringen. Om riket är i krigsfara,
meddelas beslutet av Utrikesnämndens ledamöter i förening med stats-
ministern. För ett sådant beslut krävs att statsministern och sex av nämndens
ledamöter röstar för det.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att
riksdagen ska återta sina befogenheter. Beslutet ska fattas så snart förhållan-
dena medger det.

Bestämmelser om krigsdelegationens sammansättning meddelas i riks-
dagsordningen.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den riksdagens
befogenheter. Den får dock inte fatta beslut som avses i 11 § första stycket
första meningen eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

Regeringsbildning och regeringens arbetsformer

4 § Är riket i krig och kan regeringen till följd av detta inte fullgöra sina
uppgifter, kan riksdagen besluta om bildande av regering och om regering-
ens arbetsformer.

Regeringens befogenheter

5 § Är riket i krig och kan varken riksdagen eller krigsdelegationen till
följd av detta fullgöra sina uppgifter, ska regeringen fullgöra dessa i den ut-
sträckning det behövs för att skydda riket och slutföra kriget.

Regeringen får inte med stöd av första stycket stifta, ändra eller upphäva
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.

6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana extraordinära förhållan-
den som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i,
kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning meddela
sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars ska meddelas ge-
nom lag. Om det behövs med hänsyn till försvarsberedskapen, kan reger-
ingen även i annat fall med stöd av bemyndigande i lag genom förordning
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SFS 2010:1408bestämma att en i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat sådant
förfogande ska börja eller upphöra att tillämpas.

I en lag med ett sådant bemyndigande ska det noga anges under vilka
förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigandet medför inte rätt
att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val
till riksdagen.

Begränsningar av fri- och rättigheter

7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket
inte tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i
riksdagens ställe.

Befogenheter för andra myndigheter än regeringen

8 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av
riksdagens bemyndigande besluta att uppgift som enligt grundlag ska full-
göras av regeringen i stället ska fullgöras av en annan myndighet. Ett sådant
bemyndigande får inte omfatta någon befogenhet enligt 5 eller 6 §, om det
inte endast är fråga om beslut att en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas.

Förhållanden under ockupation

9 § Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område.
På sådant område får inte heller utövas befogenhet som någon har i egenskap
av riksdagsledamot eller statsråd.

Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som
bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt
civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får
ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot
folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupa-
tionsmakten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas
på ockuperat område.

Statschefen

10 § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Om statschefen befin-
ner sig på ockuperat område eller på annan ort än regeringen, ska han eller
hon anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

Val till riksdagen

11 § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av riks-
dagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val ska hållas, kan riksdagen besluta
att skjuta upp valet. Ett sådant beslut ska omprövas inom ett år och därefter
med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir gällande
endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter röstar för det.
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SFS 2010:1408 Om riket till någon del är ockuperat, när val ska hållas, beslutar riksdagen
de jämkningar av reglerna i 3 kap. som behövs. Undantag får dock inte göras
från 3 kap. 1, 4, 5, 7–9 och 12 §§. Vad som sägs om riket i 3 kap. 5 §, 7 § an-
dra stycket och 8 § andra stycket ska i stället gälla den del av riket för vilken
val ska hållas. Minst en tiondel av alla mandaten ska vara utjäm-
ningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av första stycket inte hålls på föreskriven tid,
ska hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upphört. Re-
geringen och talmannen ska i samråd eller var för sig se till att de åtgärder
som behövs för detta blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på en annan tid än när
det annars skulle ha ägt rum, ska riksdagen bestämma tiden för därnäst föl-
jande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte året efter det först
nämnda valet, då ordinarie val ska hållas enligt riksdagsordningen.

Beslutanderätten i kommunerna

12 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana extraordi-
nära förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i, utövas beslutanderätten i kommunerna på det sätt som anges i
lag.

Rikets försvar

13 § Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internatio-
nell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en
kränkning av rikets territorium.

Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med
internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller
under krig mellan främmande stater.

Krigsförklaring

14 § Förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot ri-
ket, inte ges av regeringen utan riksdagens medgivande.

Insättande av väpnade styrkor

16 § Regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder eller i
övrigt sätta in sådana styrkor för att fullgöra en internationell förpliktelse
som har godkänts av riksdagen.

Svenska väpnade styrkor får i övrigt sändas till andra länder eller sättas in
om

1. det är medgett i lag som anger förutsättningarna för åtgärden, eller
2. riksdagen medger det i ett särskilt fall.                      

4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får det i lag före-
skrivas att filmer och videogran inte får förevisas offentligt om de inte dess-
förinnan har godkänts för sådan visning. I lag får det också föreskrivas att
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SFS 2010:1408offentlig uppspelning av rörliga bilder ur en databas inte får ske, om inte bil-
derna dessförinnan har godkänts för sådan uppspelning.                      

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För tiden längst fram till och med den 31 december 2015 behåller äldre

föreskrifter, som innebär betydande intrång i den personliga integriteten, sin
giltighet utan hinder av 2 kap. 6 § andra stycket. Sådana föreskrifter får fram
till dess ändras även om ändringen innebär att intrånget består.

3. Utan hinder av 2 kap. 12 § behåller äldre föreskrifter, som innebär sär-
behandling på grund av sexuell läggning, sin giltighet tills vidare. Sådana fö-
reskrifter får ändras även om ändringen innebär fortsatt särbehandling.

4. Utan hinder av 11 kap. 3 § behåller äldre föreskrifter om fördelning av
dömande uppgifter mellan domare sin giltighet tills vidare.

5. Äldre föreskrifter och bemyndiganden gäller fortfarande utan hinder av
att de inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess
nya lydelse.

6. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i regeringsformen i dess nya lydelse, till-
lämpas i stället den nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)   
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§ 51 KS.2019.0093

Revidering av Servicenämndens och kommunstyrelsens reglemente 
samt upphävande av riktlinjer för hantering av lokaler 

Ärendebeskrivning 
I kommunens strategiska lokalgrupp pågår en översyn av flera frågor som rör lokal- 
och fastighetsfrågor för kommunens verksamheter. Den fråga som kommit längst är 
inhyrning av externa verksamhetslokaler. För att förbättra hanteringen av de externa 
hyresavtalen föreslås Servicenämnden få ett tydligt ansvar för dessa. Om denna 
förändring ska ske behöver reglementet för Servicenämnden och kommunstyrelsen 
samt dess delegeringsordning anpassas.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Revidering av Servicenämndens och kommunstyrelsens

reglemente samt upphävande av riktlinjer för hantering av lokaler
 Servicenämndens beslut § 7, 2019 Revidering av reglemente 2019
 Riktlinjer för hantering av lokaler i Eslövs kommun 29 november 2016
 Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen att gälla från 2019-01-01
 Förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden 2019

Beredning
Förslag till förändring av Servicenämndens reglemente
Hantering av externa hyresavtal, inhyrning
Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med att se över kommunens hyresavtal för 
kommunal verksamhet där kommunen hyr in lokaler av externa fastighetsägare.

De externa lokaler som Eslövs kommun hyr för Barn och Utbildning samt för Kultur 
och Fritids verksamheter hyrs idag av Serviceförvaltningen som i sin tur sedan 
tecknar ett internhyresavtal med verksamheten. Vård och Omsorg har däremot hittills 
till största del själva förhandlat och tecknat sina externa hyresavtal så väl för bostäder 
som för lokaler.
Det krävs mycket kunskap för att ta fram väl fungerande externa hyresavtal. Det är 
därför önskvärt att samla kommunens kompetens till Serviceförvaltningen och ge 
dem ansvar för att, med stöd av berörd verksamhet och lokalstrategen, ta fram 
hyresavtal med aktuell fastighetsägare. Vidare har det framkommit att det ofta finns 
behov av ytterligare tjänster så som städning, låshantering, IT med mera från 
Serviceförvaltningen vid extern förhyrning. Dessa behov bör regleras i det 
internhyresavtal som skrivs med verksamheten.

Enligt Servicenämndens nuvarande reglemente ska de medverka till, för Eslövs 
kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar. För att förtydliga ansvaret och 
för att samla kommunens kompetens bör Servicenämnden ansvara för all extern 
inhyrning av lokaler. Reglementet föreslås kompletteras med att Servicenämnden ska 
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medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar 
genom förhandling och tecknande av hyresavtal.
Vid tecknande av hyresavtal kan kommunens ekonomiska åtagande sträcka sig över 
lång tid. Detta gör att Kommunledningskontoret föreslår att Servicenämndens rätt att 
teckna hyresavtal begränsas till avtal med maximalt fem års avtalstid och maximalt 
fem års förlängning.
För konsekvent hantering av externa hyresavtal föreslås även att de hyresavtal som 
idag är tecknade inom andra förvaltningar tar Serviceförvaltningens 
fastighetsavdelning över och bevakar, gällande uppsägning och villkorsändring. Det 
är viktigt att notera att när reglementet är ändrat och externa hyresavtal läggs över till 
Servicenämnden utökas inte servicen, utan den ligger på den nivå som idag är knuten 
till gällande hyresavtal.

Vid behov av ny lokal ska frågan alltid starta i Lokalförsörjningsplanen som 
uppdateras varje år. Vid behov av lokal som inte kan avvakta lokalförsörjningsplanen 
tas frågan till den strategiska lokalgruppen för att om möjligt lösa behovet inom 
Eslövs kommuns bestånd. Innan ett externt hyresavtal tecknas måste verksamhetens 
nämnd först besluta om att teckna internhyresavtal med Servicenämnden. Ryms 
hyreskostnaden inom befintlig budget skickas ärendet till Kommunledningskontoret 
för kännedom. Om kostnaden inte ryms inom befintlig ram begärs 
hyreskompensation och avtal kan tecknas först då sådan medgivits. För närvarande 
håller Kommunledningskontoret tillsammans med Serviceförvaltningen på att ta 
fram mallar för inhyrning av lokaler och bostäder.

I lokalanskaffningsprocessen kommer det, så långt det är möjligt, arbetas på samma 
sätt både med inhyrning av lokaler som med kommunala investeringsprojekt.
När det gäller inhyrning av bostäder med maximalt tre månaders uppsägning, som 
kommunen hyr ut i andra hand är inte tanken att handläggningen av dessa hyresavtal 
ska förändras utan den ska ske på samma sätt som tidigare. Verksamheten hyr in 
bostäder när finansieringen är klar. Serviceförvaltningen och lokalstrategen bistår vid 
behov. Även för denna typ av avtal kommer mallar att tas fram.

Vid granskning av Servicenämndens reglemente upptäckte 
Kommunledningskontoret några brister i § 1.
Dessa brister handlar bland annat om:
- att två ansvarsområden som Servicenämnden har tilldelats aldrig fördes in i 
Servicenämndens nuvarande reglemente. Dessa är att svara för tillagning och 
servering av måltider i offentliga verksamheter enligt gällande riktlinjer och  att 
svara för inköp och finansiell leasing samt övergripande service och reparationer av 
kommunens personbilar och lätta lastbilar i enlighet med kommunens uppsatta mål.
- att ansvar för kommunens anslagstavla tas bort från reglementet då kommunens 
anslagstavla numera är digital och ligger under kommunstyrelsens ansvar.

Efter samråd med Servicenämndens ordförande föreslår Kommunledningskontoret 
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att dessa ändringar förs in i förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden.

Förändring av kommunstyrelsens reglemente
I kommunstyrelsens reglemente står att kommunstyrelsen ska besluta om att 
arrendera och inhyra fastighet inom de områden som faller under kommunstyrelsens 
förvaltning. Denna punkt kompletteras med att kommunstyrelsen ska godkänna 
hyresavtal innan avtalstecknande sker om
- om hyrestiden överstiger fem år
- om förlängning av avtalstiden överstiger fem år

Upphävande av Riktlinjer för hantering av lokaler, 2017-02-01
Riktlinjer för hantering av lokaler, 2017-02-01 antagna av kommunstyrelsen upphävs 
om kommunfullmäktige godkänner Servicenämndes rätt att teckna externa 
hyresavtal. Även i de delar riktlinjerna styr lokalförsörjningsplan, lokalförteckning 
samt styrning och samordning av lokal och fastighetsfrågor bör riktlinjerna upphävas 
då det idag pågår ett arbete gällande Lokalanskaffningsprocessen kopplad till 
Lokalförsörjningsplanen och det i detta arbete arbetas fram nya arbetssätt.
I samband med fördjupning av Lokalanskaffningsprocessen kopplad till 
Lokalförsörjningsplanen kommer behov av nya rutiner uppstå. Detta arbete sker i 
den strategiska lokalgruppen som leds av lokalstrategen.
Frågor angående hyror med mera reglerades även i de ekonomiska styrprinciperna 
2015-2018. I samband med upprättande av nya ekonomiska styrprinciper kommer 
endast de ekonomiska konsekvenserna av kommunens hyresavtal regleras i dessa.
Även i den del riktlinjerna styr hyresavtal för bostäder upphävs de då det finns stöd 
för inhyrning av bostäder i Vård- och omsorgsnämndens reglemente §1 där det står 
att Vård- och omsorgsnämnden fullgör uppgifter inom bland annat boendefrågor för 
socialt utsatta personer.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut 
med en ändring i kommunstyrelsens reglemente enligt följande: paragraf 17 stycke 1 
och 2 ändras till
“Minst en ledamot av kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av 
kommunalråden ska vara kommunstyrelsens ordförande och oppositionen har rätt till 
kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om totalt 50 procent.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
De kommunalråd som företräder minoriteten, med en total tjänstgöringsgrad om 
totalt 50 procent, i fullmäktige beslutar själva om fördelningen av ansvarsområden.”
Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande.
Daniel Rhodin (L) yrkar, med instämmande av Janet Andersson (S) och Tony 
Hansson (S), bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut samt avslag till 
Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande.
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Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kommunledningskontorets förslag till beslut samt 
Kommunledningskontorets förslag till beslut med Fredrik Ottesens (SD) 
ändringsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Kommunledningskontorets förslag till beslut.  

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige:
- att anta Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för 
Servicenämnden att gälla från och med justeringsdag.
- att anta Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för 
Kommunstyrelsen att gälla från och med justeringsdag.
Kommunstyrelsen beslutar, för egen del under förutsättningen att fullmäktigt beslutar 
enligt ovanstående förslag:
- att upphäva Riktlinjer för hantering av lokaler, daterade 2017-02-01
- att ta bort punkt D.3 i Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, 
2019-01-01 vilken reglerar godkännande av hyresavtal.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering:
"Eslövs kommun har idag en situation där den styrande majoriteten besitter två 
heltidsarvoderade poster som kommunalråd. Genom detta förfarande utestängs 
oppositionen till viss del från att delta i det politiska arbetet i kommunen. 
Sverigedemokraterna har länge förordat att göra om ett kommunalråd till ett 
oppositionsråd på halvtid. Genom detta utökas inte bara den lokala demokratin, utan 
det sparar även pengar i tider där till exempel kommunens vård och omsorg går på 
knäna.
Med hänvisning till ovan yrkade vi att
- §17 stycke 1 och 2 ändras till
´Minst en ledamot av kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av 
kommunalråden ska vara kommunstyrelsens ordförande och oppositionen har rätt till 
kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om totalt 50 procent.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
De kommunalråd som företräder minoriteten, med en total tjänstgöringsgrad om 
totalt 50 procent, i fullmäktige beslutar själva om fördelningen av ansvarsområden.´
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet."

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
___________________________________________________Nr 2

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27
Att gälla från och med 2014-02-01
Reviderat 
Att gälla från och med 2019-01-01

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant
ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges
beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och
för kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsens styrfunktion innebär att kommunstyrelsen bland annat ansvarar för att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar
för styrningen samt organisationen av hela den kommunala verksamheten, göra
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.

- se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt.

- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

- arbeta utifrån ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
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uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen.

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

- tillvarata kommunens intressen och ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§ 2
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda, utveckla och samordna bland annat

- utvecklingen av den kommunala demokratin. 

- kvalitets- och ekonomistyrning samt uppföljning 

- kommunens upphandlingsverksamhet så att kommunens ekonomiska och övriga intresse 
tillvaratas

- arbetsgivar-, löne- och personalpolitiken.

- kommunens arbete med jämställdhet, integration, mångfald och folkhälsa.

- åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 

- arbetet med näringslivsfrågor inklusive besöksnäring

- arbetet med strategisk lokalresursplanering

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

- ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar.

- kommunens strategiska infrastrukturplanering

- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten

-  det kommunala regelbeståndet.

- arbetet med att effektivisera administrationen.

- utvecklingen av informationssystem och tillämpning av informationsteknik (IT). 

- kommunens strategiska och långsiktiga arbete med utveckling av digitalisering, 
informationsteknik (IT) och telefoni (beställarfunktion)

- utvecklingen av brukarinflytande.

- kommunens informations- och kommunikationsverksamhet
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- kommunens arbete med utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet

- krisledning och beredskap

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen.

- den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas.

- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 
sjukvård.

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas.

- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i 
kommunen.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av full-
mäktige meddelade föreskrifter.

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

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där inte förvaltningen lagts på 
annan nämnd.

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Personalpolitiken

§ 4
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ och har hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har därvid 
bland annat att
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-    utforma kommunens övergripande personalpolitik.

- med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal eller på annat sätt, reglera 
      frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

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

- besluta om stridsåtgärd.

- vara kommunens pensionsmyndighet.

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

    
- lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

- handlägga de frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde såsom 
till exempel följa förvaltnings- och arbetsorganisationer, verka och svara för utveckling 
och samordning av personaladministrationen, ge råd och biträde i personal- och 
lönepolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.

-    ansvara för den kommunala lönehanteringen.

-     besluta om inskränkningar i nämnders/styrelsers rätt att ledigförklara befattningar, 
samt besluta om förflyttningar och omplaceringar mellan kommunens förvaltningar. 

- fastställande av löne- och anställningsvillkor för förvaltningschefer.

- besluta om undantag från samordningsbestämmelserna i gällande kollektivavtal.

Övrig förvaltning

§ 5 Uppgifter enligt speciallagstiftning:

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar för översikts- och detaljplanering samt övrig fysisk planering.

Kommunstyrelsen har att besluta i myndighetsfrågor i byggnads- och tillståndsärenden enligt 
plan- och bygglagen eller enligt annan till byggnadsnämnd hörande speciallagstiftning för 
byggnader och anläggningar där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
förvaltning och verkställighet av verksamhet.

Kommunstyrelsen har att besluta i myndighetsfrågor i tillsyns- och tillståndsärenden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet avseende gatu- och trafikfrågor och övriga frågor där miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet av verksamhet.
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
Kommunalt arkivreglemente.

§ 6 Övrig verksamhet

Till kommunstyrelsens uppgifter hör vidare att

- svara för internationella frågor.

- svara för juridiska frågor.

- på kommunens vägnar motta stämningar samt, i den mån det inte ankommer på annan 
   nämnd, föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter.

- svara för ärenden angående kommunens heraldiska vapen.

- bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning 
och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra 
ärenden jämförliga med dessa

- svara för kommunens exploateringsverksamhet.

Registeransvar

§ 7
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de 
personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Från och med den 25 maj 2018: 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
och måste se till att behandlingen sker i enlighet med samtliga bestämmelser i densamma.

Kommunstyrelsen kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 8
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,

- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer,

- anta, upphäva eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser om ärendet inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunstyrelsens befogenhet innefattar 
också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har 
däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot 
fastighetsägares bestridande.

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och som faller
under kommunstyrelsens förvaltning,

- arrendera och inhyra fastighet inom de områden som faller under kommunstyrelsens 
      förvaltning,

- godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om om hyrestiden överstiger fem år eller 
om förlängning av avtalstiden överstiger fem år,

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan
och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel till en köpeskilling om högst 

      5 000 000 kronor, 

- belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt fastställd
detaljplan, utom elektrisk högspänningsledning ovan jord,

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

- avge yttranden enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning och
 
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sist
nämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 9
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt be-
stämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning, mandattid

§ 10
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Förutom ordförande ska finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
väljer styrelse nästa gång.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 11
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska 
ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.

§ 12
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.

Inkallande av ersättare

§ 13
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontoret som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
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Ersättare för ordföranden

§ 14
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens 
uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem fullgöra ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en tid som beräknas bli två månader eller längre får styrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

§ 15
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse

§ 16
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroen-
devald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i kommunstyrelsen längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem kalla till sammanträde.  

Kommunalråd

§ 17
Två ledamöter av kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av kommunalråden ska 
vara kommunstyrelsens ordförande och ett kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Det åligger kommunalråden att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning
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- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sam-
manträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunalråden får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder och styrelser. 
De får då delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

§ 18
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas innan styrelsen justerar den.

Reservation

§ 19
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 20
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, ekonomichefen 
eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Inhämtande av upplysningar, yttranden m.m.

§ 21
Kommunstyrelsen och dess utskott äger från kommunens övriga nämnder,
beredningar och anställda infordra de upplysningar och yttranden som behövs
för verksamhetens behöriga bedrivande.

Undertecknande av handlingar

§ 22
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 
styrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
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Utskott

§ 23
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett arbetsgivarutskott.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Arbetsgivarutskottet består av 3 ledamöter. 

§ 24
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland ledamöterna i arbetsutskottet 
en ordförande och en vice ordförande och bland ledamöterna i arbetsgivarutskottet en 
ordförande.
 
Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskotten att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 25
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ord-
ningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.

§ 26
Utskotten sammanträder på dag och tid som de bestämmer. Sammanträden ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordföranden i respektive utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till utskottens 
sammanträden inom tid som utskottet bestämmer. 

Övriga bestämmelser om utskottens arbetsformer får kommunstyrelsen
själv reglera.

§ 27
Följande ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, det vill säga ärenden 
som inte delegerats, ska beredas av utskotten om beredning behövs:

Planering

- ledning och samordning av kommunens ekonomi

- bostadsförsörjningsplanering och statlig sektorsplanering

- mål och riktlinjer för verksamhetsplaneringen

- näringslivsutveckling

79 ( 202 )



11

- översikts- och detaljplaneringsfrågor

Fastighetsfrågor m m 

- fastighetsförvaltning

- förvärv och överlåtelse av fast egendom

- upplåtelse av kommunen tillhörig fastighet eller del av fastighet

- arrende eller förhyrning av fastighet eller del av fastighet

- lagen om förvärv av hyresfastighet

- nybyggnads- och ombyggnadslåneförordningarna och andra bostadslåneförfattningar

- borgen till stöd för bostadsförsörjningen

- belasta respektive tillförsäkra kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan 
ävensom medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt 
avser elektrisk högspänningsledning ovan jord

- kommunens exploateringsverksamhet.

Personalärenden

- kommunens förvaltnings- och arbetsorganisation

- utveckling och samordning av den personaladministrativa planeringen och 
personaladministrationen inom kommunen

Ärenden rörande förtroendevalda

- ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun

- partistöd.

Övrigt

- andra ärenden, vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna.
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
NR 6 

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN

Antaget av kommunfullmäktige 1996-09-30 
Reviderat senast 2019-02-13 § 1,
Att gälla från och med 2019-04-01.

Utöver vad i kommunallagen är stadgat för nämnd, ska följande gälla för 
servicenämnden.

NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR M.M.

Servicenämndens verksamhetsområden
§ 1
Servicenämnden har till uppgift

 att tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar
 att svara för att de olika serviceverksamheterna drivs effektivt på ett kundorienterat sätt

och utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv
 att svara för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastigheter

som förvaltas av Servicenämnden
 att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar
 att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar

genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem 
år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år.

 att svara för support, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala IT-system och
IT-utrustningar som förvaltas av Servicenämnden.

 att svara för att kommunens lokaler städas enligt uppsatta normer
 att svara för mat- och elevtransporter till kommunala verksamheter
 att tillhandahålla servicefunktionerna kontaktcenter, tolkförmedling och

konsumentvägledning direkt riktat till kommunens medborgare.
 att svara för tillagning och servering av måltider i offentliga 

verksamheter enligt gällande riktlinjer 
 att svara för inköp och finansiell leasing samt övergripande service och 

reparationer av kommunens personbilar och lätta lastbilar i enlighet 
med kommunens uppsatta mål.

 att ansvara för kommunens anslagstavla.

Verksamhetsområdena är;
- Måltid (måltid och transportenhet)
- Fastighet (förvaltning, projekt, fastighetsservice och städservice)
- IT
- Kommunservice (administration, kontaktcenter, tolkförmedling och
konsumentvägledning)

Under nämnden lyder Serviceförvaltningen.
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§ 2
Det åligger Servicenämnden att även i övrigt fullgöra de uppdrag som 
kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Personalfrågor
§ 3
Såvida ej annat anges nedan beslutar nämnden i de personalfrågor som förekommer i 
allmänna bestämmelser (AB) och annat tillämpligt kollektivavtal.

Nämnden anställer själv sin personal, förutom förvaltningschefen som anställs av 
kommunstyrelsen.

Utan kommunstyrelsens medgivande får arbetstagare inte anställas på särskilt 
visstidsförordnande eller kontrakt.

Förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan avgörs av 
kommunstyrelsen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 4
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Nämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter på lämpligt sätt och i den omfattning som 
behövs samråda med övriga kommunala nämnder och andra myndigheter med mera inom 
sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Registeransvar
§ 5
Servicenämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de 
personuppgifter som nämnden i sin verksamhet förfogar över.

NÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning, mandattid
§ 6
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande.
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Ledamöterna i nämnden väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 
1 januari året näst efter det år då allmänna val ägt rum.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

§ 8
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.

Inkallande av ersättare
§ 9
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 10
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den ledamot med längst tjänstgöringstid ordförandens 
uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
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§ 11
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse
§ 12
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen.

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamoten med längst tjänstgöringstid göra detta.

Justering av protokoll
§ 13
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas innan nämnden justerar den.

Reservation
§ 14
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning
§ 15
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar
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Ändring av kommunfullmäktiges sammanträde maj 
2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om sina sammanträdestider den 18 juni 2018 (§ 70, 
2018) och då att sammanträdet i maj ska hållas den 27 maj 2019.

Beredning
Söndagen den 26 maj 2019, dagen före kommunfullmäktiges sammanträde, är det val 
till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Avdelningschef för juridiska avdelningen, 
kommunjurist och jurist kommer att arbeta under valnatten, därmed finns det inte 
någon jurist tillgänglig för sammanträdet. I samråd med fullmäktiges ordförande 
föreslås att sammanträdet den 27 maj 2019 ställs in.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås ställa in sammanträdet den 27 maj 2019.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Hemsidan 

Eva Hallberg Anette Persson
Kommundirektör Avdelningschef
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 53 KS.2019.0176

Redovisning av ej behandlade motioner 2019 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år 
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per mars 2019
 Sammanställning av motioner 2019

Beredning
Det finns 9 motioner som inte är slutbehandlade varav en som är något äldre än ett år 
som planeras att tas upp i fullmäktige under hösten 2019. En av motionerna 
behandlas av fullmäktige den 29 april 2019.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Återrapportering av motioner mars 2019

Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.datum Besvarade/obesvarad Beslut

KS.2018.0196 Håkan Larsson (MP)

Motion från Håkan 

Larsson (MP) Förbud 

mot antidemokratisk 

och extremistisk 

propaganda Beredning 2018‐04‐03

Remitterad till MoS, 

KoF och GoV. KoF ‐ 

inget att erinra. MoS 

avslag. GoV ‐ avslag

KS.2018.0376 Håkan Larsson (MP)

Motion från Håkan 

Larsson (MP) gällande 

Eslöv som 

mångkulturell kommun Beredning 2018‐06‐29

Remitterad till KS och 

KoF för yttrande senast 

den 18 mars 2019. KoF ‐

bifall. Kommer upp i 

april 2019

KS.2018.0441 Liberalerna

Motion från Astrid 

Nilsson (L), Göran 

Frank (L) och John 

Fidler (L) om att införa 

ett system med 

byalagspeng Beredning 2018‐08‐23

Remitterad till KS, MoS 

och KoF för yttrande 

senast den 12 mars 

2019.

KS.2018.0450 Liberalerna

Motion från Göran 

Frank (L), John Fidler 

(L) och Astrid Nilsson

(L) om att utreda

införandet av

offentliga cykelpumpar

i Eslöv och i byarna Beredning 2018‐08‐24

Remitterad till MoS och 

KS för yttrande senast 

den 16 april 2019

KS.2018.0522 Vänsterpartiet

Motion från Lars 

Holmström (V), 

Umihana Rasovic (V) 

och Mauricio Sanchez 

(V) Gratis

kollektivtrafik för 70+ i 

Eslövs kommun  Beredning 2018‐10‐10

Remitterad till MoS och 

KS för yttrande senast 

den 16 april 2019

KS.2018.0684 Vänsterpartiet

Motion från Lars 

Holmström (V), 

Umihana Rasovic (V) 

och Mauricio Sanchez 

(V) gällande

förlängning av

busslinje 436 Harlösa‐

Löberöd till Harlösa Beredning 2018‐12‐18

Remitterad till MoS för 

yttrande senast den 10 

sep 2019

KS.2019.0003 Sverigedomkraterna

Motion från Ted 

Bondesson (SD) och 

Fredrik Ottesen (SD) 

om bostäder för 

nyanlända Beredning 2019‐01‐03

Remitterad till KS, VoO, 

MoS och SeF för 

yttrande senast den 10 

sep 2019

KS.2019.0024 Sverigedomkraterna

Motion från Ted 

Bondesson (SD) och 

Fredrik Ottesen (SD) 

Ökat underhåll av 

kommunens parker Beredning 2019‐01‐18

Remitterad till MoS för 

yttrande senast den 10 

sep 2019
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Återrapportering av motioner mars 2019

KS.2019.0139 Sverigedomkraterna

Motion från Fredrik 

Ottesen (SD), Marlen 

Ottesen (SD), Ted 

Bondesson (SD) och 

Dennis Larsen (SD) ‐ 

utreda möjligheterna 

att införa 

kamerabevakning på 

problemutsatta platser 

i Eslövs kommun Beredning 2019‐02‐18

Remitterad till KS och 

Mos för yttrande 

senast 10 september 

2019

KS.2017.0037 Fredrik Ottesen (SD)

Motion från Fredrik 

Ottesen (SD) om 

uthyrningspolicy Avslutad 2017‐01‐26

Beslut av KF 2018‐12‐

17 § 133 Avslag

KS.2017.0600 Håkan Larsson (MP)

Motion från Håkan 

Larsson (MP) 

angående fyrverkerier Avslutad 2017‐12‐28

Beslut av KF 2018‐10‐

22 § 108 Avslag

KS.2018.0261

Miljöpartiet (MP) 

Eslöv

Motion från Håkan 

Larsson (MP) Skapa en 

virtuell aktivitets‐ och 

upplevelsepark i Eslöv Avslutad 2018‐05‐07

Beslut av KF 2018‐12‐

17 § 132 Avslag

KS.2018.0178 Therese Andersson (‐)

Motion från Therese 

Andersson (‐) Tillsätt 

en utredning och 

jämnställdhetsplan för 

Eslövs kommun 2018 Avslutad 2018‐03‐22

Beslut av KF 2018‐10‐

22 § 107 Avslag

KS.2018.0176 Therese Andersson (‐)

Motion från Therese 

Andersson (‐) Att 

införa 

familjevåldsavdelning i 

Eslövs kommun Avslutad 2018‐03‐21

Beslut av KF 2018‐12‐

17 § 131  Avslag

KS.2018.0167 Håkan Larsson (MP)

Motion från Håkan 

Larsson (MP) Upprätta 

ramverk för 

investeringsfonder för 

Eslövs kommun Avslutad 2018‐03‐19

Beslut av KF 2018‐09‐

24 § 80 Avslag

KS.2018.0134 Annette Linander (C)

Motion från Annette 

Linander (C) Förnya 

skolskjutsreglementet 

så det stämmer med 

verkligheten Avslutad 2018‐03‐02

Beslut av KF 2018‐10‐

22 § 106 Avslag

KS.2018.0123 Håkan Larsson (MP)

Motion från Håkan 

Larsson (MP) ‐ 

Upprätta lagliga 

graffitiväggar i Eslöv Avslutad 2018‐02‐26

Beslut av KF 2018‐10‐

22 § 109 Avslag
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 KS.2019.0138

Förslag till revidering av riktlinjer för Resultatutjämningsreserv, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
I augusti 2013 beslutade kommunfullmäktige att nyttja möjligheten enligt den nya 
lagstiftningen prop.2011/12:172 att införa en resultatutjämningsreserv i kommunen. 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting /regioner möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och därigenom möta variationer i konjunkturen. Retroaktivt 
tilläts överskott från 2010 vilket kommunen beslutat nyttja. I reserven finns idag 74 
miljoner kronor. Varje kommun/landsting/region gavs stor frihet att utforma lokala 
riktlinjer. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utarbetade en idéskrift som stöd 
för de lokala riktlinjerna.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till revidering av riktlinjer för

Resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun
 SKLs PM Förutsättningsar för användning av medel ur en

resultatutjämningsreserv

Beredning
SKL har följt utvecklingen i landets kommuner, landsting/regioner under åren och 
har nyligen utkommit med ett kort PM kring förutsättningar för användning av medel 
ur en resultatutjämningsreserv. Eslövs kommun har under åren avsatt 74 miljoner 
kronor till reserven men inte haft behov av att nyttja medlen. Skälet är en god 
konjunktur och därmed en ökningstakt av kommunens skatte- och generella 
statsbidragsintäkter som täckt nettokostnadsutvecklingen. Årliga överskott i 
finansförvaltningen har även bidragit till den ekonomiska utvecklingen.

SKL följer i de ekonomiska cirkulären löpande upp om skatteintäktsutvecklingen 
aktuellt år är lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Skälet är att följa upp om 
reserven kan disoperas utifrån intäktsutvecklingen. Kommunen ska dock även ha ett 
negativt balanskravsresultat det vill säga gå med ett verksamhetsmässigt underskott. 
Användning av reserven belastar den kommunala ekonomin.

Kommunen har finansiella övergripande mål för god ekonomisk hushållning som 
begränsar hur mycket resurser som får användas i budgeten i förhållande till skatte- 
och generella statsbidragsintäkter, överskottsmål med minst en procent och från 2019 
även mål kring självfinansiering av investeringar med anledning av det omfattande 
investeringsbehovet i syfte att medvetengöra och i förlängningen begränsa 
uppbyggnad av skuld.

Kommunens planering i budget och i den ekonomiska planen motsvarar uppnåelse av 
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

god ekonomisk hushållning varför reserven inte planeras att användas under perioden 
för att balansera intäkter och kostnader respektive budgetår. Reserven bör därför 
främst finnas i beredskap för större oförutsedda minskningar av intäkterna under året 
eller oförutsedda kostnadsökningar som rimligen inte kan hanteras genom 
omprioriteringar av verksamhet. Medel ur reserven kan endast användas för att nå 
upp till balans.

Om SKLs prognos för skatte- och generella statsbidragsintäkter inte når upp 
kollektivavtalsreglerade löneökningar och indexeringar av externa avtal till exempel 
hyror kan dock medel ur fonden kortsiktigt användas för att balansera budgeten. 
Medel kan inte användas ur fonden för att finansiera höjd service. Ökade kostnader 
för utökad eller förbättrad service ska kunna balanseras på kort och lång sikt med 
skatte- och generella statsbidragsintäkter.

I enlighet med SKLs PM bör riktlinjerna bestämma reservens storlek och hur de 
finansiella övergripande målen justeras ett visst år i samband med behov av att 
disponera medel ur reserven. Högsta belopp föreslås bli 75 miljoner kronor det vill 
säga cirka 3,5 procent under perioden av skatte- och generella statsbidragsintäkter. 
Nivån är hållbar på lång sikt. Detta innebär att ytterligare avsättningar till reserven 
inte planeras. Vid behov av att nyttja reserven under året räknas det finansiella målet 
kring resursförbrukning upp med aktuellt belopp ur reserven motsvarande uppnåelse 
av budget i balans. Överskottsmålet sätts för aktuellt år till noll.

I förslag till riktlinjer framgår det nya regelverket samlat.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar, med instämmande av Janet Andersson (S), Daniel 
Rhodin (L) och Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bifogat förslag till riktlinjer för 
kommunens resultatutjämningsreserv att gälla från 1 maj 2019 och fram till den 30 
april 2023.  

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Revisionen
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KS.2019.0138 

2019-02-20
Tomas Nilsson Kommunfullmäktige
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

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

Förslag till revidering av riktlinjer för 
Resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
I augusti 2013 beslutade Kommunfullmäktige att nyttja möjligheten enligt den nya 
lagstiftningen prop.2011/12:172 att införa en resultatutjämningsreserv i kommunen. 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting /regioner möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och därigenom möta variationer i konjunkturen. Retroaktivt 
tilläts överskott från 2010 vilket kommunen beslutat nyttja. I reserven finns idag 74 
mkr. Varje kommun/landsting/region gavs stor frihet att utforma lokala riktlinjer. 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utarbetade en idéskrift som stöd för de 
lokala riktlinjerna. 

Beslutsunderlag
Resultatutjämningsreserv –införande Kommunfullmäktige §118 2013-09-30, bilaga.
SKL, PM, daterad 2018-10-10, bilaga.

Beredning
SKL har följt utvecklingen i landets kommuner, landsting/regioner under åren och 
har nyligen utkommit med ett kort PM kring förutsättningar för användning av medel 
ur en resultatutjämningsreserv. Eslövs kommun har under åren avsatt 74 mkr till 
reserven men inte haft behov av att nyttja medlen. Skälet är en god konjunktur och 
därmed en ökningstakt av kommunens skatte- och generella statsbidragsintäkter som 
täckt nettokostnadsutvecklingen. Årliga överskott i finansförvaltningen har även 
bidragit till den ekonomiska utvecklingen. 

SKL följer i de ekonomiska cirkulären löpande upp om skatteintäktsutvecklingen 
aktuellt år är lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Skälet är att följa upp om 
reserven kan disoperas utifrån intäktsutvecklingen. Kommunen ska dock även ha ett 
negativt balanskravsresultat d v s gå med ett verksamhetsmässigt underskott. 
Användning av reserven belastar den kommunala ekonomin.
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Kommunen har finansiella övergripande mål för god ekonomisk hushållning som 
begränsar hur mycket resurser som får användas i budgeten i förhållande till skatte- 
och generella statsbidragsintäkter, överskottsmål med minst en procent och från 2019 
även mål kring självfinansiering av investeringar med anledning av det omfattande 
investeringsbehovet i syfte att medvetengöra och i förlängningen begränsa 
uppbyggnad av skuld.

Kommunens planering i budget och i den ekonomiska planen motsvarar uppnåelse av 
god ekonomisk hushållning varför reserven inte planeras att användas under perioden 
för att balansera intäkter och kostnader respektive budgetår. Reserven bör därför 
främst finnas i beredskap för större oförutsedda minskningar av intäkterna under året 
eller oförutsedda kostnadsökningar som rimligen inte kan hanteras genom 
omprioriteringar av verksamhet. Medel ur reserven kan endast användas för att nå 
upp till balans. 

Om SKLs prognos för skatte- och generella statsbidragsintäkter inte når upp 
kollektivavtalsreglerade löneökningar och indexeringar av externa avtal ex hyror kan 
dock medel ur fonden kortsiktigt användas för att balansera budgeten. Medel kan inte 
användas ur fonden för att finansiera höjd service. Ökade kostnader för utökad eller 
förbättrad service ska kunna balanseras på kort och lång sikt med skatte- och 
generella statsbidragsintäkter.  

I enlighet med SKLs PM bör riktlinjerna bestämma reservens storlek och hur de 
finansiella övergripande målen justeras ett visst år i samband med behov av att 
disponera medel ur reserven. Högsta belopp föreslås bli 75 mkr d v s ca 3,5 procent 
under perioden av skatte- och generella statsbidragsintäkter. Nivån är hållbar på lång 
sikt. Detta innebär att ytterligare avsättningar till reserven inte planeras. Vid behov 
av att nyttja reserven under året räknas det finansiella målet kring resursförbrukning 
upp med aktuellt belopp ur reserven motsvarande uppnåelse av budget i balans. 
Överskottsmålet sätts för aktuellt år till noll. 

I bifogat förslag till riktlinjer framgår det nya regelverket samlat.       

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta bifogat förslag till riktlinjer 

för kommunens resultatutjämningsreserv att gälla från 1 maj 2019 och fram till 
2023-04-30.   

Beslutet skickas till
Revisionen

Eva Hallberg Tomas Nilsson
Förvaltningschef Ekonomichef
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Lokala riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, Eslövs kommun
- gäller från 1 maj 2019

Avsättning till reserven
I samband med Kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen beslutas om 
slutlig avsättning till utjämningsreserven. Till reserven kan avsättning ske med högst 
ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Till de 
generella statsbidragen räknas intäkter från fastighetsavgiften. Överskott till följd av 
intäkter från försäljning av tillgångar eller liknande kan inte reserveras. 

Kommunens ekonomiska planering utgår från ett positivt eget kapital efter beaktande 
av ansvarsförbindelsen för tjänstepensioner intjänade före 1998.  

Vid beslut om avsättning och avsättningens storlek ska prövning ske gentemot 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska ställning. Även 
befolknings- och demografiutveckling, struktur samt behovet av investeringar på 
längre sikt ska beaktas före avsättning sker. 

Resultatutjämningsreservens storlek begränsas till 75 mkr.

Disposition (uttag)
Syftet med reserven är att ge kommunen viss möjlighet att utjämna intäkter över tid 
och därigenom möta variationer i konjunkturen I första hand ska reserven användas 
för att reglera underskott i samband med upprättandet av bokslut till följd av 
konjunkturnedgång, minskade skatteintäkter eller ökade kostnader under året till 
följd av en konjunkturförsvagning. Årets resultat efter balanskravsjusteringar ska 
vara negativt och medel tas ur reserven för att komma upp till balans (nollresultat).

Disposition ska inte ske för att täcka ett underskott som uppkommit av andra skäl till 
exempel att nämnderna inte hållit tilldelad budget. Disposition får inte heller ske för 
att täcka ett underskott som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa 
verksamheten till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i 
verksamhetens demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa 
kostnader då förändringarna bedöms ha fleråriga effekter. 

Vid fastställande av budget för det kommande året får reserven disponeras om 
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift och 
kommunalekonomisk utjämning sviktar till följd av en konjunkturnedgång eller 
kraftigt vikande befolkningstal.
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En konjunkturnedgång anses inträffa när kommunens intäktsökning högst uppgår till 
summan av lönekostnadsökningar enligt kollektivavtal, hyresöknings- och 
prisökningsindex. Vid disposition bör även en bedömning göras av när konjunkturen 
återhämtar sig. Disposition får inte ske för att kompensera för sänkt utdebitering.
Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig bör ett åtgärdsprogram/handlingsplan 
upprättas. Det finansiella målet kring resursförbrukning justeras upp med belopp ur 
reserven motsvarande uppnåelse av budget i balans och överskottsmålet sätts för 
aktuellt år till noll.
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PM 
2018-10-10

Vårt dnr: 
18/04801 1 (4) 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Robert Heed 
Per Sedigh 
Hans Stark 
EJ 

Förutsättningar för användning av medel ur en  
resultatutjämningsreserv (RUR) 
Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning 
Fullmäktige ska fastställa lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna 
ska enligt förarbetena: 

● slå fast principer och avse det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre
än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 4 §
kommunallagen

● innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen
respektive landstinget och hur den mer konkret kan uppnås med utgångspunkt i de
utmaningar som konstaterats (investeringar, skulder, det totala pensionsåtagandets
påverkan)

● Vidare kan de långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning beskrivas och ut-
göra en grund för de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning

● Om en kommun eller ett landsting väljer att ha en resultatutjämningsreserv ska rikt-
linjerna beskriva hur kommunen eller landstinget avser att hantera denna.

● Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, hur de re-
serverade medlen får användas och villkoren för användningen

Med utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen och definitionen av vad som är god 
ekonomisk hushållning för den egna kommunen ska kommunen ange finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning, dvs. innebörden av god ekonomisk hushållning som kommunen slagit fast uti-
från sina egna ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.  

Syftet med RUR 
Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till lagtexten att ge en 
möjlighet för kommuner och landsting att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
RUR ska vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus 
på ett kalenderår i taget. I likhet med statens överskottsmål på en procent av BNP över 
en konjunkturcykel ska RUR kunna vara ett instrument för kommuner att hantera och 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsikten är också att förekomsten av ”över-
föringar mellan år” i strid med god redovisningssed ska kunna undvikas.  
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Avsikten med RUR är, fortfarande enligt förarbetena, inte att möjliggöra en överbe-
skattning där delar av överskotten årligen sparas för framtiden. RUR ska inte heller 
göra det möjligt att under en längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, eller 
en kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart, utifrån riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning.  

Hantering av RUR i budget 
Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i form av skatter och 
statsbidrag i så pass hög grad att kommunen/landstinget behöver lägga en budget där 
det inte råder balans mellan intäkter och kostnader så finns möjlighet att utnyttja de 
medel som reserverats i en resultatutjämningsreserv. Det är dock viktigt att det går att 
visa att obalansen beror på vikande intäkter och inte kostnadsökningar eller ändrade 
volymer.  

Vid budgettillfället bör en redovisning och avstämning mot balanskravet göras på 
samma sätt som i årsredovisningen där följande poster framgår: 

● Årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt KRL 4 kap 3a § eller LKBR 11 
kap 10 §). 

● Detta resultat med justering för förändring (minskning) av resultatutjämningsreser-
ven (Balanskravsresultat). 

I årsredovisningen för det aktuella året görs samma avstämning i förvaltningsberättel-
sen. Om det då visar sig att det inte finns förutsättningar eller behov av att utnyttja re-
sultatutjämningsreserven så är detta inte aktuellt. 

Utnyttjande av RUR och finansiella mål 
Med utgångspunkt i förarbetena så bör de årliga finansiella målen kunna påverkas och 
förändras ett år när kommunen/landstinget avser att utnyttja medel i resultatutjäm-
ningsreserv. Hur detta ska ske rent praktiskt är svårt att se i lag eller förarbeten. Det är 
därför viktigt att kommunen i de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning re-
dogör för både hur och när avsättning till och utnyttjande av RUR ska kunna göras 
och vilka förutsättningar som gäller. 

Vid ett planerat utnyttjande av RUR är det rimligt att de årliga finansiella målen juste-
ras utifrån de effekter som vikande intäkter ger på resultat och ställning. Utgångs-
punkten för detta måste vara en analys av de finansiella förutsättningarna för budgetå-
ret med utgångspunkt i riktlinjer och långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. 

För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning 
är det tillräckligt att RUR utnyttjas med ett belopp som motsvarar vad som krävs för 
att få ett balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader. De kort-
siktiga finansiella målen i budget kan alltså sättas utifrån detta. Utgångspunkten måste 
dock vara att det finns en analys av hur resultatet påverkas av vikande intäkter som 
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RUR är avsett att utjämna och att nyttjandet av RUR sätts utifrån denna prognos i års-
budget. En liknande analys behöver göras i årsredovisningen då också ett eventuellt 
utnyttjande av RUR kan fastställas.  

Samtidigt som de kortsiktiga målen kan justeras utifrån de ändrade förutsättningar 
som en lågkonjunktur innebär så behöver de långsiktiga målen för ekonomin ses över. 
De utmaningar som investeringsnivåer och kassaflöden pga. pensionsutbetalningar in-
nebär torde finnas kvar som utgångspunkt för målen även under/efter en lågkonjunk-
tur och behöver hanteras i den långsiktiga finansiella planeringen. 

Exempel – Hantering av RUR i budget 
I detta exempel tittar vi isolerat på resultatmålet. Övriga finansiella mål kan, men be-
höver inte påverkas av att resultatmålet tillfälligt sätts lägre än de långsiktiga målen. 
En djupare analys av de kortsiktiga finansiella målen behöver därför göras i den egna 
organisationen.  

I exemplet har vi utgått från ett resultatmål på 1 procent. Detta är bara ett exempel och 
ska inte på något sätt ses om normerande för vad som är ett rimligt resultatmål i kom-
muner och landsting. Finansiella mål måste alltid sättas utifrån de egna finansiella och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

Förutsättningar: 

● Kommunen har i riktlinjerna för RUR angett att en förutsättning för nyttjande av 
RUR är att skatteunderlagsutvecklingen ska understiga den genomsnittliga utveckl-
ingen för de senaste tio åren. 

● Kommunen har ett långsiktigt resultatmål på 1 procent.  
● Den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år un-

derstiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste tio 
åren. 

● Detta påverkar kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag och kommu-
nen bedömer att ett positivt resultat inte är möjligt att uppnå. 

● I budget sätts därför resultatmålet till –0,5 procent för år 1 och 2 i planperioden och 
att man dessa år klarar balanskravet genom nyttjande av RUR. År 3 räknar man 
med en viss återhämtning. 

● Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresulta-
tet planerar man att utnyttja RUR under år 1 och 2 så att budgeterat balanskravs-
resultat blir 0. 
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Tabell 1. Exempel på balanskravsavstämning i budget 
Procent och miljoner kronor 

  Utfall  
år –1 

Budget  
innevarande år 

Budget  
år 1 

Budget  
år 2 

Budget  
år 3 

Resultatmål i % av skatter o 
statsbidrag 

1 % 1 % –0,5 % –0,5 % 0,5 % 

Skatteintäkter 451 460 461 464 474 

Generella statsbidrag 195 199 200 201 205 

Årets resultat 9,5 6,6 –3,3 –3,3 3,4 

Tidigare avsatt till RUR 8,0 11,0 11,0 7,7 4,4 

Årets avsättning till RUR –3,0 0,0    

Ianspråktagande av RUR   3,3 3,3  

Balanskravsresultat 6,5 6,6 0,0 0,0 3,4 

Summa RUR 11,0 11,0 7,7 4,4 4,4 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och RUR 
Beskrivningen av hur RUR och finansiella mål kan hanteras ovan utgår från de intent-
ioner som lagstiftaren angivit i förarbetena till reglerna (Prop. 2011/2012:172). Det är 
dock viktigt att notera att kommunen/landstinget i sina egna riktlinjer för god ekono-
misk hushållning ska beskriva hantering av resultatutjämningsreserven. Viktiga delar i 
en sådan beskrivning är att reda ut hanteringen av: 

● Under vilka förutsättningar man avser att göra reserveringar till RUR. 
● Hur stor får reserven högst vara. 
● Rutiner för budgeterad reservering i årsbudget och verklig reservering i samband 

med årsredovisning. 
● När och under vilka omständigheter disponering av RUR kan ske (grundad på ut-

vecklingen av skatteunderlaget eller en egen bedömning av hur en konjunkturcykel 
ska mätas). 

● Rutiner för hur de finansiella målen på kort och lång sikt ska revideras i samband 
med att RUR disponeras. 
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 KS.2019.0134

Förslag till godkännande av årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten 
Syd 

Ärendebeskrivning 
Direktionen inom Räddningstjänsten Syd har översänt årsredovisningen för 2018 till 
medlemskommunerna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning för Räddningstjänst Syd 2018
 Årsredovisning 2018
 Revisionsberättelse för 2018 gällande Räddningstjänsten syd årsredovisning
 Räddningstjänsten Syds revisionsrapport för 2018

Beredning
Förbundet ändrade sin organisation från 1 januari 2018. Syftet var att skapa större 
tydlighet, fördela ut mandat i organisationens alla delar och att krympa avståndet 
mellan medarbetare och närmsta chef. Ledningen utrycker nöjdhet med resultatet.
Effektmål för verksamheten är ökad trygghet (ingen mätning), färre olyckor (ej 
uppfyllt), ökad kunskap (delvis uppfyllt) samt snabbare och effektivare (ej uppfyllt). 
Resultaten enligt översikten visar en bristande måluppfyllelse.

Övergripande finansiella mål är uppfyllt. Förbundet gör ett överskott med 807 000 
kronor. Budgeten var inledningsvis underfinansierad med 4,4 miljoner kronor. 
Intäkter förutom, medlemsavgifter har ökat med cirka 10 miljoner kronor jämfört 
budget bland annat på grund av ersättning för medverkan i släckningsarbetet av 
sommarens skogsbränder Hälsingland. Eget kapital ökar till cirka 16,2 miljoner 
kronor. Mål 7 miljoner kronor. Balanskravsresultatet är positivt.

Revisionen har genom EY även granskat direktionens arbete med att öka antalet 
medlemskommuner vilket bedöms vara en fråga både för direktionen som 
medlemskommunerna. Direktionen rekommenderas att konkretisera hur 
förbundsutvidgningen ska bedrivas samt förtydliga för medlemskommunernas 
politiska styre vilket stöd som behövs i syfte att uppfylla skrivelsen i 
förbundsordningen. Granskning har också skett av övningsverksamheten vilken 
bedöms bedrivs under god kontroll.
Jäv
Tony Hansson (S) anmäler jäv, lämnar sammanträdesrummet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- godkänna årsredovisning 2018
- bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

2 ( 2 )105 ( 202 )



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

ÅRSREDOVISNING 20
18

106 ( 202 )



2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2018

Räddningstjänsten Syd på två minuter 4

Direktionens ordförande och förbundsdirektören har ordet 6

Resultatöversikt effektmål 2018 8

Stödjande mål 16

Utveckling och lärande 24

Femårsöversikt 2014–2018 26

Ekonomisk måluppfyllelse 27

Ekonomisk översikt 28

Resultaträkning  31

Balansräkning 32

Kassaflödesanalys  33

Redovisningsprinciper  34

Noter 35

Revisionsberättelse 39

Förbundsdirektionen vid Räddningstjänsten Syd 40

Organisation  42

107 ( 202 )



108 ( 202 )



N
OT

ER

RUBRIK
RUBRIK

4 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2018

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
PÅ TVÅ MINUTER

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för 
kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.
 Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Dygnet 
runt tar vi oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor,  
och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga 
utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organ-
transporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor.
 Vi stödjer den enskilde att ta sitt ansvar för liv och 
säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till 
allmänheten, organisationer och näringsliv. Vi samverkar 
med flera andra aktörer. Tillsammans gör vi skillnad för att 
skapa medveten trygghet.

Så planerar vi
För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Detta utgår ifrån både 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och ligger till grund för hela verksamheten.
I handlingsprogrammet beskriver vi riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.
 Med handlingsprogrammet som utgångspunkt gör vi varje år en verksamhetsplan. Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser 
och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem. All daglig verksamhet beskrivs sedan i aktivitetsplaner.

Verksamhets- 
plan

Handlings- 
program

Aktivitets- 
planer

LSO 
(lag om skydd 
om olyckor)

Vision och mål

riksdagen direktionen

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
utvecklingsplan
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Våra effektmål för 2016–2019 strävar mot 
visionen och är mätbara:

Våra stödjande målområden 

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka.

Antalet bränder och andra olyckor ska minska.

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba 
ingripanden och effektiva insatser. 

Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.

ÖKAD KUNSKAP

Vår vision
Visionen för Räddningstjänsten Syd är Ett olycksfritt
samhälle. Med den gör vi ett tydligt ställningstagande om
att vi arbetar för en nollvision. 
 Visionen blir konkret i våra effektmål, de mål som beskriver 
vilken effekt vår verksamhet ska ha i samhället – hos den 
enskilde. Den nytta vi ska göra.

Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför stödjer 
vi den enskilde genom att aktivt dela med oss av vår 
erfarenhet och kunskap om hur man förhindrar olyckor och 
agerar om de ändå inträffar. Detta är en förutsättning för att den 
enskilde ska kunna ta sitt ansvar för liv och säkerhet.
 Vi samverkar med en lång rad andra aktörer. Tillsammans 
kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

STÖDJA

Om olyckan ändå är framme är Räddningstjänsten Syd där för 
att rädda dem som är i nöd. Vi agerar snabbt, säkert och  
effektivt för att lösa den akuta situationen.
 Efter varje sådan insats finns också lärdomar att dra för 
att förbättra våra metoder. Här ska både vi, den enskilde och 
omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens.

RÄDDA

Räddningstjänsten Syd vill utmana etablerade sanningar och 
vara banbrytare i utvecklingen mot ett säkrare samhälle.
 Det gör vi genom att ständigt förbättra vår verksamhet.  
Vi utvecklar såväl våra räddningsinsatser som det förebyggande 
arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring. Detta 
kan vi bara åstadkomma i samarbete med andra.

UTVECKLA

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att stödja, rädda och utveckla. En effektiv 
olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i 
framtiden. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara 
rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en 
demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och 
orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under 
och efter en olycka.

Mångfald och jämställdhet | Säkerhet | Kvalitet  
Kompetens | Hälsa och arbetsmiljö | Miljö  

Kommunikation och varumärke
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DIREKTIONENS ORDFÖRANDE OCH  
FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 

VI GJORDE DET!   
Efter ett 2017 där vi synade organisationen i sömmarna, 
gick vi den 1 januari 2018 igång med en förändrad organisation. 
Syftet med förändringarna var i korthet att skapa större 
tydlighet, fördela ut mandat i organisationens alla delar och 
att krympa avståndet mellan medarbetare och närmsta chef. 
Allt var inte klart från årets första dag, så delar av 2018 har 
ägnats åt att internrekrytera till nya roller och att landa i nya 
arbetsformer. 

Det är väl känt att förändringsprocesser kan vara djupt 
besvärliga. Så blev det inte här. Ett år senare konstaterar vi 
med tacksamhet att vi faktiskt genomfört en ganska 
omfattande organisationsförändring nästan helt utan 
slitningar och samtidigt kunnat behålla fokus på verksam-
heten och dem vi är till för. 

– Det säger så mycket om våra medarbetare. De har 
kavlat upp ärmarna, tolererat osäkerheter, varit lösnings- 
fokuserade och visat tillit till vart vi är på väg. Jag är både 
imponerad och rörd av det engagemang och tålamod som  
de visat, säger Linda Kazmierczak. 

Som en del i organisationsförändringen har vi under 
2018 satsat på att stärka ledarskapet. Våra första linjens 

chefer, som alla varit nya i sin roll, har tillsammans med 
övriga chefer i organisationen diskuterat både ledningsfilosofi, 
kultur och praktiskt ledarskap. 

– Det här har varit en viktig satsning, säger Susanne 
Jönsson. En välfungerande styrning och ledning av verksam-
heten är helt avgörande för att den ska bli så effektiv och bra 
som möjligt gentemot medborgarna. Och ett gott ledarskap 
är ju också avgörande för klimatet och trivseln i organisationen. 
Ordföranden passade på att praktisera i verksamheten en dag 
under hösten.

– Jag lärde mig massor med nytt och blev väldigt väl 
mottagen! Den positiva andan i organisationen är påtaglig, 
säger Susanne.

Verksamheten utvecklas 
Under året har flera viktiga steg tagits för att utveckla både 
arbetsmetoder och våra förmågor, med goda resultat. De 
senaste årens förhöjda terrorhotnivå tillsammans med 
riskutvecklingen i vår närhet och omvärld har gjort det 
angeläget för oss att höja vår förmåga att hantera situationer 
med pågående dödligt våld och masskadesituationer. Det 
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SUSANNE JÖNSSON
direktionens ordförande

har vi gjort både genom att höja kunskapen hos oss själva, 
men också genom att öva dessa scenarier tillsammans med 
polis och ambulans. 

En annan viktig utveckling är att vi blivit mer träffsäkra  
i vår tillsynsverksamhet och vilka objekt vi väljer att prioritera. 
Det visar sig inte minst genom att merparten av dem som vi 
gjort tillsynsbesök hos faktiskt fått någon form av anmärkning 
på sådant som behövt åtgärdas i brandskyddet. 

Vi har också sett flera synergieffekter inom organisationen 
genom en tätare dialog mellan den operativa personalen som 
upptäcker brister i brandskyddet när de är ute, och enheten 
för samhällssäkerhet som direkt får möjlighet att sätta in 
åtgärder. Det ger oss en bättre helhetssyn och ett mer 
kvalitativt förebyggande arbete. 
  
Sommarens skogsbränder
Under sommaren rasade de mest omfattande skogsbränder 
Sverige haft att hantera i modern tid, och även här kavlade 
vi upp ärmarna utan att tveka. Räddningstjänsterna i de län 
som var drabbade av bränderna hade stora behov av 
förstärkning. Räddningstjänsten Syd samordnade förstärkning 
och avlösande personal från både Skåne, Blekinge och 
Kronobergs län under flera veckors tid. Och själva hade vi 
cirka 80 medarbetare som var uppe och jobbade. 

– Det är självklart att vi bidrar med allt som bara går  
i ett sådant läge. Men sommarens omfattande bränder 
understryker också betydelsen av att ha upparbetad samverkan 
som kan aktiveras snabbt om vi ska klara stora och komplexa 
händelser, säger Linda. 
 
Samverkan är svaret  
Regeringens utvärdering efter sommarens skogsbränder, 
liksom regeringsutredningen om En effektivare kommunal 

räddningstjänst, pekar tydligt på vikten av att i synnerhet 
mindre räddningstjänster går samman och avtalar om 
samverkan kring resurser. Men samverkan är avgörande även 
för oss, både i vårt förebyggande uppdrag och för att vi ska 
kunna hantera de olyckor som inträffar med en effektiv 
användning av samhällets samlade resurser.  

Under 2018 har vi för andra året i rad och med fram-
gångsrika resultat satsat på myndighetsgemensam tillsyn 
med aktörer såsom Polisen, Skatteverket och kommunen. Vi 
har också tagit flera viktiga steg för att utveckla vår samverkan 
med andra, bland annat genom god dialog och gemensamma 
avsiktsförklaringar med både Polismyndigheten i Region Syd 
och med Hovedstadens beredskab som är vår motsvarighet i 
Köpenhamn med omnejd. Även i vår övningsverksamhet har vi 
haft stort utbyte genom samövning med andra aktörer.

– Vi har så mycket att vinna på samverkan och goda 
dialoger. Dels kan vi lära av varandras erfarenheter, men  
vi blir också bättre i våra egna uppdrag om vi delar läges- 
information, resurser och kompetenser med varandra, säger 
Linda.

Ordföranden konstaterar att 2018 var ett intensivt år 
med stort fokus på verksamhet och utveckling samtidigt 
som vi genomförde en omställning av organisationen. Men 
vi gjorde det! Och vi gjorde det bra!

– Nu ser jag fram emot vad vi kan åstadkomma under 
2019, med nyskapade förutsättningar, avslutar Susanne 
Jönsson. 

LINDA KAZMIERCZAK 
förbundsdirektör
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informationsmöte tillsammans med stadsdelen, polisen och 
andra aktörer. På mötet hade vi en fin dialog med framförallt 
vuxna och äldre. 

Step-Up och MBU – Människan bakom uniformen
Step-Up och MBU är två projekt där vi samverkar med 
polis och ambulans och som under 2018 har riktat sig till 
ungdomar mellan 14 och 18 år i Hyllie och Burlöv. 
Projekten syftar till att visa ungdomarna vem vi är, vad vi 
jobbar med och etablera en god relation. 

MBU genomfördes i Burlöv för första gången förra året. 
Våra instruktörer kunde se en märkbar utveckling av ung- 
domarnas kunskapsnivå gällande de olika uniformsyrkena 
som var med. De noterade också en personlig mognad hos 
deltagarna, bland annat i hur de såg på sin egen framtid. Flera 
av deltagarna blev mycket intresserade av att jobba inom vår 
bransch och vi såg till att hjälpa dem med information om 
relevant utbildning och med kontaktpersoner inom respektive 
myndighet. 

Under hösten arrangerades även fyra 112-dagar på 
Gottorpsskolan i Malmö. Föranledningen var oro och 
skadegörelse i och runt skolan. Vi deltog tillsammans med 

Grunden för vårt trygghetsskapande arbete är det vi gör 
tillsammans med våra kommuner och andra aktörer. Det är 
glädjande att vi har etablerat en välfungerande samverkan i 
varje medlemskommun. Våra veckovisa träffar med andra 
aktörer ger oss en gemensam lägesbild och gör att vi kan 
rikta våra insatser mot gemensamma mål. I Eslöv och 
Malmö kallas dessa träffar Örat mot marken. I Burlöv är vi 
med i Brottsförebyggande Rådet, i Kävlinge Operativa 
säkerhetsgruppen och i Lund SNÖ.

Trygghet på flera plan
OV-tillsammans riktar sig till elever på Oxievångsskolan. 
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Oxievångsskolan och MFF 
inledde samarbetet 2016 med 30 elever från årskurs 7. 
Under 2018 växlade insatsen upp till att omfatta 85 flickor 
och pojkar från hela högstadiet. Teori varvas med praktik, 
allt i syfte att stärka vår relation med ungdomarna och 
påverka deras levnadsvanor till det bättre. Vår förhoppning 
är att det skapar ringar på vattnet och att hela Oxie upplever 
en förbättring avseende bränder, sjukvård och olyckor. Efter 
att bränderna i Oxie eskalerade under sensommaren, gjorde 
vi en extra insats för oroliga oxiebor och bjöd in till ett stort 

RESULTATÖVERSIKT EFFEKTMÅL
2018

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka för kvinnor och män, 
flickor och pojkar som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna.  

EFFEKTMÅL 1 ÖKAD TRYGGHET

Isak förklarar brandmännens utrustning för besökare på öppet hus i Eslöv. 
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polisen och fritidsförvaltningen, och efter insatsen minskade 
de oönskade händelserna. 

CTC – Communities that care
I augusti påbörjades arbetet med CTC, ett styrsystem för ett 
långsiktigt preventionsarbete. CTC bygger på att identifiera 
de risker som kan orsaka problem och stå i vägen för goda 
uppväxtvillkor, och hitta skyddsfaktorer för att reducera 
riskerna. En grundtanke inom CTC är att lokalområdets 
olika aktörer och de boende tillsammans kan förbättra 
uppväxtvillkoren för barn och unga. CTC bedrivs i Malmö i 
områdena Bellevue, Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg 
och Möllevången. Vårt bidrag är bland annat den kunskap 
och erfarenhet vi har om dessa områdena. Vi deltar också i 
aktiviteter för barn och unga som bor där. 

Trygghetsarbete i Eslöv och Kävlinge
I Eslöv samverkar vi för trygghet genom vårt deltagande i 
Rådet för hälsa och trygghet. Rådet är ett forum där vi 
tillsammans med politiker, tjänstemän och föreningar lägger 
en strategi för och prioriterar trygghetsinsatser i kommunen. Ett 
exempel är trygghetsvandringar i områden där vi fått indikatio-
ner om oro. 

Hösten 2018 var det återigen dags för alla Eslövs elever i 
årskurs 7 att åka på läger till Hästveda. Vi var som alltid på 
plats med personal både från hel- och deltidssidan.

Kävlinge kommun har ett motsvarande råd; Rådet för 
trygghet och hälsa. Här har fokus varit att identifiera vilka 
områden som bör prioriteras utifrån händelser och oro. För 
att bidra till ökad trygghet, vill våra stationer i Löddeköpinge 
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och Kävlinge genomföra anpassade hembesök och informa-
tionsaktiviteter i de prioriterade områdena under 2019. 

Säkerhetsdagarna för alla åttondeklassare i Kävlinge 
genomfördes på vår övningsplats, som vanligt med fokus på 
säkerhet och trygghet för de unga.

CIP – Civila insatspersoner
Under 2018 har vi varit med i ett kunskapsnätverk för 
utveckling av CIP. Nätverket har initierats av forskningscentret 
Carer och har medlemmar från en rad olika räddningstjänster 
i landet. Med civila insatspersoner, eller ”förstärkta med-
människor” som de ofta kallas, menas vanliga personer som 
efter viss utbildning kan larmas och rycka ut till bränder och 
olyckor. Främst gäller det områden där räddningstjänsten har 
lång framkörningstid. Förhoppningen är att vi under 2019 
ska komma igång skarpt med våra byalag i Billinge och 
Örtofta, som utbildades 2017 och står redo att hjälpa till.

Projekt blåljus
Det EU-finansierade projektet har 
fortsatt under 2018, med bland annat 
studieresor till Italien och England. Vi 
har nått målet om en modell för en 
gemensam utbildningsplattform och vissa 
utbildningar är klara.

I september startade MBU upp i Burlöv med entusiastiska ungdomar och handledare.
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ANTAL HÄNDELSER  
per 1 000 invånare

EFFEKTMÅL 2 FÄRRE OLYCKOR

Antalet bränder och andra olyckor ska minska i medlemskommunerna.

Brand i bostad
Under 2018 har vårt arbete med bostadsbränder varit mer 
händelsesbaserat än tidigare år. Vi har prioriterat individ- 
anpassade hembesök och vi följer upp med besök hos de 
som drabbats av brand i sin bostad eller i bostadsområdet.

Vårt interna samarbete mellan distrikt och enhet för 
samhällssäkerhet har kommit igång. Bland annat har vi haft 
möten med fastighetsägare för att tillsammans med dem 
förbättra det byggnadstekniska och organisatoriska brand-
skyddet i bostäderna.

I vissa olycksdrabbade områden i Malmö har distrikten 
prioriterat framkörningskort och i samband med det arbetet 
orienterar vi på adressen, skapar lokalkännedom, under- 
söker och påtalar brister till fastighetsägarna och till enheten 
för samhällssäkerhet. Genom att förbättra framkörnings- 
korten är vi övertygade om att områdena blir säkrare för de 
som bor där och konsekvenserna av en eventuell brand 
minskar. 

Vår samverkan med kommunerna om att få fler 
trygghetslarm sammankopplade till brandvarnare har även 
under 2018 varit en viktig fråga för oss. I Malmö fortsätter 
den positiva utvecklingen med drygt 100 nya trygghetslarm 
kopplade till brandvarnare under året. 

Brand i skola
Samverkan för att minska skolbränder har gjort avtryck 
både externt och internt under 2018. Externt får vi 
indikationer om anlagda bränder eller skadegörelse på 
skolorna främst via samverkansmöten som SNÖ och Örat 
mot marken, internt från våra olycksutredare och vår 
operativa personal. I båda fall initierar enheten för samhälls-
säkerhet riktade tillsyner på skolan. ’Utbilda och informera’ 
har under året tillsammans med Förebyggande Norr- och 
Söder genomfört dessa tillsyner med gott resultat. De 
gemensamma besöken i skolorna har gett oss en bredare 
inblick och därmed större möjligheter att bemöta den 
problembild som finns på respektive skola. Förebyggande 
gör en bedömning av det systematiska och det tekniska 
brandskyddet, medan ’Utbilda och informera’ kan erbjuda 
stöd i form av konsekvenssamtal, närvaro på skolan och 
utbildningen ’Upp i rök’.

Förändring i inrapportering och systemstöd
I november 2017 gick vi över från insatsrapport till händelserapport; en nationell inrapportering till MSB. Det har inneburit att antal inrapporterade 
olyckor har ökat då fler händelsetyper numera klassas som olycka. Även klassningen av ’brandens omfattning’ har ändrats. Det innebär att 
indikatorn kopplat till detta inte längre är relevant och redovisas inte. 

Vårt verksamhetssystem Core har ersatts med Daedalos. I det nya systemet kan vi i nuläget inte få fram vilken prioritet larmet har, vilket påverkar 
redovisningen av indikatorn ’Vi ska vara snabbt framme’. Vi räknar nu med alla olyckor och det innebär att procenten minskar med 4-5%.
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Till de riktade tillsynerna har vi utöver representanter från 
skolan även bjudit in fastighetsägare och områdespolis. 
Detta har visat sig mycket givande. Vid en riktad tillsyn 
under hösten informerade till exempel områdespolisen vilka 
dagar och tider på dygnet de såg ungdomar på den aktuella 
skolan. Eftersom fastighetsägaren också var på plats startade 
de en dialog kring det, vilket bland annat ledde till att 
fastighetsägaren, där och då, ändrade både dagar och tider 
för de patrullerande väktarna på skolan. 

Trafik
I Eslöv har vi haft två möten under året där vi analyserat 
och diskuterat trafikolyckor tillsammans med kommunen 
och Trafikverket. Mötena har bland annat resulterat i att fler 
icke-belysta övergångsställen har prioriterats och blivit 
belysta. 

Vi har medverkat i remissarbetet för nytt trafiksäkerhets- 
program tillsammans med Kävlinge kommun och kommunala 
aktörer. I Kävlinge har dessutom våra styrkor deltagit vid 
fyra tillfällen av motorträffarna i Löddeköpinge, där vi haft 
fokus på att förebygga trafikolyckor. 

Tillsynsåret 
Tillsynsarbetet har de senaste åren genomgått en förändring 
som ökat rättssäkerheten för den enskilde. De beslut som fattas 
är väl motiverade och håller i princip alltid i de fall de överklagas 
och genomgår en rättslig prövning. En annan förändring som 
pågår är att bli mer pricksäkra – vi ska göra tillsyn där vi behövs 
som mest. Att definiera vilka objektstyper det kan handla 
om, till exempel vård, skolor, publika lokaler och flerfamiljs-
hus, är relativt enkelt. Det är svårare att välja ut vilka objekt 
som är prioriterade framför andra inom dessa kategorier. 
Under 2018 har vi därför börjat ta fram en urvalsmodell där 
vi definierar parametrar som påverkar sannolikheten för 
brand och konsekvenserna av en eventuell brand. 

Under året har vi gjort både planerade och händelse- 
baserade tillsyner. De planerade tillsynerna har utgått från 
olika teman, exempelvis HVB-hem, studentbostäder, skolor 
och nattklubbar. Urvalsmodellen har varit till hjälp för att 
prioritera objekt inom temat. Tematillsyner har bidragit till 
högre effektivitet och mer likriktade bedömningar.

Händelsebaserade tillsyner utgör en stor andel av 
verksamheten och innebär att vi följer upp brister som vi 
fått kännedom om på något sätt, både från internt och 
externt håll. 

Under 2018 har vi också prioriterat nattillsyner på 
krogar. Vid ett flertal av dessa har vi samverkat med 
stadsbyggnadskontoren.
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Trafikolyckor ska minska med 5 %

ANTAL SKOLBRÄNDER PER ÅR

Brand i byggnad Brand ej i byggnad

2018 68 30
2017 54 20
2016 43 62
2015 51 71
2014 37 41

Tryggare Malmö: En särskild satsning
Räddningstjänsten Syd har även 2018 varit delaktig i det 
myndighetsgemensamma tillsynsarbetet i Malmö. De cirka 110 
genomförda tillsynerna har riktats mot verksamheter och illegala 
företeelser som motverkar tryggheten i staden. De gemensamma 
tillsynerna utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsföre-
byggande arbetet. 

Miljöförvaltningen är sammanhållande i arbetet som också 
involverar stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheterna från 
Malmö stad, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Tullen. 
Vi har framförallt fokuserat på olovlig gasolhantering, olovliga 
boenden, svartklubbar och andra olovliga samlingslokaler. 

Satsningen har visat sig vara mycket effektiv och samordnade 
tillsyner bedöms vara nyckeln till att komma åt den här typen av 
verksamheter. En effekt som polisen lyftar fram är att i princip 
samtliga permanenta svartklubbar har upphört i staden. Tryggare 
Malmö fortsätter under 2019. 

MYNDIGHETSUTÖVNING

2018 2017

Tillsyner 724 580
Föreläggande 111 70
Förbud 24 20
Vitesföreläggande 17 3

I tabellen redovisas endast siffror avseende LSO.
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EFFEKTMÅL 3 ÖKAD KUNSKAP

Alla människors förmåga, oavsett kön, ålder, etnicitet etc, att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka. 

Externa utbildningar 
2018 höll vi 716 externa utbildningar och utbildade 10 000 
personer i grundläggande brandskydd, sjukvård, utrymning, 
heta arbeten, föreståndare brandfarlig vara, naturgas och 
systematiskt brandskyddsarbete (kontrollant och ombud). 

Under året har vi tittat på hur vi kan utveckla utbildning-
arna inom systematiskt brandskyddsarbete. Vi har valt att slå 
ihop våra två befintliga utbildningar, kontrollant och ombud, 
till en gemensam. Den nya utbildningen hade premiär i 
januari 2019. Vi har också reviderat vår sjukvårdsutbildning 
och översätt den till engelska. Förändringarna i sjukvårdsut-
bildningen innebär bland annat mer tid för att öva HLR 
enligt HLR-rådets riktlinjer, samt att delen som handlar om 
första hjälpen utgår från mer verklighetstrogna fall. Vi har 
även lagt ner mycket tid på att GDPR-anpassa vårt utbildnings-
material och tagit fram nya rutiner för hur vi hanterar lagring 
av närvarolistor och andra personuppgifter.

I slutet av året samlade vi in och sammanställde de 
utvärderingar som våra deltagare har fyllt i efter de har varit 
hos oss på utbildning. Resultatet är snarlikt det vi fick i 2017; 
överlag får vi positiv feedback. Särskilt glädjande är det att 
deltagarna ger våra instruktörer mycket goda betyg för 
pedagogisk förmåga och professionell inställning. Det framgår 
också att deltagarna uppskattar praktiska övningar och det har 
vi tagit hänsyn till när vi ändrar i våra utbildningskoncept. 

Riktade insatser för särskilda målgrupper
2018 genomförde vi vårt första brandambassadörsprogram i 
samarbete med Mosaikskolan i Malmö. Mosaikskolan är en 
mottagningsskola för nyanlända, och en dag i veckan under 
fem veckor, träffade vi en handfull ungdomar för att utbilda 
dem inom brandskydd. Ambassadörerna utbildar sedan andra 
elever på skolan i vår regi. På så sätt når vi en viktig målgrupp.

För de yngre barnen har vi testat det nya förskolekon-
ceptet. I korthet innebär det att barnen kommer till oss 
istället för att vi besöker dem på förskolan. En av fördelarna 
med detta är att vi hinner träffa fler. Förskolepedagogerna 
har svarat på en utvärdering och det nya upplägget föll väl 
ut! Besöket på brandstationen var särskilt uppskattat.

Det var många seniorer som passade på att träffa oss när vi 
begav oss ut på en så kallad turné på mötesplatser i Malmö. 
Fokus har varit säkerhet och vi har samverkat med vård och 
omsorg i Malmö stad, polisen och rehabteamet. Vår 
seniorsamordnare blev inbjuden till P4 Extra och pratade i 
nationell radio om äldres säkerhet för 1,5 miljoner lyssnare! 
En annan höjdpunkt i vår satsning på seniorer var säkerhets-
dagen i Eslöv som vi arrangerade tillsammans med kommu-
nen och pensionärsföreningarna. Runt 150 deltagare kunde 
välja bland flertalet utställare och föreläsningar. 

För att i större utsträckning än tidigare kunna följa upp 
våra informationsinsatser och få en tydligare överblick har vi 
under 2018 skapat en informationskalender varifrån alla 
aktiviteter och resurser bokas, likt våra externa utbildningar. 
Vi har även skapat ett centralt uppföljningsdokument där 
allt samlas oavsett vilket distrikt aktiviteten genomförs på. 

Utredningsåret
Under 2018 har det gjorts 101 förundersökningar, 34 
sakkunniga utlåtanden och fyra insatsutvärderingar. 

Här följer två exempel på hur utredning kan leda till utveck-
ling och förbättring:

Fosievägen, Malmö. Insatsutvärdering efter en brand i ett 
höghus. Utvärderingen gav oss viktiga lärdomar kring hur vi 
ska nyttja hissar i höga byggnader i samband med brand och 
påtalade vikten av att använda en särskild utsedd person för 
att kontrollera rökdykarinsatsen och följa de metodkort som 
vi har beslutat om.

Kollegievägen, Lund. Olycksutredning efter brand. En 
lägenhetsbrand spreds snabbt till vinden på ett flerbostadshus. I 
utredningen konstaterades att en trolig orsak till den snabba 
spridningen var att takfoten är byggd i brännbart material med 
luftning och att takkonstruktionen innehåller brännbar takduk. 
Utredningen rekommenderade en tillsyn i fastigheten med 
fokus på att försöka få takfoten ombyggd för att förhindra 
brandspridning till vind vid en eventuell ny brand.
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Brandambassadörerna från Mosaikskolan tillsammans med våra 
instruktörer.
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Vi ska nå riskgrupper och  
anpassa vårt budskap

UTREDNINGAR

2018 2017

Förundersökningar 101 137
Sakkunnigutlåtanden 34 58
Insatsutvärderingar 4 1

ÖKAD KUNSKAP

UTBILDADE OCH INFORMERADE

Totalt antal Varav hembesök

2018 35 323 3 082
2017 41 343 10 108
2016 63 643 10 752
2015 54 205 13 524
2014 59 637 14 803

När länkarna i den livräddande 
kedjan fungerar – en brandman i 
Eslöv berättar
I början av 2018 drabbas en passagerare på pågatåget mellan 
Höör och Lund av plötsligt hjärtstopp. Vi larmas tillsammans 
med ambulans till Eslöv C och anländer ungefär samtidigt som 
tåget rullar in. Tågpersonalen och några resenärer har redan 
påbörjat HLR när styrkan kliver ombord. Ambulansen förbereder 
hjärtstartaren medan vi tar över pågående HLR. Patienten är 
medvetslös, mycket blek och har blåa läppar. En stund senare 
återfår patienten en bra syresättning, vilket syns på färgen i 
ansiktet. Ambulanspersonalen kopplar upp sin hjärtstartare och 
skjuter en gång vilket räcker för att patienten ska återfå hjärtrytmen! 
Strax därefter andas patienten helt själv och återfår medvetandet.  
Ambulansen kör in patienten till sjukhuset. 
 Några dagar senare får vi besked att patienten är helt 
återställd. Efter en sådan händelse känns det otroligt bra att 
arbeta med det vi gör och det var en underbar känsla att gå till 
jobbet dagen efter. 
 Tågpersonalen och resenärerna räddade antagligen ett liv 
med sitt snabba ingripande. Vi, ambulansen och sjukvården 
fullföljde delarna i den livräddande kedjan!
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Räddningstjänsten Syds har utvecklat sin förmåga gällande 
insatser med pågående dödligt våld (PDV). Det handlar om 
att hantera den svåra situation där behovet av att ge skadade 
och utsatta hjälp ställs mot de risker som PDV innebär. Det 
handlar också om att ta beslut baserat på bristande underlag 
och under tidspress. Förmågan har stärkts främst genom ny 
metodik och därefter samövning med polis och sjukvård.

Explosioner, särskilda risker och förhöjd beredskap
Flera explosioner har inträffat under året. Dels sprängningar 
med uppsåt och dels explosioner utan uppsåt. Dessa har 
medfört avsevärda skador på byggnader och i något fall  
svår personskada. Till exempel inträffade en explosion på 
Fysicum på Lunds universitet och en annan i samband med 
hantering av insektsgift i Malmö. 

Flera bränder har involverat moderna högkapacitets- 
batterier och de speciella risker dessa kan medföra. Vi har 
erfarenheter från bränder på till exempel bilfirma, i garage 
och i batterirum. Utifrån dessa har vi påtalat behovet av att 
denna växande problembild hanteras med stöttning från 
centrala myndigheter. 

Ökad förmåga
De bränder vi varit på under året har gett oss erfarenheter  
av att arbeta med kraftiga fläktar, tryckluftsskum och 
skärsläckare. Verktygen har använts vid flera insatser och 
med positiva resultat. Erfarenheterna ligger till grund för  
vår framtida utveckling, bland annat i frågan om vilka 
verktyg som nästa generations släckbilar bör utrustas med. 

Vi har förfinat och utvecklat arbetssättet vid brand- 
påverkade acetylengasflaskor, en explosionsrisk som medför 
stora och i tid utdragna avspärrningar. Vi har köpt in nya 
lyftkuddar med kapacitet att lyfta både bussar, lastbilar  
och andra tunga föremål. Samtliga heltidsstationer har 
introducerats i ny metodik för att snabbt och säkert kunna 
lyfta bussar vid personpåkörning. Metodiken är framtagen 
inom Räddningstjänsten Syd. 

Vi har mött flera andra räddningstjänster för att lära  
oss av varandra. De operativa dialogdagarna med Stor- 
stockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Södertörns brandförsvarsförbund, Hovedstadens Beredskap 
(Köpenhamn) och Oslo brann- og redningsetat har varit 
särskilt givande. 

Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva skadeavhjälpande insatser.

EFFEKTMÅL 4 SNABBARE OCH EFFEKTIVARE

Höstens blockövning var en samövning med polis och sjukvård om hur vi agerar och samverkar vid pågående dödligt våld.
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Vi ska vara snabbt framme

ANTAL UTRYCKNINGAR INOM VÅRT  
GEOGRAFISKA OMRÅDE

TILL OLYCKOR 2018 2017

Brand i byggnad 589 531
  varav bostad 328 290
Brand ej i byggnad 908 697
Trafikolyckor 769 798
Övriga olyckor 567 490
Delsumma olyckor 2 833 2 516

TILL ANDRA HÄNDELSER 2018 2017

Automatlarm ej brand gas 1782 1 971
Övriga olyckor utan tillbud 496 503
Sjukvårdslarm 489 577
Övriga insatser 392 313
Utryckningar totalt 5 992 5 880

Vi har under året haft situationer som gjort att vi tillfälligt 
höjt vår beredskap, exempelvis när europavägarna som går 
genom våra kommuner stängdes för trafik, och vid nyårs- 
firandet som normalt innebär många samtidiga händelser.  
Vi höjde också vår beredskap strax efter den sprängning  
som skedde vid en gymnasieskola i Hässleholm i december.

Övning och utbildning
Inom övningsverksamheten har förbundet på central nivå 
genomfört ett antal interna utbildningar. Vi har även 
genomfört ett stort antal övningstillfällen i syfte att säkra 
kompetensen för all personal. Vi har haft introduktions- 
utbildning för nyanställda brandmän och under 2018 
internutbildade vi ovanligt många befäl, vilket är glädjande. 
Det handlar både om brandmän som valt att bli styrkeledare 
och om befintliga befäl som gått vidare och blivit larmbefäl, 
yttre befäl och inre befäl.

Räddningstjänsten Syd har utrett vår nuvarande och 
framtida beredskap för att hantera kemikalieolyckor. Detta 
arbete har resulterat i ett beslut om inköp av utrustning, 
lastcontainer och indikeringsinstrument, samt om lämplig 
utbildningsnivå. Även brandvärnens roll har utretts, med 
syfte att lyfta förmågan. En del av implementeringen av 
ovanstående är redan utförd, en del fortsätter framöver. 

Sommarens skogsbränder
Sommaren var extremt torr och brandrisken mycket hög, så 
Länsstyrelsen Skåne beslutade om ett omfattande eldnings-
förbud. I vårt område inträffade inga omfattande skogs- eller 
markbränder. Däremot inträffade flera mycket omfattande 
skogsbränder i Sverige. Brandmän och befäl från Räddnings-
tjänsten Syd har i stor omfattning bistått vid dessa bränder. 
Både med direkta arbetsinsatser i de brinnande skogarna, 
med ledning av räddningsinsatserna och med att koordinera 
de resursförstärkningar som skickades från Skåne, Blekinge 
och Kronobergs län. Sommarens skogsbränder har även  
lett till att vi deltar i arbetet med att förbättra nationens 
framtida hantering av liknande stora räddningsinsatser.

Utvärdering och lärande
Ett antal fördjupade insatsutvärderingar är initierade och 
resultatet från dessa tas med i kommande planering. De 
insatsutvärderingar som gjorts har haft specifika syften och 
olika delar av våra insatser har granskats. Räddningstjänsten 
Syd har mycket att lära inom området och inser att insats- 
utvärderingar är en viktig del för att styra utvecklingen på 
ett klokt sätt och bli en lärande organisation.

120 ( 202 )



16 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2018

I den gemensamma ledarutvecklingen inom organisationen 
har vi pratat mycket om kultur, klimat, likabehandling och 
inkludering, både utifrån egna erfarenheter och olika case. 
Detta är viktiga frågor för oss i diskussionerna om vilket 
ledarskap vi vill bedriva i Räddningstjänsten Syd. Det har 
också funnits med i samtalen inom ledningsgruppens 
ledarutveckling. Under årets medarbetardagar fick vi ett 
externt perspektiv när vi lyssnade till Navid Modiris 
föreläsning om mångfald och integration.

Under 2018 har vi varit värd för två stora konferenser: 
Krisstödskonferensen med ca 150 deltagare från hela Sverige 

STÖDJANDE  
MÅL 

och den första nordiska konferensen för att främja mångfald 
och jämställdhet inom räddningstjänsten. Den sistnämnda 
lockade deltagare och föreläsare från alla fem nordiska länder 
och har resulterat i ett nordiskt nätverk där räddningstjäns-
terna i respektive land kan inspireras och dra nytta av 
varandras erfarenheter. 

Sommaren bjöd som vanligt på färgstarka prideparader  
i Lund och Malmö och vi var med för att visa att vi är en 
räddningstjänst som står upp för alla människors lika värde. 

Under 2018 har målsättningen varit att arbeta med jämställdhet- och mångfald strukturellt, vilket innebär 
att vi numera ställer krav på att beakta dessa delar i alla ledningsbeslut. Utöver detta finns ett aktivt 
arbete med att både sprida lärdomar och utbyta erfarenheter som gagnar verksamheten.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

MSB, Direktoratet for sikkerhet og beredskap (Norge) och Beredskabstyrelsen (Danmark) på scenen under den nordiska konferensen. 
Generaldirektörerna uttryckte sitt fulla stöd till arbetet med jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsterna i respektive land.
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Vi ska fortsätta att förbättra våra arbetssätt och metoder i syfte att arbeta effektivare.

KVALITET

Under 2018 har staben arbetat med att ta fram ett nytt 
ledningssystem. I det uppdraget har fokus varit dokument-
styrning och beslutshantering. Under december månad 
antog ledningsgruppen en dokumentstruktur som ska 
implementeras under 2019. Arbetet med beslutshantering 
har resulterat i en mer transparent och tydlig besluts- 
process; vi publicerar numera våra ledningsgruppsbeslut  
på intranätet så att alla anställda på Räddningstjänsten Syd 
kan ta del av dem. Vi har även tagit fram en checklista för 
att säkerställa att vi samråder inför beslut. Checklistan gör 
att vi systematiskt utreder konsekvenserna av våra beslut, 
exempelvis inom områdena samhällsnytta, ekonomi, 
bemanning/kompetens, miljö och säkerhet samt jäm- 
ställdhet och mångfald.  

Susanna och kollegor från HR håller en workshop kring arbetet med nya 
lönekriterier.

Vi ska sträva efter att ha ett säkerhetsarbete som både förebygger och 
hanterar vardags- och krissituationer i förbundets verksamhet. 

SÄKERHET

Under våren hade vi stort fokus på säkerheten avseende våra 
fastigheter. Orsaken var en misstänkt anlagd brand på 
station Centrum i Malmö. I juni månad beslutade lednings-
gruppen om en gemensam lägsta säkerhetsnivå för våra 
fastigheter som gäller för alla heltidsstationer i förbundet.  
Vi har även vidtagit åtgärder avseende tillträdet till våra 
stationer. Enligt den nya rutinen krävs det att besökare blir 
insläppta av någon, vilket ökar den upplevda säkerheten för 
vår personal på arbetsplatsen och minskar risken för att 

obehöriga tar sig in i lokalerna. Med anledning av att vi 
deltar i ”Tryggare Malmö” (läs mer under Effektmål 2  
Färre olyckor) har vi även arbetat med att öka säkerhets- 
medvetandet vid tillsyn. Alla tillsynsförrättare har deltagit  
i en grundläggande utbildning genomförd av en extern 
konsult. Utbildningen har bidragit till ökad kunskap om 
riskanalyser och hur vår personal ska agera om de exempelvis 
utsätts för en hotfull situation.
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våren 2018 när funktions- och gruppchefer klev in i  
sina nya roller.

Vid tre tillfällen har samtliga chefer träffats för att 
gemensamt definiera hur ledarskapet ska utövas och 
utvecklas. Samtalen har handlat om förväntningar på 
ledarskapet i den nya organisationen, räddningstjänstens 
kultur och hur vi vill att kulturen ska utvecklas, grupp- 
dynamik och högpresterande team. Under årets sista träff 
var ledningsfilosofi och strategisk inriktning det stora 
samtalsämnet. Ledorden i filosofin, som presenterades av 
cheferna på medarbetardagarna, är transparens, delaktighet 
och konstruktivt ifrågasättande. Ledorden ska genomsyra 
vår ledarkultur och synas i vardagen.

Parallellt och som en del av GUL har utbildning i 
samtalsmetodik och i digital effektivitet genomförts av 
externa konsulter. Under hösten följde vi upp samtalsut- 
bildningen i mindre grupper på respektive enhet/distrikt. 
Introduktionsdagar i ekonomi, arbetsrätt och avtal, arbets-
miljö och rehabilitering har följts av mer skräddarsytt stöd 
på respektive distrikt och enhet. Sista gemensamma träffen 
för cheferna hade fokus på lönebildning och lön. Den 
gemensamma ledarutvecklingen kommer fortsatt att vara 
prioriterad under 2019.

Under våren 2018 internrekryterades sju styrkeledare, 
fyra yttre befäl och tre larmbefäl till befälsskolan. Efter en 
lång och intensiv utbildningshöst examinerades samtliga  
och kunde kliva i tjänst i slutet av 2018.  

  
Kompetenssystem  
SABA, vårt IT-stöd för kompetensförsörjning, sattes i 
produktion först under andra halvåret på grund av tekniska 
problem. SABA stödjer förbundet kring strategisk kompe-
tensförsörjning vilket bland annat omfattar analyser av 
kompetensbehov, karriärplanering samt utbildnings- och 
övningsverksamheten. Utbildning av administratörer och 
användare har, trots de tekniska problemen, pågått och 
kommer att fortsätta även nästa år. 

Rekrytering
Året har präglats av internrekryteringar med anledning  
av organisationsförändringen som trädde i kraft 2018  
och utifrån ett behov av olika befälstjänster. I den nya 
organisationen har ett nytt chefsled om 30 funktions- och 
gruppchefer rekryterats. Till befälstjänsterna hör styrkeledare, 
larmbefäl och yttre befäl. Utöver det har det rekryterats 
distriktschef till station Lund, brandingenjörer, tekniker, 
ekonomiassistent och brandmän på deltid samt heltid. 
Totalt har 49 medarbetare rekryterats till eller inom 
Räddningstjänsten Syds heltidsorganisation. 

14 tillsvidareanställda (exkl. deltidsbrandmän) har slutat, 
varav fem pensionsavgångar och nio egna uppsägningar. Det 
innebär en rörlighet för tillsvidareanställda på 3,9 %, vilket 
är en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med 2017.

För våra brandmän och styrkeledare på deltidsstationerna 
var rörligheten 12 % vilket är 0,9 procentenheter mer än 
2017. Totalt inom deltidsorganisationen har 15 anställda 
påbörjat en prov- eller timanställning och 14 har avslutat  
sin anställning. Det pågår fortsatt ett aktivt arbete med att 
attrahera och rekrytera till deltidssidan. Bland annat har 
prova-på-dagar gett resultat och kommer fortsatt att vara  
i fokus. 

Nio avgångssamtal har genomförts under året. Det finns 
varierande förklaringar till varför medarbetare avslutat  
sin anställning i Räddningstjänsten Syd, bland annat nya 
utmaningar, önskan om breddad kompetens och pension- 
ering. Upplevelsen av samtalen är att de är av positivare 
karaktär än avgångssamtalen under föregående år. Dock 
framkommer det fortfarande önskemål om ett bättre 
samarbete med och stöd från chefer. 

  
Ledarskap 
I samband med att den nya organisationen trädde i kraft 
påbörjades den interna gemensamma utvecklingen av 
ledarskapet (GUL). GUL syftar till att stärka ledarskapet 
och respektive chef i den egna rollen och inleddes under 

Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt,
strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam process.
Vårt IT-stöd för kompetensförsörjning, SABA, ska strukturera delar av arbetet i kompetensförsörjnings-
processens olika faser; analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa.

KOMPETENS
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ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRBUNDET 2018-12-31
 Kvinnor Män  Totalt 2018 Totalt 2017

Dagtidspersonal 49 60 109 115

Operativ personal (bm, sl, yb, ib, lb, gc)* 23 212 235 225

Räddningspersonal i beredskap (RiB) 4 116 120 124

Timavlönade 1 22 23 20

Totalt 77 410 487 484

I procent 15,8% 84,2% 100,0% 100,0%

Antal årsarbetare exkl RiB, antalet heltidstjänster under året 348,62 335,36

Medelålder 2018 38 44 43

Medelålder 2017 38 44 43

Personalen i siffror

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAD PÅ MÄN/KVINNOR SAMT LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR

Män Kvinnor Totalt Varav långtidssjukskrivna

Totalt 2018 3,5% 4,8% 3,8% 30,7%
Totalt 2017 3,9% 5,1% 4,2% 30,4%

SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP

Totalt 2018 Totalt 2017

Åldersgrupp –29 år 4,0% 7,3%
Åldersgrupp 30–49 år 3,4% 3,2%
Åldersgrupp 50– år 4,3 % 4,8 %

Kommentar till sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Långtids- 
sjukskrivningarna befinner sig på ungefär samma nivå som tidigare. 
Det pågår ett aktivt arbete med att minska långtidssjukrivningarna.  
Vi fokuserar även på att snabbt initiera rehabilitering för att undvika 
längre sjukskrivningar. 

I Räddningstjänsten Syd är vi 487 medarbetare som arbetar för att förebygga och hantera olyckor.
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*bm=brandman, sl=styrkeledare, yb=yttre befäl, ib=inre befäl, lb=larmbefäl, gc=gruppchef
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För räddningstjänst benämns systemet RIA. De rapporterade 
händelserna ska riskbedömas, följas upp och åtgärdas. 
147 anmälningar har gjorts i RIA under 2018 fördelat på 
följande rubriker:

Sedan juli månad 2018 kan särskilt noteras 16 stycken RIA- 
anmälningar kopplade till Region Skånes indragning av 
syrgasdelegering. Räddningstjänsten Syd för dialog med 
Region Skåne om vikten av att fortsätta delegera syrgas då 
denna gör skillnad vid sjukvårdslarm och andra insatser. 
Förhoppningen är att dialogen ska resultera i ett återinför- 
ande av syrgas.  

Fem allvarliga olycksfall i arbetet (3.3a anmälan) har 
anmälts till Arbetsmiljöverket. Två av ärendena rör hud- 
påverkan och illamående efter insats och övning, de  
andra berör hot och våld vid tjänsteutövning, kränkande 
särbehandling samt fallolycka under insats. Händelserna 
har utretts internt.

Riskobservation 57 (41)
Tillbud 47 (39)
Olycksfall 23 (40) 
Färdolycksfall 4 (1)
Arbetssjukdom 0 (5)
Miljö 7 (5)
Egendom/säkerhet 3 (6)
Säkerhetsobservation 6 (5)
Totalt 147 (142)

Arbetsmiljö  
Det har varit ett händelserikt arbetsmiljöår i positiv mening. 
Först och främst visar den årliga nöjd medarbetarundersök-
ningen (NMI) att arbetsmiljön klart förbättrats i jämförelse 
med 2017. Undersökningen bygger på Sveriges Kommuner 
och Landstings enkät med frågor om hållbart medarbetar- 
engagemang (HME), vilka fokuserar på ledning, styrning 
och motivation. Resultatet är ett index och var 2018 71,  
i jämförelse med 66 i 2017. 

Under hösten inleddes en upphandling av ny företags-
hälsovård. Avtalet med företagshälsovården Avonova Hälsa 
AB har därför förlängts till och med sommaren 2019. 

Centrala Skyddskommittén (CSK) har haft fyra planerade 
möten under året och behandlat förbundsövergripande 
arbetsmiljöfrågor. Dialog har fortsatt om hur skyddsfrågor 
ska hanteras och samarbetet med arbetsgivaren ska bedrivas. 
Skyddsorganisationen täcker nu upp samtliga skyddsom- 
råden och två huvudskyddsombud samordnar skydds- 
ombuden. CSK har behandlat flera stora och viktiga 
arbetsmiljöfrågor, exempelvis uppdraget om pågående 
dödligt våld, radiokommunikation och buller, ny slangtvätt 
och ett återinförande av medicinska kontroller för samtliga 
brandmän och styrkeledare. 

Under året har två viktiga riktlinjer och rutiner reviderats: 
alkohol och droger samt kränkande särbehandling. Dessa 
beslutas i början av 2019. Riktlinjen för uppgiftsfördelning 
inom arbetsmiljö har omarbetats och beslutats i linje med 
den nya organisationen.

Under 2018 har SALT-gruppen (samtal- och avlastnings-
stöd) genomfört 26 avlastande samtal för medarbetare som 
varit på påfrestande insatser. SALT-gruppen har förstärkts 
med en ny samtalsledare från vår deltidsorganisation. 
Gruppen ska vidareutvecklas och vara en viktig del i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Avvikelsehantering
Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet rapporteras i ett 
webbaserat system (IA) som AFA försäkring tillhandahåller. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen  
i förbundet. Det innebär att systematisera arbetsmiljö- 
aktiviteterna, riskbedöma samt arbeta förebyggande.  Alla 
perspektiv ska beaktas; organisatoriska, sociala och fysiska.

HÄLSA & ARBETSMILJÖ
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Vi ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem och aktivt 
arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.

 

MILJÖ

Under året har vi inlett ett samarbete med WIN Guard,  
vars innovativa lösningar kan hjälpa oss att minska vår 
miljöpåverkan. Inledningsvis avsåg arbetet en övergång  
till fossilfria brandbilar, men målet är nu att minska 
beroendet av fossila drivmedel för brandbilar. Vi skickade  
in ansökan till Klimatklivet om att konvertera två tunga 
fordon till RME (rapsmetylester), men Länsstyrelsen avslog 
vår ansökan. Det innebär att vi istället ser över hur vi kan 
fasa ut diesel och övergå till HVO (biodiesel) som drivmedel 
för våra tunga fordon. Fördelen med HVO jämfört med 
RME är att det inte krävs någon konvertering av motorn. 
HVO kan dock innebära en mindre ökning i kostnad för 
drivmedel, vilket direktionen får ta ställning till under 2019.

Inom vår operativa verksamhet har vi sett över och 
radikalt minskat användningen av traditionellt och miljö- 
farligt brandsläckningsskum. Tack vare inköp av nytt materiel 
och kunskapshöjande insatser blev det en förbättring. Vid 
behov används nu istället små mängder miljövänligare skum. 
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 Vad tycker du var bäst under 2018?

– Hösten! Intensiv men fantastisk 
rolig och framgångsrik: Vi var med i 
kommunernas arrangemang för 
äldre, turné med Malmö stad och 
polisen, sen vår egen säkerhetsdag i 
Eslöv. Jag intervjuades i Radio Malmöhus och sen i P4 Extra 
om vikten av individanpassat brandskydd. Jag glömmer 
aldrig när de sa att vi nådde 1,5 miljoner lyssnare!

– Ett händelserikt och lärorikt år! 
Jag började här i januari 2018 och 
kunde inte ett dugg om räddnings-
tjänsten. Men jag tror att det gått 
rätt bra, för det känns bra.
Bäst? Alla fantastiska människor som fick mig att känna mig 
välkommen från första dagen. Det var lätt att bli en i gänget.

Michelle Appelkvist,  
löneadministratör

Bland många bra saker är det tre 
som sticker ut:
-  Känslan av positiv framåtanda  

i förbundet!
-  Lokalöversyn med flera positiva 

effekter
-  Beslut om att köpa in sex nya släckbilar och ett höjdfordon 

till vår vagnpark.

Joakim Blix, enhetschef

– Ett händelserikt år! Särskilt när vi 
representerade Räddningstjänsten 
Syd under skogsbranden i Ljusdal. 
De problem och utmaningar vi 
ställdes inför i skogen var lite ”utanför boxen” jämfört med 
vardagen här nere. Allt från snabba omfall och beslut till att 
möta björnar och älgar! (Ganska sällan någon av detta 
händer i Eslöv). Fick jobba med och lära känna många fina 
människor, både från när och fjärran. Jag tänkte ofta: Så kan 
man också lösa problemet! 

Mattias Karlsson, gruppchef och 
styrkeledare

Britt-Marie Andersson,  
seniorsamordnare
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När något händer är vi beroende av varandra. Då under- 
lättar det om vi har samarbetat tidigare. Under året har vi 
haft stort utbyte med andra myndigheter inom kris- och 
trygghetskommunikation, bland annat med Länsstyrelsen, 
Region Skåne och kommuner i område Syd. Det har varit  
i samband med händelser som snöoväder, eldningsförbud, 
skogsbränder och planerade avstängningar av E22 och E6. 
Men också genom gemensamma övningar, erfarenhets- 
konferenser och nätverk. 

Skogsbränderna i Sverige initierade en omfattande 
räddningsinsats även från Räddningstjänsten Syd. Intresset 
för händelseutvecklingen var stort. Vi hade en kontinuerlig 
intern rapportering och våra medarbetare figurerade vid 
såväl presskonferenser som i olika intervjuer i lokal och 
nationell media. Samtidigt ledde den långvariga sommar- 
värmen till extremt hög brandrisk och eldningsförbud i hela 
Skåne, som under en viss period även omfattade att grilla på 
egen tomt. Vi fick många frågor från allmänheten och 
jobbade löpande med att få ut uppdaterad information på 
vår webbplats och i sociala medier, tillsammans med 
Länsstyrelsen och våra medlemskommuner. 

Kampanjer och arrangemang
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen 
om vad den enskilde kan göra vid en olycka är huvudsyftet 
med vår externa kommunikation. Vår samordningsgrupp 
för arrangemang har träffats vid två tillfällen. Inriktningen 
är fortsatt att planera utifrån lokala förutsättningar, rikta  
oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter där vi 
upplever att vi får störst effekt. 

Vi har medverkat på jobbmässor, arrangerat öppet hus 
under skolloven och haft prova-på dagar för de som vill veta 
mer om yrket som brandman. I våras deltog vi i nationella 
krisberedskapsveckan för att sprida kunskap om hur du 
förbereder dig för allvarliga samhällsstörningar. Vi samlades 
också i Malmö och i Lund för att vara med i Pride och stå 
upp för allas lika rättigheter och värde. 

Kommunikationsåret har präglats av ny organisation, 
samverkan inom trygghetskommunikation, räddnings- 
tjänstfrågor ur ett nationellt perspektiv, ökad tillgänglighet 
och riktade insatser för att nå särskilt riskutsatta. 

Intern kommunikation
Vi inledde året med att sjösätta vår nya organisation vilket 
inneburit stort fokus på internkommunikationen. Bland 
annat genom att uppdatera intranätet, ta fram nya mallar 
och en ny presentation om Räddningstjänsten Syd. Ett 
arbete har också inletts för att skapa en enklare och mer 
tillgänglig dokumentstruktur för våra interna styrande 
dokument. 

Under året har den nya dataskyddsförordningen GDPR 
börjat gälla. I samband med det har vi förtydligat vår 
hantering av personuppgifter och successivt infört nya 
rutiner för vår verksamhet.

För att förbättra vår tillgänglighet, stärka vår profil och 
underlätta för besökare att hitta hos oss har vi sett över 
skyltarna på våra stationer. Ett gemensamt formspråk togs 
fram för fasad-, mark-, entré- och hänvisningsskyltar. Vid 
årsskiftet började de nya skyltarna monteras runt om i 
förbundet. 

Under året har vi haft flera regeringsbesök för att samtala 
om en effektiv räddningstjänst. I samband med ett minister-
besök gjorde vi en snabbversion av risktestet med rubriken 
”Hur farlig är du, Morgan Johansson?”. En liten, men viktig 
kommunikationsinsats för att rikta uppmärksamheten mot 
våra frågor.

Trygghetskommunikation
En utmaning för oss är att allmänhetens kännedom om vad 
vi gör är ganska låg. I våras tog vi fram en ny folder som 
berättar om vårt uppdrag och samtidigt beskriver vad den 
enskilde kan göra vid en brand, trafikolycka, hjärtstopp eller 
drunkning. 

Vår kommunikation ska förbättra kännedomen om och förtroendet för Räddningstjänsten Syd, 
liksom intresset för oss som samhällsaktör och arbetsgivare. Den ska även förbättra den enskildes 
förmåga att skydda sig samt att kunna agera vid en olycka.

KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE 
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Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson gör risktestet under 
ett besök på station Centrum.

Här spelar SVT in nya 
avsnitt till Gissa Alex 

tillsammans med 
brandmännen Jesper  

och Elin. 

I samband med äldresäkerhetsdagen deltog vi i kommunens 
trygghetsskapande aktiviteter. Vi arrangerade också en 
seniorsäkerhetsdag i Eslöv med stort engagemang från 
pensionärsföreningar, Eslövs kommun och andra samhälls- 
aktörer. Vår seniorsamordnare Britt-Marie fick också stort 
genomslag i Sveriges Radio där hon berättade om olika 
möjligheter till individanpassat brandskydd.   

När höstmörkret tog över gjorde vi en satsning om 
trafiksäkerhet och vikten av att synas med reflexer. Vi 
avslutade året med en favorit i repris; räddningstjänsterna  
i Skånes gemensamma julkalender.

Sommaren bjöd på strålande sol och badväder lagom till vår 
kampanj om vatten- och grillsäkerhet. Distrikten var ute på 
olika badplatser och vi har uppmuntrat allmänheten att göra 
vårt sommarrisktest genom annonsering. Våra budskap har 
även funnits med på solstift och solglasögon som vi delat ut. 

Besöker du ett bibliotek i Eslöv, Kävlinge, Lund eller 
Burlöv kan du bekanta dig med vårt risktroll som finns på 
bokmärkena. Vi samarbetar även med Trafikkalendern för 
att nå elever i Burlöv, Lund och Malmö.

I SVT Barnkanalen gjorde vi fyra avsnitt till programmet 
”Gissa Alex”, där programledaren med hjälp av brandmännen 
Elin och Jesper fick prova på olika delar av brandmannayrket. 
 

En ung besökare får prova vår utrustning.
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Lärande från bostadsbränder
I oktober var det slutredovisning för tre forskningsprojekt 
med temat ’Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till 
följd av brand’. De MSB-finansierade projekten har löpt 
under fem år och vi har bidragit med allt ifrån hur vi jobbar 
förebyggande med informationsinsatser till remisser och 
tillsyner. Utöver detta har vi årligen försett projektet med 
data från händelserapporter som forskarna byggt sina 
modeller utifrån.

Ett flertal medarbetare från Räddningstjänsten Syd 
närvarade under slutredovisningen för att få inspiration  
till vidare arbete. Några av lärdomarna var att brändernas 
omfattning har minskat över tid, men att konsekvensen av 
brand fortfarande är allvarlig då individer omkommer även 
vid små bränder. Det är framförallt äldre personer med 
rörelsesvårigheter som drabbas. Vi fick se exempel på hur vi 
kan minska tiden från larm till framkomst genom  
att fler aktörer i samhället nyttjas när larmet går. Så den 
viktigaste lärdomen från de tre projekten är att vi måste 
samverka för att gemensamt lösa bostadsbrandsfrågan. 

Ett normkritiskt perspektiv på olyckor
’I Sverige ha alla ha ett likvärdigt skydd mot olyckor’. Med 
denna motivering sökte vi under våren pengar från Vinnova 
för projektet ”Ett normkritiskt perspektiv på olyckor”. Vi 
beviljades pengar och startade upp tillsammans med 
avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid 
Lunds universitet. Vi började med en analys över olyckor i 
Sverige. Generellt kan vi se att den som orsakar olycka är 
den som skadas/omkommer, med undantag av trafikolyckor. 
Vid trafikolyckor är det oftare någon annan än den som orsakar 
olyckan som skadas eller omkommer. Den norm som finns 
gällande trafikolyckor är att unga män oftast orsakar och 
drabbas vid trafikolyckor och det är även mot denna grupp 
vi riktar mycket av det förebyggande arbete. Vår analys visar 
dock att denna norm inte stämmer helt med verkligheten. 
Vi behöver nyansera bilden lite och bredda det förebyggande 
arbetet om vi vill ge ett likvärdigt skydd mot olyckor. 

Under höstens tre seminarier har vi diskuterat denna fråga 
utifrån insamlade data och sammanställd forskning. 
Trafikverket, Polisen, kommunen, Transportstyrelsen och 
räddningstjänsten har varit representerade. Under projektets 
sista möte diskuterades även hur vi kan fortsätta arbetet med 
att normkritiskt granska olyckor och jobba förebyggande på ett 
bättre sätt.

UTVECKLING
OCH LÄRANDE 

Betim i full koncentration under en intern utbildning på station Centrum i Malmö.
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FEMÅRSÖVERSIKT 2014–2018

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 323 954 307 927 301 008 293 634 291 885

Verksamhetens kostnader -316 791 -300 777 -298 257 -283 117 -284 459

Avskrivningar -6 995 -7 463 -6 598 -6 423 -5 694

Verksamhetens nettokostnad 168 -313 -3 847 4 094 1 732

Finansiellt netto 639 778 3 988 -1 968 784

Årets resultat 807 465 141 2 126 2 516

Eget kapital 16 192 15 385 14 920 14 779 12 653

Utgående avsättning till pensioner 108 378 101 282 96 618 87 117 79 787

Finansiella placeringar 91 795 99 733 94 505 77 259 35 051

Likvida medel 31 907 25 174 23 129 28 954 66 455

Investeringsutgifter 8 465 4 732 9 142 8 650 6 442

Antalet anställda 487 484 457 478 476

Sammanlagt invånarantal i medlemskommunerna 545 669 537 175 528 092 519 380 513 273
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Vår ledningsgrupp träffas varje torsdag för att leda vår organisation framåt!
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EKONOMISK MÅLUPPFYLLELSE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE/ KOMMENTAR

Övergripande verksamhetsmässigt mål

Räddningstjänsten Syds verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk

hushållning. Förbundet ska ha en stor ekonomisk medvetenhet

och en helhetssyn på alla resurser vi disponerar. Personal, material,

fordon, lokaler med flera resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att

vi når våra mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner,

dess medborgare och övriga intressenter.

En helhetssyn präglar förbundets arbete och hushållning av resurser.
Några exempel från 2018: En översyn av den interna organisationen 
har slutförts för att utveckla och effektivisera verksamheten; exempel- 
vis har första linjens chefer inrättats för ett tydligare och närmare 
ledarskap. Förbundet har deltagit och samordnat södra Sveriges  
insatser i samband med skogsbranden i Hälsingland under som- 
maren. Hembesöksverksamheten har under året externt utvärderats 
och ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ta vid. Det övergripande 
verksamhetsmässiga målet anses i allt väsentligt vara uppfyllt. 

Övergripande finansiella mål

Resultat och eget kapital 

Räddningstjänsten Syd ska ha en ekonomi i balans och en beredskap

att möta ekonomiska risker och oförutsedda händelser. Det årliga

överskottet ska vara positivt. Målet för det egna kapitalet är under år

2018 justerat till 7 mkr.

Årets resultat uppgår till 807 tkr. Det utgående egna kapitalet uppgår 
till 16,2 mkr. Målen är uppnådda.

Pensioner 

Varje år ska Räddningstjänsten Syd göra maximal avsättning till

pensioner för att garantera förbundets pensionsförpliktelser.

Maximal avsättning har gjorts till pensioner utefter beräknings- 

underlag från förbundets pensionsadministratör KPA. Målet är 
uppfyllt.

Likviditet 

Likvida medel ska placeras räntebärande. Ränteintäkterna ska i

relation till genomsnittlig behållning kassa bank om möjligt uppgå

till inflationen KPI (12-månader).

Ränteintäkter/genomsnittlig likviditet 0%. KPI 12 månader 2018 

2,0%. Då möjligheterna till ränta på transaktionskonton idag är 

obefintlig anses målet i stort uppfyllt.

Investeringar 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. Investerings-

ram sätts i samband med rambudget. Eventuella investeringsbidrag kan

adderas till detta belopp. Kvarvarande investeringsmedel från tidigare år

kan ombudgeteras.

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 8 465 tkr. Ram 13 000 tkr.  
Finansiering har skett med egna medel. Avvikelsen ligger främst 
i några senarelagda och omprioriterade investeringar. Målen är 
uppfyllda.

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under
året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtagas.

Uppföljningar och analyser av verksamhet och ekonomi har skett
under 2018 enligt plan. Korrigerande åtgärder har initierats för
avvikelser. Målet är uppfyllt.

Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska alla kommuner, landsting och kommunal- 
förbund ha mål för en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Direktionen har i december 2015 fastställt mål för god ekonomisk 

hushållning i Räddningstjänsten Syd för perioden 2016-2019.  
Dessa mål har reviderats av direktionen i juni 2017.

2018 års balanskravsresultat är positivt. Förbundets 
upparbetade egna kapital överstiger beslutad nivå. 
Ekonomiska mål i övrigt är i stort uppfyllda och  
ekonomisk buffert finns för delfinansiering av fram-
tida investeringar. Direktionen anser med beaktande 
av detta att förbundet uppfyller kommunallagens krav 
på ekonomisk balans.

BERÄKNING OCH REDOVISNING AV BALANSKRAVSRESULTAT (tkr)
Årets resultat enligt balansräkningen (tkr) 807

Reducering av realisationsvinster -40

Orealiserade förluster i värdepapper 982

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 749
Balanskravsresultat 1 749
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EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATÖVERSIKT (tkr)

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 280 437 280 437 0 274 669

Övriga intäkter 43 517 33 479 10 038 33 258

Summa verksamhetens intäkter 323 954 313 916 10 038 307 927

Personalkostnader -227 767 -224 031 -3 736 -214 423

Övriga driftskostnader -89 024 -87 179 -1 845 -86 354

Avskrivningar -6 995 -7 500 505 -7 463

Summa kostnader -323 786 -318 710 -5 076 -308 240

Verksamhetens nettokostnader 168 -4 794 4 962 -313

Finansiella intäkter 3 894 3 077 817 2 986

Finansiella kostnader -3 255 -2 683 -572 -2 208

Resultat 807 -4 400 5 207 465

Allmänt om resultatet
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett positivt resultat för år 2018 med 
807 tkr. Jämfört med det för året budgeterade resultatet med ett 
underskott på 4 400 tkr ger detta en positiv budgetavvikelse med  
5 207 tkr. Ingångsvärdena för 2018 var en underfinansierad budget 
där verksamheten skulle bedrivas i stort oförändrad genom att delar av 
förbundets egna kapital tillfälligt skulle nyttjas. Bidragande orsaker till 
resultatförbättringen ligger i icke-budgeterade intäkter i form av bidrag 
från Malmö stad inom satsningen Tryggare Malmö 1 700 tkr, uttag från 
förbundets överskottsfond hos KPA pension AB med 500 tkr. Till detta 
kommer minskade kostnader för sociala avgifter och pensioner med  
ca 2 600 tkr. 
 Förbundets verksamhet och ekonomi har märkbart påverkats av 
sommarens skogsbränder. Räddningstjänsten Syd har för medverkan 
begärt ersättning enligt gällande norm med 4 500 tkr. På kostnads- 
sidan finns främst personalkostnader och vissa utlägg samt visst 
slitage av material och utrustning.
 Under april månad utsattes station Centrum i Malmö för ett brand- 
attentat. Viss utrustning och del av lokal förstördes. Ett omfattade rep- 
arationsarbete har fått vidtagas. Vidare har generella säkerhetshöjande 
åtgärder genomförts i förbundet. Ersättningar från försäkringsbolag och 
fastighetsägare har utgått med 990 tkr för kostnader och merarbete.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag
Intäkter från medlemskommunerna i form av medlemsavgifter för
basuppdrag följer budget. Medlemsavgiften för basuppdrag räknades
inför 2018 upp med 2,10 %. Under 2018 har förbundet inte haft 
några tilläggsuppdrag från någon medlemskommun.

Övriga intäkter
Räddningstjänsten Syds övriga intäkter omfattar tillsyn- och tillstånds-
hantering, hantering av automatlarm, operativa intäkter som är 

kopplade till vissa typer av utryckningar, extern utbildning, lokal- 
uthyrning, övrig försäljning och övriga bidrag. Jämfört med budget 
uppkommer en positiv budgetavvikelse på totalt 10 038 tkr. Jämfört 
med år 2017 är övriga intäkter 10 259 tkr högre där ersättning  
för skogsbranden svarar för 4 500 tkr. Till detta kommer del av 
Tryggare Malmö, vissa försäkringsersättningar samt pris och 
volymförändringar.
 Intäkterna från tillståndsverksamheten har en positiv budgetavvikelse 
på 455 tkr. Avgiftsintäkterna avseende tillsynsverksamheten uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på 553 tkr kopplat till lägre personal- 
bemanning inom verksamhetsområdet. De bidragsintäkter till ökad 
fokuserad tematillsyn förbundet erhållit inom Tryggare Malmö redovisas 
under bidragsintäkter nedan.
 Automatlarm har en positiv budgetavvikelse på 479 tkr där såväl 
årsavgifterna som intäkter för teknisk service ökar.
 Intäkter från operativa insatser har en positiv budgetavvikelse med 
totalt 5 314 tkr, därav 4 500 tkr avser skogsbranden. Flera delposter 
har positiva avvikelser, exempelvis fler debiterade insatser i andra 
kommuner och ett högre antal sjukvårdsrelaterade tjänster än 
budgeterat. Samverkansavtalet avseende RC Syd med räddningstjäns-
terna i område Syd har också inbringat högre intäkter än beräknat då 
viss arbetstid ersatts ekonomiskt.
 Extern utbildning visar på en negativ budgetavvikelse på 118 tkr.
 Intäkter från övrig försäljning av material och viss utlåning av 
personal visar på ett överskott jämfört med budget på 785 tkr. Främsta 
orsaken till överskottet är konferensarrangemang och utlåning av 
personal till externa projekt och organisationer.
 Övriga bidrag överstiger budget med 3 558 tkr. Bidragande orsaker 
här är de ovan nämnda medel förbundet erhållit för satsningen Trygg 
Malmö. Totalt har förbundet redovisat 2 600 tkr, där 900 tkr är 
resterande medel från 2017. Till detta kommer ersättningar från 
försäkringsbolag och fastighetsägare för åtgärder i samband med 
branden på station Centrum med 990 tkr.
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av året jämfört med plan. Jämfört med år 2017 har avskrivningskost-
naderna minskat med 468 tkr vilket beror på att vissa investeringar 
under året har slutavskrivits. 

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Räddningstjänsten Syds finansiella intäkter består främst av räntor  
och utdelningar på kortfristiga finansiella placeringar. De finansiella 
intäkterna uppgår sammanlagt till 3 894 tkr jämfört med budgeterade 
3 077 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 817 tkr. 500 tkr  
av denna avvikelse avser uttag från överskottsfond relaterad till för- 
bundets pensionsförsäkring hos KPA vilken redovisas som finansiell 
intäkt. Jämfört med 2017 har de finansiella intäkterna ökat med 908 tkr.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader 
och den finansiella delen av förbundets pensionsavsättning. De finan- 
siella kostnaderna uppgår totalt till 3 255 tkr jämfört med budgeterade 
2 683 tkr vilket ger en negativ avvikelse med 572 tkr. I avvikelsen 
ligger en reservering till icke realiserad kursfallsreserv för förbundets 
kortfristiga placeringar med 982 tkr. Den finansiella delen av förbun- 
dets pensionsskuld är 455 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med 2017 
så har de finansiella kostnaderna ökat med 1 047 tkr där den största 
delen är hänförlig till kursfallsreserveringen.

Pensionsåtagande
Räddningstjänsten Syd svarar för intjänade pensioner från och med 
förbundets start den 1 januari 2006. Direktionen har i december 2015 
antagit pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla från och med  
1 januari 2015. Förbundet har en pensionspolicy som reglerar 
pensionshanteringen.

Utryckningspersonalens särskilda avtalspension, förtroendevalda 
samt enstaka särskilda avtalspensioner tryggas genom pensionsav- 
sättningar. Övriga pensionsåtaganden tryggas genom en så kallad 
försäkringslösning genom pensionsbolaget KPA.

Utryckningspersonalen har rätt att gå i pension vid 58 års ålder, 
under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänst i 30 år, varav 
25 år i utryckningstjänst. Pensionsrätten inarbetas löpande av per- 
sonalen och kostnaden beräknas av förbundets pensionsadministratör 
KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I 
beräkningen har antagits en genomsnittlig pensionsålder om 60 år.

Upplysningar om pensionsförpliktelser (tkr)

2018 2017

Avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 108 378 101 282

Ansvarsförbindelser 0 0

Finansiella placeringar 91 795 99 733

Återlånande medel 16 583 1 549

Med start från januari 2014 har Räddningstjänsten Syd vissa 
finansiella placeringar i obligationer, räntebevis och aktier i enlighet 
med fastställd policy. Återstående medel används i verksamheten 
genom så kallat återlån, bland annat till att finansiera investeringar 
utan att förbundet behöver ta upp extern finansiering.

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgår totalt till 227 767 tkr. Detta ger en 
negativ budgetavvikelse på 3 736 tkr. Jämfört med 2017 har 
personalkostnaderna totalt ökat med 13 334 tkr. Extra personal- 
kostnader relaterade till skogsbranden uppgår till ca 3 100 tkr.

Personalkostnaderna kan delas upp i två delposter. Löner och 
ersättningar uppvisar ett underskott på sammanlagt 6 386 tkr där  
ca 2 400 tkr är relaterat till skogsbranden. Vidare finns ökade löne- 
kostnader kopplat till omställning till ny organisation, vägavstängningar 
med mera.

Den genomsnittliga lönekostnadsökningen i samband med  
lönerevisionen 2018 var cirka 2,5 %. Sociala avgifter och pensions- 
kostnader understiger budget med 2 647 tkr. Här är det främst lägre 
nettoavsättning till särskild avtalspension jämfört med tidigare 
prognosberäkningar som påverkar avvikelsen.

Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader uppgår totalt till 89 024 tkr. Bland de övriga 
driftskostnaderna finns de större kostnadsposterna IT och telekom- 
munikation, köpta tjänster, fordon, materiel samt information, 
fastigheter, utbildning och konferenser. Sammantaget har övriga 
driftskostnader ett underskott jämfört med budget på 1 845 tkr där 
direkta kostnader avseende skogsbranden uppgår till ca 300 tkr. 
Vidare finns ökade kostnader relaterade till tidigare nämnd brand  
och ökade bevakningskostnader. Jämfört med 2017 har de övriga 
driftskostnaderna ökat med 2 670 tkr.

IT och telekommunikation understiger budget med 271 tkr 
beroende på lägre kostnader för hosting och datanät. Köpta tjänster 
visar ett underskott på totalt 897 tkr jämfört med budget. Högre 
kostnader för konsulter inom säkerhet samt köp av operativa tjänster 
från andra räddningstjänster bidrar främst till budgetavvikelsen.

Maskiner och förbrukningsinventarier understiger budget med  
571 tkr där vissa inköp senarelagts i väntan på beslut om teknikval. 

Fordonskostnader, inklusive långtidshyra av samtliga fordon, över- 
stiger budget med 510 tkr. Ökade reparations- och drivmedels- 
kostnader bidrar till budgetavvikelsen.

Materiel och information följer i stort budgeten. 
Fastighetskostnaderna redovisar ett underskott jämfört med budget 

på 1 424 tkr. Bidragande orsak till underskottet är reparationer på 
några av förbundets brandstationer och övningsplats, brandrelaterade 
reparationskostnader samt vissa säkerhetshöjande åtgärder.

Utbildning och konferenser uppvisar ett överskott jämfört med 
budget på 148 tkr.

Representation och personalvård uppvisar ett överskott jämfört 
med budget på 224 tkr.

Resor och övriga kostnader uppvisar ett underskott jämfört med 
budget på 246 tkr. Bidragande orsaker är kostnader för vissa externa 
projekt förbundet medverkar i och där motsvarande bidragsintäkter utgår.

Avskrivningar
Kostnader för planenliga avskrivningar på förbundets anläggningstill-
gångar uppgår till 6 995 tkr vilket är 505 tkr under budget. Bidragande 
orsak här är att vissa större investeringar färdigställts först under slutet 
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(Belopp tkr) Intäkter Kostnader
Nettokostnad exkl. 

medlemsavgifter
Del av medlemsavgift 

och tilläggsuppdrag Resultat Budgetavvikelse

Förbundsledning 4 642 -13 061 -8 419 14 506 6 087 10 487

Verksamhetsstöd 6 238 -96 547 -90 309 90 287 -22 -22

Insats och ledning 15 594 -32 190 -16 596 15 683 -913 -913

Samhällssäkerhet 12 911 -24 116 -11 205 15 616 4 411 4 411

Distrikten 8 026 -161 127 -153 101 144 345 -8 756 -8 756

Totalt 47 411 -327 041 -279 630 280 437 807 5 207

Driftsredovisning
I Räddningstjänstens Syds budgetmodell fördelas alla intäkter och 
kostnader ut till verksamheterna med tillägget att ett visst överskott ska 
redovisas i enlighet med förbundets mål för god ekonomisk hushållning. 
För 2018 var dock budgeten satt till ett underskott på 4 400 tkr enligt 
särskilt beslut av direktionen. Detta underskott är budgeterat under 
förbundsledningen. Driftsredovisningen innehåller förbundsinterna 
poster såsom interna intäkter och interna kostnader, vilket kan leda till 
avvikelser gentemot externredovisningen.

Förbundsledning
Förbundsledningen uppvisar ett överskott på 6 087 tkr vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på 10 487 tkr. Den positiva avvikelsen beror 
främst på lägre pensionskostnader och ökade finansiella intäkter.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd följer sammantaget i stort budget och redovisar ett 
underskott på 22 tkr. Positiva avvikelser finns bland intäkter relaterade 
till försäkringsersättningar i samband med branden på station Centrum 
och ökade intäkter i samband med förbundets konferensarrangemang. 
Motsvarande kostnadsökningar finns för reparation i samband med 
branden och kostnader i samband med konferensarrangemangen. 

Insats och ledning
Insats och ledning uppvisar ett underskott på 913 tkr. Anledningar till 
detta är ökade personalkostnader samt ökat köp av operativa tjänster  
i samband med räddningsinsatser i förbundsområdet.

Samhällssäkerhet
Samhällssäkerhet uppvisar ett överskott på 4 411 tkr. Bidragande 
orsaker är ökade intäkter genom bidrag för Tryggare Malmö för 2018. 
På kostnadssidan är det främst lägre personalkostnader kopplat till 
vissa vakanser och tjänstledigheter. 

Distrikten
Resultatet för distrikten sammantaget är ett underskott på 8 756 tkr. På 
intäktssidan finns positiva avvikelser för automatlarm och operativa 
intäkter. På kostnadssidan finns ökade personalkostnader hänförliga till 
skogsbranden och den omorganisation som genomfördes under året. 
Delar av detta underskott beror på att viss intern ombudgetering ej skett 
inom förbundet.

Investeringsredovisning

Övergripande objekt (tkr) Utfall Varav  
pågående

Budget* Avskr. 
tid

Program och licenser 243 107 1 400 3-5 år

IT, radio och kommunikation 1 470 1 416 2 700 5-10 år

Räddningsutrustning 1 460 914 3 200 3- 5 år

Övriga inventarier 1 663 785 1 300 5-10 år

Lokalrelaterade investeringar 2 300 1 070 3 000 5-10 år

Fordon 1 329 7 1 400 5-10 år

Totalt 8 465 4 299 13 000

*Inklusive medel från tidigare år

Investeringsutgifterna under 2018 uppgår till 8 465 tkr vilket ska
jämföras med budgeterade inklusive kvarvarande medel från tidigare
år på ca 13 000 tkr som ger en positiv avvikelse på 4 535 tkr. I 
avvikelsen ligger några större pågående investeringar vilka ännu inte 
har färdigställts bland annat uppgradering av automatiska brandlarm 
till stationerna i Lund och Löddeköpinge. Vidare har vissa investeringar 
senarelagts i väntan på fortsatt utredning och val av tekniska lösningar. 

Under året har investeringar skett i en påbörjad uppgradering av 
förbundets ekonomisystem. Inom kategorin IT, radio och kommunikation 
har uppgradering av servrar och utbyte av Rakel-terminaler fortsatt. 
Inom räddningsutrustning har utbyte av kompressor till andningsskydd 
skett samt utrustning till tung räddning. Bland övriga inventarier  
finns anskaffningar av tvättutrustning för renare arbetsmiljö och 
komplettering av möbler. Inom lokalrelaterade investeringar har 
köksombyggnaderna i Lund och Löddeköpinge färdigställts. Vidare  
har ett antal säkerhetshöjande investeringar skett i förbundets olika 
lokaler. Fordonsinvesteringarna består av fyra funktionsfordon, en 
minibuss och sextio äldre fordon som tidigare leasats från Malmö 
Leasing AB.

Avkastning på finansiella placeringar

2018 2017

Årets avkastning real (tkr) 3 390 2 890

Mål inflation + 0,5 % 2,5% 2,2%

Avkastning under året 2,9% 2,9%

Driftsredovisning
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING, REDOVISNING (tkr)

Not Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Verksamhetens intäkter

- Medlemsavgifter 1 280 437 280 437 0 274 669

- Övriga intäkter 1 43 517 33 479 10 038 33 258

Summa verksamhetens intäkter 323 954 313 916 10 038 307 927

Verksamhetens kostnader

- Verksamhetens kostnader 2 -316 791 -311 210 -5 581 -300 777

- Avskrivningar 5,6 -6 995 -7 500 505 -7 463

Verksamhetens nettokostnader 168 -4 794 4 962 -313

- Finansiella intäkter 3 3 894 3 077 817 2 986

- Finansiella kostnader 4 -3 255 -2 683 -572 -2 208

Resultat före extraordinära poster 807 -4 400 5 207 465

Årets resultat  807 -4 400 5 207 465

Nima jobbar som registrator och ekonomiassistent. Hans huvudsakliga arbetsområden är diarieföring, arkivering och debitering.
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BALANSRÄKNING, REDOVISNING (tkr)

Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 725 887

Materiella anläggningstillgångar 6 29 532 27 900

Summa anläggningstillgångar 30 257 28 787

Omsättningstillgångar

Fordringar 7 25 121 16 243

Kortfristiga placeringar 8 91 795 99 733

Kassa och bank 9 31 907 25 174

Summa omsättningstillgångar 148 823 141 150

Summa tillgångar 179 080 169 937

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 15 385 14 920

Årets resultat 807 465

Summa eget kapital 16 192 15 385

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 10 108 378 101 282

Summa avsättningar 108 378 101 282

Skulder

Långfristiga skulder 11 184 267

Kortfristiga skulder 12 54 326 53 003

Summa skulder 54 510 53 270

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 179 080 169 937

Panter och andra jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS, REDOVISNING (tkr)

Not 2018 2017

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 807 465

Justering för av- och nedskrivningar 5,6 7 977 7 463

Utrangerat under året 0 0

Ökning/minskning avsättningar 7 096 4 664

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 880 12 592

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 878 1 406

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 6 956 -5 228

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 323 -1 514

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 281 7 256

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 5 -243 -374

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -8 222 -4 358

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 465 -4 732

Finansieringsverksamhet

Ökning/minskning av långfristiga skulder 11 -83 -479

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 -479

Årets kassaflöde 6 733 2 045

Likvida medel vid årets början 25 174 23 129

Likvida medel vid årets slut 31 907 25 174

Förändring av likvida medel 6 733 2 045
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Medlemmar

INVÅNARE

2018-12-31 2017-12-31

Burlöv 18 360 18 073

Eslöv 33 557 33 236

Kävlinge 31 491 30 959

Lund 122 948 121 274

Malmö 339 313 333 633

Summa 545 669 537 175

GENOMSNITTLIG MEDLEMSAVGIFT BASUPPDRAG  
PER INVÅNARE

2018 2017

Räddningstjänsten Syd totalt 514 kr 511 kr

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen, Lag om
kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för uppgradering av IT-system och motsvarande redovisas  
som immateriell tillgång under förutsättning att anskaffningsvärdet 
överstiger fem prisbasbelopp (227 500 kr 2018) och tillgången 
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar under minst  
tre år. Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas månaden efter att anskaffningen tagits i  
bruk och kopplas till gällande licensavtal, dock längst fem år.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekonomisk 
livslängd och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp  
(45 500 kr 2018) redovisas som materiella anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i 
bruk.

De huvudsakliga avskrivningstider som tillämpas är: 
Ombyggnation i fastighet  10 år
Räddningstjänstmaterial  5–10 år
Kommunikationsutrustning  5–10 år
IT-utrustning  3–5 år
Fordon  5–10 år
    

Leasing
Förbundets fordonsvagnpark har hittills leasats enligt beslut i 
direktionen från Malmö Leasing AB (tidigare Vagnparken i Skåne AB). 
Sedan 2015 kan icke-operativa fordon ägas av förbundet. Under 2018 
har direktionen beslutat att även operativa fordon kan ägas av 
förbundet. Förbundet har under året övertagit 60 äldre fordon från  
Malmö Leasing AB. För närvarande leasas 39 (118) fordon. Dessa 
leasingavtal klassificeras som operationella avtal. Leasingkostnaden 
uppgick under 2018 till 7 549 tkr (7 786 tkr).

Framtida leasingavgifter för nuvarande vagnpark beräknas
uppgå till:
5,8 mkr (7,0 mkr) som förfaller inom ett år.
20,7 mkr (21,4 mkr) som förfaller inom två till fem år.
23,7 mkr (25,8 mkr) som förfaller senare än fem år.

Kortfristiga placeringar 
Förbundets placeringar i värdepapper i aktier, obligationer och
räntebevis avseende pensionskapitalet klassificeras som kortfristiga
placeringar i enlighet med rekommendation RKR 20. Portföljen
värderas kollektivt och värdering sker till lägsta värdet av anskaffnings- 

respektive marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet för obligationer och
räntebevis beräknas enligt effektivräntemetoden.
 För obligationer noterade i utländsk valuta har valutasäkring skett
genom valutaswap och säkringsdokumentation upprättats varvid
värdering sker till rådande växelkurs för respektive anskaffningstillfälle.

Avsättningar
Under avsättningar redovisas pensionsskuldsökningen för den delen  
av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i 
pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av 
personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets 
pensionsadministratör KPA. Pensionsåldern har historiskt varit högre än 
58 år. För 2018 har dessa beräkningar gjorts med ett antagande om 
genomsnittlig pensionsålder på 60 år (60 år).

År 2015 antog direktionen bestämmelser för pension för förtroende- 
vald (OPF-KL) och avsättningar har gjorts enligt bestämmelserna för 
intjänad pensionsrätt från och med år 2015. Till detta kommer 
redovisning av enstaka avtalade särskilda avtalspensioner.

Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom 
den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. 
Pensionsrätt som inarbetats före den 1 januari 2006 för personal som 
vid förbundsbildningen övergick till anställning i Räddningstjänsten Syd 
bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets 
pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Under långfristiga skulder redovisas statligt investeringsbidrag till
ombyggnad och utrustning av räddningscentral. Skulden kommer
att lösas upp och intäktsföras i den takt utrustningen skrivs av.
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NOTER

Beloppen är i samtliga fall i tkr om inte annat anges.

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter avser bidrag från medlemskommunerna, tilläggsuppdrag, externa intäkter för exempelvis tillsyn och tillståndshantering,  
automatiska brandlarm, ersättningar för vissa operativa insatser, utbildning, övriga bidrag med mera.

MEDLEMSAVGIFT OCH TILLÄGGSUPPDRAG 2018 2017

Förbundsmedlem Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag

Burlöv 9 367 0 9 367 9 229 0 9 229

Eslöv 17 471 0 17 471 17 168 0 17 168

Kävlinge 16 209 0 16 209 15 930 0 15 930

Lund 62 958 0 62 958 61 773 0 61 773

Malmö 174 432 0 174 432 170 569 0 170 569

Summa 280 437 0 280 437 274 669 0 274 669

ÖVRIGA INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Tillståndshantering 1 505 1 050 455 903

Tillsyn 2 862 3 415 -553 2 558

Automatlarm 13 579 13 100 479 12 745

Operativa insatser 10 548 5 234 5 314 6 232

Extern utbildning 6 082 6 200 -118 6 225

Hyresintäkter 2 127 2 009 118 2 129

Övrig försäljning 1 186 401 785 574

Övriga bidrag 5 628 2 070 3 558 1 892

Summa 43 517 33 479 10 038 33 258

Våra deltidsbrandmän övar regelbundet, här är det genomgång efter losstagning på vår övningsplats Barbara.
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NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Löner och ersättningar 155 603 149 220 -6 383 147 230

Sociala avgifter och pensionskostnader 72 164 74 811 2 647 67 193

Delsumma personalkostnader 227 767 224 031 -3 736 214 423

IT, radio och telekommunikation 7 360 7 631 271 7 521

Köpta tjänster 11 067 10 170 -897 10 125

Maskiner och förbrukningsinventarier 3 834 4 405 571 4 050

Fordon 15 924 15 414 -510 15 346

Materiel och information 7 722 7 740 18 8 159

Fastigheter och lokaler 35 777 34 353 -1 424 33 989

Utbildning och konferenser 2 752 2 900 148 2 416

Representation och personalvård 2 619 2 843 224 2 520

Resor och övriga kostnader 1 969 1 723 -246 2 228

Delsumma övriga driftskostnader 89 024 87 179 -1 845 86 354

Summa 316 791 311 210 -5 581 300 777

            

NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER      

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Ränta på Räddningstjänsten Syds koncernkonto  
hos Malmö stad 0 0 0 0

Övriga bankkonton 0 0 0 0

Fasträntekonton 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter 504 2 502 6

Räntor och aktieutdelningar m.m. avseende kortfristiga  
placeringar 3 390 3 075 315 2 980

Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar
ej realiserad 0 0 0 0

Summa 3 894 3 077 817 2 986

          

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER      

Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Utfall 2017

Bankavgifter 48 58 10 51

Övriga räntekostnader 105 0 -105 81

Finansiell del pensionsavsättning 2 120 2 575 455 1 986

Övriga finansiella kostnader kortfristiga placeringar 0 50 50 90

Nedskrivning kortfristiga placeringar ej realiserad 982 0 -982 0

Summa 3 255 2 683 -572 2 208
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NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 1 579 1 205

Investeringar under året 243 374

Utrangerat under året 0 0

Utgående anskaffningsvärde 1 822 1 579

Ingående ackumulerade avskrivningar -692 -393

Årets avskrivningar -405 -299

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 097 -692

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 725 887

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 74 931 70 573

Investeringar under året 5 169 7 632

Pågående investeringar 3 053 -3 274

Utrangerat under året -4 0

Utgående anskaffningsvärde 83 149 74 931

Ingående ackumulerade avskrivningar -47 031 -39 867

Årets avskrivningar -6 590 -7 164

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 4 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -53 617 -47 031

Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 29 532 27 900

Bokfört värde per kategori   

Maskiner och inventarier 12 767 14 737

Byggnadsinventarier 9 470 9 707

Fordon 2 704 1 917

Pågående investeringar 4 591 1 539

Summa bokfört värde 29 532 27 900

     

NOT 7 FORDRINGAR    

Typ av fordran 2018 2017

Kundfordringar 5 089 3 380

Ingående mervärdesskatt 
skattefri verksamhet 1 822 1 210

Diverse kortfristiga fordringar 307 238

Delsumma 7 218 4 827

Förutbetalda kostnader 12 090 10 458

Upplupna intäkter 263 120

Upplupna intäkter skogsbrand 2018 4 500 0

Upplupna ränteintäkter 1 050 715

Delsumma upplupna intäkter och
förutbetalda kostnader 17 903 11 416

Totalt fordringar 25 121 16 243

 

NOT 8 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

2018 2017

Aktier 11 955 11 804

Obligationer 58 796 73 961

Räntebevis 22 026 13 968

Värdereglering icke realiserad  
värdeminskning -982 0

Bokfört värde 91 795 99 733

Marknadsvärde 31 december 91 795 103 666

NOT 9 KASSA OCH BANK

Typ av placering 2018 2017

Kassa 1 1

Plusgiro 0 784

Malmö stad koncernkonto 13 697 21 341

Nordea depåkonto 18 209 3 048

Totalt kassa och bank 31 907 25 174
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NOT 10  AVSÄTTNINGAR AVSEENDE PENSIONER

2018 2017

Ingående avsättning 101 282 96 618

Pensionsutbetalningar -3 343 -3 063

Ny intjänad pension 6 959 4 875

Avsättning förtroendevalda OPF-KL 9 10

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 120 1 986

Förändring av särskild löneskatt 1 385 910

Övrig post -34 -54

Utgående avsättning 108 378 101 282

Aktualiseringsgrad 100 % 100 %

Överskottsfond avseende  
förmånsbestämd ålderspension  
tryggad genom försäkring 0 518

NOT 11  LÅNGFRISTIGA SKULDER

2018 2017

Investeringsbidrag RC Hyllie utrustning 2 643 2 643

Avgår ackumulerad avskrivning utrustning -2 459 -2 376

Totalt långfristig skuld 184 267

NOT 12  KORTFRISTIGA SKULDER

Typ av skuld 2018 2017

Leverantörsskulder 12 914 11 388

Utgående mervärdesskatt 371 218

Personalens källskatt 3 332 3 353

Övriga kortfristiga skulder 103 23

Delsumma 16 720 14 982

Upplupna semesterlöner 18 193 17 475

Upplupna löner och kompledighetsskuld 4 653 4 490

Upplupen pensionskostnad individuell del 6 900 7 350

Upplupen särskild löneskatt pensioner 2 638 2 353

Upplupna sociala avgifter enligt lag 3 900 3 893

Upplupna övriga kostnader 295 588

Förutbetalda projektbidrag "EU Blåljus” 123 248

Förutbetalda projektbidrag "Trygg Malmö" 0 900

Förutbetalda intäkter 904 724

Delsumma upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 37 606 38 021

Totalt kortfristiga skulder 54 326 53 003
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Till Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONEN

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, har granskat den verksamhet som 
bedrivits av direktionen.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig  
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har under året särskilt granskat övningsverksamheten samt direktionens arbete med att öka antalet medlems- 
kommuner. När det gäller övningsverksamheten finner vi att förbundet har tillräckliga rutiner för genomförande och 
uppföljning. I fråga om utvidgning av förbundet anser vi att medlemskommunerna bör ta ett tydligare ansvar för för- 
bundets utvidgning samt att direktionen bör konkretisera ansvarsfördelning och samordning.    

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och  
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, liksom  
att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
Vi tillstyrker att direktionens årsredovisning för 2018 godkänns. 

Lund den 15 mars 2019

Sten Dahlvid Birgitta Kuylenstierna Nadel Berit Sjövall                               

Jan Holm *) Håkan Elleström

*) Håkan Elleström har inte deltagit i revisionsarbetet under 2018. 

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter som avlämnats:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Granskning av direktionens arbete med att öka antalet medlemskommuner
Granskning av förbundets övningsverksamhet
Granskning av delårsrapport per 2018-08-31
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Direktionen är vald på en mandatperiod om fyra år räknat från och 
med 1 januari året efter valår. Under 2018 har direktionen haft fem 
protokollförda sammanträden. I anslutning till några av samman-
trädena har direktionen haft seminarier för att diskutera kommande 
handlingsprogram. 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare
• Malmö stad utser 5 ledamöter och 5 ersättare 
• Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare 
•  Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Burlövs kommun  

utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN
VID RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 

Direktionens ordinarie ledamöter

Susanne Jönsson, ordförande (S) Malmö

Johan Ericsson, 1:e vice ordförande (M) Kävlinge

Tony Hansson, 2:e vice ordförande (S) Eslöv

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö

Lilian Gerleman (M) Malmö

Björn Gudmundsson (S) Malmö

Hans-Åke Mårtensson (S) Burlöv

Ulf Nymark (MP) Lund

Magnus Olsson (SD) Malmö

Louise Rehn Winsborg (M) Lund

Direktionens ersättare

Louise Arndt (MP) Malmö

Bernt Bertilsson (C) Lund

Elin Gustavsson (S) Kävlinge

Larserik Johansson (S) Kävlinge 

Adrian Kaba (S) Malmö

Lirije Latifi (S) Malmö

Peter Melinder (M) Eslöv

Mohammad Mohammad (M) Malmö

Sven Sonesson (-) Burlöv

Richard Åhman-Persson (SD) Malmö
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RUBRIK
RUBRIK

Eslö

Marieholm

v

Löberöd

Revinge

Lund

Burlöv

Centrum

Hyllie

Jägersro

Veberöd

Genarp

Kävlinge

Löddeköpinge

Heltidsstationer
RiB, deltidsstation (Räddningspersonal i beredskap)
Räddningsvärn
RC Syd (Räddningscentral område Syd) 

41

• Burlöv

• Eslöv

• Kävlinge

• Lund

• Malmö

VÅRA MEDLEMSKOMMUNER
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ORGANISATION

VERKSAMHETSSTÖD

DIREKTION

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Kansli 

Bemanning

Teknik

Service och underhåll

Kommunikation

HR

Ekonomi 

STAB

ENHETEN FÖR  
SAMHÄLLSSÄKERHET

Utbilda och informera

Förebyggande Norr

Förebyggande Söder

ENHETEN FÖR 
INSATS OCH LEDNING

Förmåga

Räddningscentral

Övning och utbildning

DISTRIKT ESLÖV/KÄVLINGE
Stationer:
Eslöv, heltid/deltid
Löddeköpinge, heltid
Kävlinge, deltid
Revinge/Löberöd, deltid
Värnet Marieholm

DISTRIKT LUND
Stationer:
Lund, heltid
Veberöd, deltid
Genarp, deltid

DISTRIKT CENTRUM/BURLÖV
Stationer:
Malmö centrum, heltid
Burlöv, deltid
Malmö frivilliga räddningsvärn

DISTRIKT JÄGERSRO
Stationer:
Malmö Jägersro, heltid

DISTRIKT HYLLIE
Stationer:
Malmö Hyllie, heltid

RÄDDNINGSCHEF
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POSTADRESS
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

TELEFON
046-540 46 00

E-POST
info@rsyd.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
www.rsyd.se
www.facebook.com/rtjsyd
twitter.com/rtjsyd
twitter.com/rc_syd
instagram.com/rtjsyd
linkedin.com/company/r-ddningstj-nsten-syd

VI GÅR FÖRE I UTVECKLINGEN MOT ETT OLYCKSFRITT SAMHÄLLE
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Remittering av motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) 

- Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel

10

KS.2019.0215
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2019-04-02

Motion till kommunfullmäktigc

Utvigda möjligheterna för borgerlig vigsel

Enligt ett beslut taget i Kommunstyrelsen  2010  är det inte möjligt att gifta sig borgerligt under juli
månad och på röda dagar.

Det är stor efterfrågan på vigslar i Eslöv.

Kommunen växer och allt fler går ur Svenska kyrkan, har utländsk bakgrund med olika religioner
eller helt enkel väljer borgelig vigsel av praktiska skäl.

Vi märker också att många par gärna vill gifta sig utomhus, men eftersom klimatet i Sverige

begränsar sådant till några få månader, vill vi även kunna viga under juli månad.

Även vissa helger är väldigt populära, som påsk, pingst, nyår och midsommar.

Vi yrkar

Att kommunfullmäktlge beslutar om att tillåta vigslar under juli månad och på en röd dag varje
månad som en service till våra medborgare.

.,

[—

(_.-

Lars  Holmström (V gruppledare)

Umihana Rasovic (V)

Mauricio  Sanchez  (V)_
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Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) 
och Madeleine Atlas (C) - Ta fram ett 

byaprogram för byarna i Eslövs kommun 

11
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Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun. 

Motion angående byaprogram för byarna i Eslövs kommun. 

Fokus på byarna är ett arbete som handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska miljön i 

byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att identifiera vad för fysiska 

åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten med mera. 

Vidare är syftet att detta görs tillsammans med de som bor i byarna. Byalagen är den part kommunen 

har kontakt med. Arbetet med ett byaprogram kan förslagsvis bestå av tre delar, dels arbete med 

årets by, dels önskemål om åtgärder och dels genomförande av åtgärder i respektive by. Årets by 

fokuserar på en djupare dialog mellan kommunen och byarna. Detta genomförs för en by i taget. 

Önskemål om åtgärder ger samtliga byalag möjlighet att lämna in önskemål om åtgärder i byarna. 

Åtgärder i byn är den del som innebär ett genomförande av faktiska åtgärder i byarna. 

Det finns kommuner i Skåne som håller på att genomföra mer fokus på byarna bl.a. Ystads kommun 

som har tagit fram ett projektupplägg för sitt byaprogram som säkert kan fungera som en inspiration 

för framtagande av ett sådant program i Eslövs kommun. 

I ett byaprogram presenteras en kort sammanfattning av dialogen och vad som framkommit i den 

samt en lista med förslag på åtgärder. I listan redovisas till varje förslag kostnad där det är möjligt, 

tidplan och vem som är ansvarig. Denna prioriteringslista innebär inte ett genomförandekrav för 

kommunen eller någon annan aktör, utan listan fungerar som ett underlag för kommunens fortsatta 

arbete. Byaprogrammet ska vara lätt att förstå och lätt att använda. Byaprogrammet tas upp till 

kommunfullmäktige för godkännande. När byaprogrammen är klara och godkända av 

kommunfullmäktige går de in som underlag i den nämnd eller styrelse som har ansvar för dessa 

frågor. Nedan beskrivs i några punkter hur byaprogrammen kan användas.  

• Byaprogrammen kan användas som ett gemensamt underlag för byarna och för kommunen, för att

arbeta i den riktning som formulerats i programmen.

• Byaprogrammen kan användas av byinvånarna som underlag i olika sammanhang.

• Byaprogrammen kan användas som ett underlag för kommunens budgetarbete.

• Byaprogrammen kan användas som ett underlag för de byavandringar som ordnas i kommunen,

samt övrig dialog mellan byalagen och kommunen.

• Som underlag för genomförande av åtgärder.
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Kommunens budget innehåller bl.a. anslag för åtgärder i övriga tätorter 0,9 miljoner, samt till 

grönområden i byarna 0,6 miljoner. Dessa anslag kan utgöra grunden för att kunna genomföra 

åtgärder. I övrigt får byaprogrammen avgöra om mer medel behövs och prövas i budgetarbetet.  

Undertecknade yrkar  

att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med ett byaprogram 

i enlighet vad ovan angivits. 

Eslöv 20190326 

Madeleine Atlas   Bertil Jönsson 

Fullmäktigeledamöter för Centerpartiet i Eslöv 
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Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i 
feministiskt självförsvar för alla tjejer i 
kommunens mellan-, högstadie- och 

gymnasieskolor

12
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Feministiskt självförsvar som självklart val i skolan.
Idag begränsas unga tjejers liv på grund av rädsla för att bli mål för sexuellt våld, sexuella trakasserier, eller hot 

om våld med sexuell inslag. Främst syns oron bland kvinnor i åldersgruppen 16 – 24 år där upp till 40% oroar 

sig för att utsättas för sexuellt angrepp/våldtäkt. Tråkigt nog så finns det goda grunder för unga kvinnor att 

oroa sig då de är överrepresenterade bland dem som utsätts för sexualbrott1.  

Det är inte bara utomhus som unga kvinnor trakasseras sexuellt. På nätet förekommer regelbundet hot och 

hat med sexuella inslag mot unga kvinnor som deltar i den offenliga debatten2. Sorgligt nog så har det även 

visat sig att hat och hot med sexuella inslag mot unga kvinnor kryper längre och längre ner i åldrarna och 

numera har var nästan var 5-e flicka i åldern 10 – 16 år utsatts för trakasserier med sexuella inslag på nätet3. 

Anledningarna till att unga kvinnor trakasseras sexuellt ligger främst i den normativa könsmaktsordningen i 

vårt samhälle. I detta ingår stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt beteende4. När 

samhällsnormen dessutom går mot konservativ och populistisk värdegrund höjs dessutom trösklen för vad 

som räknas som sexuella trakasserier och problemet ignoreras ofta eftersom normen då anger att det är 

normalt att pojkar tillåts öka i styrka på bekostnad av flickors styrka5.  

Som resultat av detta tvingas unga tjejer i världens mest jämställda samhälle att ta omvägar, undvika parker 

och de vågar inte vara ensamma utomhus på kvällen och natten. De tvekar att ta del i den offentliga debatten 

pga risken för trakasserier. Vi ser även att unga kvinnors oro inte tags på allvar och åtgärder för att arbeta med 

problematiken avfärdas som ”genusflum och radikalfeminism” samt att problematiken skjuts bort genom 

hänvisning till att ”sådant bara händer i andra kulturer ”. För att förändra detta måste maktförhållandet mellan 

könen ändras och tjejers ställning drastiskt uppvärderas6.  

Ett sätt att påverka detta är att lära sig feministiskt självförsvar. Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig 

att sätta värde på sig själv. Huvudelen av arbetet går ut på att jobba med övningar i syfte att öka 

självförtroendet, ett steg mot att slippa vara rädd. Tjejers ofta invanda sätt att vara till lags, väja undan och 

göra sig mindre än de är, tränas bort genom diskussioner och övningar. Att lära sig att sträcka på sig och 

uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan räcka för att undvika att utsättas för kränkningar. 

Det handlar helt enkelt om kvinnors och tjejers värdighet, och ett sätt att slippa vardagsrädslan.  

Samtidigt som tjejer ofta är utsatta och får sin livskvalitet försämrad på grund av oro och rädsla, upplever 

många killar en frustration och maktlöshet inför det utbredda våldet mot kvinnor. Att ge dessa killar en 

möjlighet att verbalisera sin frustration och ge dem verktyg att påverka sin omgivning är ett viktigt steg för att 

motverka våld mot kvinnor.  

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens

mellan, högstadie- och gymnasieskolor

• att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar anordnas utbildning för killar, i attityd- 

och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i kommunens mellanstadie högstadie- och

gymnasieskolor

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 Nationella trygghetsundersökningen 2018, BRÅ, Rapport 2019:1, ISBN 978-91-87599-06-3 
2 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) Elanders, november 2016 
3 Friends Nätrapport 2017, Stifelsen Friends 2017, https://www.dropbox.com/sh/w9pd82tqelkb4o2/AACIWnFZTp5-
UXa3FYitEb0ha?dl=0&preview=Friends_natrapport_2017.pdf 
4 Witkowska Eva: Sexual harassment in schools. Prevalence, structure and perceptions, avhandling, Karolinska institutet 2005 
5 Allvar eller på skämt, En nationell undersökning av språkbruk och sexuella beteenden bland gymnasieelever, Ewa Menckel och Ewa 
Witkowska, Arbetslivsinstitutet 2002, ISBN 91-7045-649-6 
6 Motstånd, Stockholms Tjejjour, https://tjejjouren.se/sites/default/files/media/motstand_om_sexuella_trakasserier_-
_stockholm_tjejjour_0.pdf
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Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Flexibel arbetstid med full lön för kvinnor
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Flexibel arbetstid med full lön för kvinnor.

Över hela landet ökar fallen med psykisk ohälsa. Arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden är en starkt bidragande faktor. Särskilt ökar 

ohälsotalen bland kvinnor. 

I beskrivningen av vårt samhälls osynliggörs stora delar av vardagslivets utveckling och den 

verklighet som kvinnor upplever, då de förvärvsarbetar samtidigt som de (fortfarande) 

förväntas stå för merparten av det ovlönade arbetet i hemmet1. 

Dubbelarbete (att ha huvudansvar för hem och familj samtidigt som man yrkesarbetar i hög 

utsträckning) har i studier visat sig få konsekvenser för hälsan för kvinnor. Dubbelarbetande 

kvinnor är oftare sjukskrivna än andra kvinnor, (vilket senare också har visat sig stämma för 

de fåtal normbrytande män som dubbelarbetar).2 

Dubbelarbete för kvinnor innebär att de får mindre tid för återhämtning mellan arbetspassen, 

får sämre möjlighet till kompetensutveckling och dessutom visar det sig att orättvisan går i 

arv då unga kvinnors deltagande i det oavlönade arbetet är betydligt högre än unga mäns3. 

Kvinnornas situation idag måste tas på allvar och arbetsmiljöverket har i pilotprojekt visat att 

flexibel arbetstid för kvinnor där 1 – 2 timmar av arbetsdagens 8 timmar används till 

vidareutbildning, avstressning eller möjlighet att samla intryck från dagen resulterar i bättre 

livskvalitet för kvinnor. Genom att ge kvinnor flexibel arbetstid så visar vi att samhället 

värdesätter och är beredda att kompensera kvinnor för all den tid de lägger på oavlönat 

arbete.  

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun som arbetsgivare ska erbjuda samtliga kvinnor som är anställda

av kommunen tid för återhämtning 1-2 timmar. Denna tid ska ingå i ordinarie

arbetstid till ordinarie lön.

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerade yrken, Arbetsmiljö 
verket Diarienummer 2015/010013,  Arbetsmiljöverket Stockholm 
2 Försäkringskassan (2013) Kvinnors sjukfrånvaro Redovisning av regeringsuppdrag 2013 Stockholm 
3 Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma, SEB 2012, Tidskriften välfärd 
2012 artikel 1 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Inrätta kollektivtrafikkommitte.

Eslövs kommun har i likhet med flertal andra kommuner i Skåne drabbats av allvarliga 

nedskärningar i kollektivtrafiken. Främst drabbar nedskärningarna orter i utkanten av 

kommunen vilket försämrar kommunens chanser till utveckling. 

Tillväxtverket beskriver i sin rapport 0237 att tillståndet för tillväxten i Svenska kommuner utanför 

storstäder och större centralorter är allvarligt. Tillgång till kommersiell service är grundläggande för att 

företagen ska kunna verka och utvecklas även utanför större orter.1  

Rapporten från tillväxtverket får stöd i regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft som 

visar att svag interkommunal kollektivtrafik är en negativ faktor för såväl arbetspendling som för 

besöksnäring.2 

Det är sålunda allvarligt för Eslövs kommun att stora delar av kollektivtrafiken skärs ner. Det drabbar 

främst de mindre orterna och i synnerhet dem som inte har tillgång till egen bil och grupper som är 

ekonomiskt svagare3 

Det finns däremot flertal kommuner i vårt land som har stor erfarenhet av kollektivtrafiklösningar i 

glesbygd som tagit fram alternativa lösningar när stat, region eller marknad inte kan (eller vill) 

leverera. Kommuner som Pietå, Arjeplog och Umeå har själva tagit fram lösningar som miljöbilpooler, 

skytteltrafik, anropsstyrd trafik, elcykel och snöskoter uthyrning och samordning mellan person, gods 

och turisttranspornäringar.  

Gemensamt för samtliga av dessa kommuner som kommit med egna kreativa lösningar på 

invånarnas behov är att de alla har infört kollektivtrafik kommitteer som har till uppgift att arbeta med 

och implementera hållbara lösningar.  

Eslövs kommun har måhända inte samma avstånd mellan orter som de norrländska kommunerna 

men bör ändå ta till sig de norrländska kommunernas initiativkraft och driv att vilja lösa kommunens 

kollektivtrafikutmaningar.  

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun inrättar en kollektivtrafikkommite med uppgift att ta fram alternativa

lösningar på kommunens kollektivtrafikutmaningar.

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 Företagens behov av service i gles och landsbygder, Tillväxtverket 2017,  ISBN  978‐91‐88601‐48‐3 
2 https://www.regeringen.se/contentassets/d8d73147ed574ae4abeba79ad6c58435/analysunderlag-for-den-
nationella-strategin-for-regional-konkurrenskraft-entreprenorskap-och-sysselsattning-2007-2013 
3 Vilka reser med kollektivtrafik i lands och glesbygd, Ivan Ridderstedt & Roger Pyddoke, VTI 2017, 
Diarienummer: 2016/0029-7 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Anlita en jämställdhetsstrateg.

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är den äldsta Europeiska 

sammanslutingen för kommunala och regionala parlament. Sammanslutningen har idag 

representation från 41 Europeiska länder. CEMR arbete omfattar 2 huvudspår1. 

1. Påverka den europeiska politiken och lagstiftningen på alla områden som påverkar kommuner och regioner.

2. Att skapa forum för debatt mellan lokala och regionala regeringar via sina nationella representativa

organisationer. (Svenska SKL bland annat)

I sitt arbete har CEMR tagit fram en Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män 

på lokal och regional nivå.  

”CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera 

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som 

arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.” (SKL – CEMR DEKLARATIONEN)2 

CEMR-Deklarationen omfattar sedan Juli 2018 ett positionspapper med 10 övergripande punkter 

samt en handlingsplan. Eslöv kommun tillhör de kommuner som har undertecknat CEMR 

deklarationen och arbetar i enighet med deklarationen. Efter att man har gjort detta verkar det som 

om Eslöv börjat luta sig bekvämt bakåt i fåtöljen och tycker att detta ska väl räcka.  

Att åstadkomma en mer jämställd kommun är ett stort arbete som kräver långsiktighet och 

systematik med målformuleringar,resultatstyrning och uppföljning av varje verksamhet. Det handlar 

om frihet från diskriminering och rättigheten att få mötas av en jämställd service. Vårdtagare, 

trafikanter, boende, förskolebarn, elever, biblioteksbesökare, de som utnyttjar fritidsanläggningarna 

– kort sagt alla som nyttjar kommunens verksamheter ska garanteras ett jämställt bemötande.

Det är också viktigt att jämställdhetsarbetet bedrivs ur ett intersektionelltperspektiv, det vill säga 

insikten om att den maktordning som baseras på könstillhörighet också samspelar med andra 

maktordningar. I CEMR-deklarationen lyfts till exempel etnicitet, socialtursprung, språk, sexuell 

läggning, religion, ålder och funktionalitet fram.Att arbeta för att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, betyder alltså att samtidigt arbeta för alla människors lika rättigheter 

Arbetet med jämställdhet är en aktiv fråga som kräver långsiktigt. Men för att ge det hela ett språng 

framåt kan det behövas hjälp av en jämställdhets strateg som kan vara drivande i arbetet med att 

göra Eslöv till Sveriges bästa jämställdhetskommun. (År 2017 var tex Harparande toppkommunen 

inom ekonomisk jämställdhet3).  

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun anställer en jämställdhets strateg som kan vara drivande i arbetet med

att göra Eslöv till Sveriges bästa jämställdhetskommun

Lars Ahlfors 2019-03-28 

1 http://www.ccre.org/en/article/introducing_cemr 
2https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/internationellt/cemr
deklarationen.5809.html 
3 https://www.ratsit.se/info/statistik/ekonomisk-jamstalldhet/ 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Demokrati på klarspråk.

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och 

begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 

tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av 

myndigheterna. (språkrådets definition)

Institutionen för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med och forskar om 

dialekter, orts och person namn etc. Myndighetens områden innefattar även språkpolitik 

och språkvård där myndigheten levandegör och sprider kunskap och ger råd i språkfrågor. 

Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, landsting, universitet, 

organisationer och företag1. 

Klarspråk innebär ett avsteg från gammalmodiga ideer om att texter från myndigheter och 

kommunala funktioner ska skrivas på så kallad saklig kanslistsvenska vilken enbart kan tolkas 

med hjälp av fackpersoner.  

Anledningarna till att språkrådet arbetar med klarspråk är att det ingår i myndighetens 

uppdrag att främja deltagandet i demokrati ,stärkt rättssäkerhet, öka förtroende för 

myndigheter samt spara tid och resurser2.  

En av grundbultarna i demokratin är att handlingar och beslut är tydliga och begripliga. Flera 

myndigheter och kommuner arbetar idag med klarspråk. Arbetet har hjälpt dem i såväl 

internkommunikationen som i kommunikation med personer och organisationer utanför 

den egna organisationen. Det finns därav goda skäl för Eslövs kommuna att göra samma sak. 

För att Eslöv kommun skulle kunna övergå till att användaklarspråk behöver bland annat en 

långsiktig plan göras,och personalen behöver utbildas. För att man säkert ska veta att 

språket uppfattas tydligt och enkelt är det viktigt att ha en löpande kontakt med 

medborgare om hur språket uppfattas i handlingar och beslut 

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslöv kommun använder sig av de resurser som språkrådet erbjuder för att inför

klarspråk i verksamheten

• Att Eslövs kommun sätter som mål att påbörja ett aktivt arbete med klarspråk under

2019

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 https://www.sprakochfolkminnen.se/ 
2https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.4ce5622215c1b9b5af2961/1529494242806/Klarspr%C3%
A5ksfolder-2017.pdf 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Plan för konstnärlig utsmyckning av Eslöv.

Vid varje nybyggnation ska kommunen avsätta medel för så kallad konstnärlig 

utsmyckning. Konstnärlig utsmycknig av byggnationer är givetvis trevliga för 

alla som är boende, arbetande eller besökande i byggnaden och kan göra 

Eslöv till ett samhälle dit människor tar sig för att ta en nyfiken titt på ”de 

vackra byggnaderna”.  

Konstnärlig utsmyckning av byggnader är långt ifrån en ny ide utan har tillämpats i 

årtusenden och tagit sig många former (mosaiker, ristningar, inskriptioner, 

väggmålningar eller graffiti).  

Tanken för Eslöv är att utreda möjligheten att ta tillvara inte bara konstnärers 

begåvningar utan även ta tillvara föreningars, skolelevers, äldreboendens etc 

begåvningar till att göra som kan användas vid utsmyckning av nybyggnationer. 

Genom att göra så får man en god avspegling av Eslöv som mångfaldssamhälle när 

ett konstnärligt bidrag från ett äldreboende är granne med ett verk från tex Judiska 

föreningen eller ett verk från Löberöds Grundskola.  

För att ta tillvara på konstnärers kompetens och sprida deras kunskap kan tex 

konstnärer anlitas i projekt i tex skolan eller annan kommunal verksamhet. 

(Alternativt kan bildlärare anlitas för att visa på olika konstformer eller metoder.) På 

så vis sprider vi konsten i hela kommunen och tar tillvara Eslövs mångkulturella 

styrkor. 

Att göra så kan ha en positiv påverkan på tex skadegörelse då människors känsla 

för konst och respekt för egendom ökar. Att öka intresset för konst och kultur i Eslövs 

kommun borde ligga oss alla varmt om hjärtat 

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun utreder möjligheten att kommunens föreningar, skolor, boenden

och dagverksamheters konst kan tillvaratagas gälland konstnärlig utsmyckning vid

byggnation

• Att Eslövs kommun utreder möjligheten att anlita lokala konstnärer till projekt

avsedda att hjälpa föreningar, skolor, boenden och dagverksamheter med sin

kunskap vid tillfällen då konstnärlig utsmyckning efterfrågas

Lars Ahlfors 2019-04-12 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Erkännande och införande av tredje kön.

Det finns fler än två kön!! 

Sveriges diskrimineringslagstiftning har redan erkänt ickebinära 

transpersoner som grupp och erkänt att denna grupp är i behov av att få stöd 

och lyftas fram. Samtidigt har vi ett juridiskt system som inte fullt ut 

erkänner ickebinära personer, då denna grupp är den enda som inte har 

tillgång till ett juridiskt kön som stämmer överens med deras könsidentitet1. 

Frågan om tredje kön utreds idag av svenska rikdagen och länder som Indien, USA 

och Tyskland har erkänt det tredje könet. Flygbolaget United Airlines är det första i 

världen som godtar pass med tredje kön. 

I svenska systemet baseras kön utifrån den sista siffran i våra personnumer (udda 

för män och jämn för kvinnar) vilket har varit normen för att kunna härleda personer i 

folkbokföring och det måste till en lagändring för att förändra systemet.  

Men detta innebär på intet sätt att det inte går att vara progresiv. Det finns redan i dag 

tillfällen då myndigheter och kommuner kan använda ett tredje könsalternativ. 

Folkbokförings förordningen nämner  nämligen inte begreppen man och kvinna explicit. 

Eslövs kommun har därmed möjligheter att vara en av de kommuner i Sverige som 

vågar ta steget fullt ut och frångå det binära systemet och erkänna ett tredje kön. 

Åtgärderna för att erkänna och införa ett tredje kön är små och innebär knappast 

någon revolution men är ett gigantiskt steg framåt för alla samhällets icke binära 

personer. 

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet

• Att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges

• Att eslöv kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal såväl som skrift)

är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 www.rsfl.se 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv.

MERAB (MellanSkånesRenhållningsAB) har uppmärksammats för sina ambitioner inom 

återvinning. Ökad sortering är bättre för möjligheten att materialåtervinna och ökar 

fraktionens värde. Enligt en rapport från Avfall Sverige är var femte produkt på 

återvinningscentralerna dock möjlig att använda igen innan den återvinns1.  

Det kan vara möbler, byggmaterial, verktyg, trehjulingar och mycket annat som utan miljö- 

eller hälsorisker kan användas igen. Enligt Sveriges avfallsstrategi ska förbrukade produkter 

om möjligt i första hand återanvändas, sedan materiaiåtervinnas, i tredje hand energi 

återvinnas och i sista hand deponeras.  

För att denna ”avfallshierarki" ska fungera behöver vi som kan påverka den också göra det. 

Återvinningen idag innbär att det inte finns någon rätt att ta hand om det slängda på ett sätt 

som garanterar återbruk. Om det inte finns krav på att den avyttrade egendomen skall 

destrueras ska utgångsläget vara att den ska om möjligt återanvändas/återbrukas.  

Det finns exempel från t.ex. Göteborg och Örebro där personalen på återvinningscentralerna 

mer aktivt arbetar för att varor ska komma i återvändning/återbruk. Eslöv bör ta steget fullt 

ut, att personalen har som uppgift att minimera avfallet och därför t.ex. plocka upp den 

fungerande cykeln eller skottkärran ur containern om den ändå hann hamna där samt gör de 

justeringar/reparationer som behövs. Det går, om förutsättningarna för användandet av 

återbruket är klargjorda t.ex. med skyltning och information på hemsidan. Återbrukad 

egendom kan sedan användas, hyras ut eller säljas av kommunen och därmed generera 

inkomst.  

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi

efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa

inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräshning.

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 Resultat av och erfarenheter från användning av Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall – Översta 
steget och andra projekt (2019) Maria Larsson, Marla Miljödialog 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Starta kommunala samverkansprojekt för fler innovationer och ökad 

tillväxt i Eslöv.

Helsingborgs stad lanserade 2018 en plattform (kallad Hubben) för initiativ som på sikt ska ge 

spinnoffeffekter i form av ökat samhällsdeltagande, entreprenörskap, nätverkande etc1. Plattformen 

är en så kallad företagsaccelerator som var den första i sitt slag i Sverige och är unik, men har redan 

levererat resultat då den attraherar entreprenörer och företag. 

I Skellefteå bedrivs just nu projekt för att stärka den entreprenöriella kulturen genom tex Campus 

Skellefteå Innovation vilket har lett till att Skellefteå har en stärkt framtidsvision och strukturerade 

sätt för att ta tillvar initiativ2. 

I Sorsele kommun startade uppfinnaren Vollmar Jonasson en utvecklingsfond och har aktivt drivit på 

för att kommunen ska starta upp innovations samverkans projekt. Vollmar är annars mest känd för 

att ha skapat företaget Inpipe Sweden AB som hade ett världsunikt patent på en metod att laga 

vattenledningsrör innifrån utan att först behöva gräva upp dem. 1990 knäcktes Vollmar av 

kostnaderna för att driva utveckling och förlorade i detta skede sitt patent och sitt företag3. På den 

tiden fanns det inte projekt för samverkan vilket ledde till att en uppfinning värd miljarder som 

annars kunde bidragit stort till samhället gled ut ut landet.   

Vollmar har fortsatt att uppfinna och hjälpte fram till sin död andra uppfinnare med bland annat 

avtalsfrågor. Hans råd har tråkigt nog många gånger varit att låta uppfinningar stanna i byrålådan 

eftersom det finns för lite hjälp och endast småsmulor åt ensamna snillen och kreatörer 

Projekt för samverkan ska hjälpa upphovspersoner att nå ökad samverkan med samhälle och 

näringsliv för att skapa nya företagsetableringar i kommunen. Detta kan ske genom att 

upphovsmänn blir belönade när de placerar nyttjanderätten för sina uppfinningar och skapar arbete 

i befintliga eller nya företag i Eslöv. Projekten kan dessutom kombineras med att starta acceleratorer 

liknande Helsingborgs stads hubb där kommunen är med och bedriver testbäddsprojekt vilket kan 

leda till marknadsintrodution av nya produkter som är världsunika för orten. 

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att satsa på en egen accelerator och bli bland de första i Sverige att etablera sig som

innovationsintensiv kommun

• Att kommunen Inventera sina lokaler för att finna lämpliga lokaler med bra IT infrastruktur

• Att kommunen startar samverkansprojekt för att stötta och belöna kreatörer, entreprenörer

och uppfinnare som väljer att placera nyttjanderätten på sina uppfinningar i Eslöv

• Liksom Skellefteå arbetar fram rutiner för att stärka och strukturallisera den entreprenöriella

kulturen i kommunen

• Att kommunen är med som aktiv part och startar och driver testbäddsprojekt

• Att kommunen marknadsför projekten till extern part

• Att kommunen antar riktlinjer för att arbeta fram en offensiv innovationspolitisk strategi

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 https://hubben.helsingborg.se/ 
2 www.campus.skelleftea.se 
3 Västerbottens-Kuriren 28 Januari 2012 – Han blev lurad på sitt patent 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Satsning på nyetablerad datorspelsföretag.

Den svenska datorspels industrin fortsätter att blomstra och enligt branschorganisationen 

Dataspelsbranschen uppgår värdet av de svenska spelutvecklarna till 26 miljarder kronor. 

Trenden fortsätter att vara positiv och branshen verkar nästan vara immun mot 

lågkonjunkturer1.   

Stockholm och Malmö håller idag de dominerande positionerna inom spelutvecklingen i Sverige. Där finner vi 

de mest kända svenska spelundren som Mojang (Minecraft), King (Candy Crush), Massive (Assasins Creed), 

Avalanche Studios (Just Cause). (Mojang och King har sålts till amerikanska speljättarna Blizzard och Microsoft 

för tillsammans nästan 70 miljarder kronor).  

Malmö är känd som öresundsregionens spelmotor och lanserade nyligen sin spelhubb som kom till efter att 

kommunen aktivt gick in i projektet med bland annat hyresbetalningsgarantier vilket tidigare bidrog till att 

Media Evolutions framgång2. Spelhubben kallad DevHub och drivs av främst Game Habitat som valde Malmö 

på grund av den unika kombinationen av utbildning i världklass, en av norra europas största spelkonferenser, 

utvecklare i världsklass och stora varumärken3.  

Något som är mindre känt är att den ort som är ledande inom nyetableringen av spelutvecklingsföretag är en 

ort som inte är större än Landskrona. Det rör sig om Skövde som har utkonkurrerat sin större granne Göteborg 

och dessutom rönt internationell framgång i form av satsningar från Microsoft4. Kronan på verket i Skövde är 

inkubatorn vid Gothia Science Park som står som värd för 27 olika spel utvecklings företag. 

När det gäller datorspelsbranschen är Eslöv något av en noob (term för nybörjar som ännu inte lärt sig spelet) 

och är stundtals helt AFK (Away From Keyboard). Därmed är det inte sagt att Eslöv inte har förmågan eller 

möjligheten att ta lead i frågan.  

Framgångarna i Skövde beror till stor del på att kommunen aktivt stöttar nysatsande och mindre 

spelutvecklare genom hyresgarantier, inkubatorer, skapand av mötesforum, arrangemang av workshopar och 

möten mellan politiker och spelföretag. En av grundtankarna är att dagens källarföretag kan vara 

morgondagens spelunder. 

Eslöv kan och bör följa Skövdes exempel och lansera ett eget program för att göra staden till en etablerad 

aktör inom E-sport, spelutveckling, Game Summits, med fokus på mindre eller nystartade företag inom 

branschen. Malmö må vara de stora drakarnas stad men Eslöv kan bli gräsrötternas stad, och en stark bransch 

byggs underifrån.    

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun aktivt marknadsför sig som staden för de mindre spelutvecklarna

• Att Eslövs kommun lanserar program för hyresgarantier, inkubatorer, arrangemang mellan kommun

och spelföretag presis som Skövde gjort

• Att Eslöv etablerar sig som E-sports kommun med egna utbildningar inom E-sport, spelutveckling och

entreprenörskap inom spelbranschen

• Att Eslöv kommun erbjuder nystartade spelföretag stöd som ”mjuka lån” eller borgenskap

• Att Eslövs kommun startar ett program för Kvinnligt företagande inom datorspelsbranschen

Lars Ahlfors 2019-04-12 

1 Veckans Affärer 2015-11-27 Sverige har skapat något unikt i gränslandet kreativitet och teknik 
2 https://www.sydsvenskan.se/2018-03-22/media-evolution-city-flyttar-in-i-gangtappen 
3 https://www.sydsvenskan.se/2019-03-27/malmos-nya-spelhubb-har-officiellt-oppnat 
4 Veckans Affärer 2015-04-02 Spelundret i Skövde 
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Motion till Eslövs kommunfullmäktige 

Dags för klimatfullmäktige i Eslöv. 

Världsnaturfonden (WWF) och försäkringsbolaget Trygg Hansa genomförde 2012 en 

gemensam undersökning om barn oro. Undersökningen visade att barn och unga har stor oro 

för klimatförändringarna och världens framtid1.  

Rapporten ”Världens Chans” visade att upp till 70% av dagens ungdomar är oroade för klimatet och 25% tror 

att vårt samhälle kommer gå under på grund av miljöförstöringar. Det är kanske denna oro som gjort att barn 

och unga överallt i hela Sverige ställde sig bakom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet. Barn och ungdomar 

är villiga att göra stora förändringar i sitt sätt att leva och anpassa sig till ett hållbart samhälle. Nyligen har barn 

och ungas engagemang fått stöd från en ny rörelse. På initiativ av Gudrun Schyman, den förra 

riksdagsledamoten och partiledaren för Vänsterpartiet (V) och Feministiskt Initiativ (FI) har även pensinärerna 

engagerat sig för klimatet2.  

Världsnaturfonden har i samarbete med SIFO mätt klimatengagemanget i Sverige och visat att invånarna i vårt 

samhälle aldrig har varit så engagerade för klimatet och hållbar utveckling som nu3. 76% av de tillfrågade i 

mätningen anger att de tycker det är viktigt att de politiska partierna satsar på klimatfrågan och majoriteten 

tyckte att politikerna måste göra mer. En mätning från 2017 genomförd av ungdomsbarometern visar dock att 

barn och unga har en mycket låg tilltro till att folkvalda politiker tar miljöfrågorna på allvar4. (Det finns all 

anledning till att anta att även ”vuxna” hyser en sjunkande tilltro till politikens förmåga att hantera miljö och 

klimatfrågor). Att människor engagerar sig för klimat och miljöfrågor och vill lyfta frågan är glädjande. Det är 

dock mindre glädjande att veta att unga människor ser det som att politiker och folkvalda motarbetar dem. 

Genom att införa ett klimatfullmäktige i Eslövs kommun går det att effektivt fånga upp unga och äldre 

männisors engagemang samtidigt som det skapas en vilja att arbeta med frågorna via det kommunpolitiska 

planet (och i förlängningen en ökad tilltro till demokratin och politiken). Initiativet med klimatfullmäktige har 

redan genomförts i Landskrona5 och Allingsås men skillnaden är att det då var ideela krafter som var 

initiativtagare. Eslövs kommun har därmed en unik chans att rycka åt sig initiativet och skapa en win-win 

situation för oss alla. 

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta 

• Att Eslövs kommun åtar sig att stå som värd för och annordna Eslövs klimatfullmäktige 4 ggr per år.

Lars Ahlfors 2019-04-16 

1https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj0p9nh2tThAhWStIsKHTqgDmwQFjAAegQIBhAC&u
rl=https%3A%2F%2Fwww.trygghansa.se%2FSiteCollectionDocuments%2Fdokument%2F2012%2FOm%2520trygghansa%2FV%25C3%25A4r
ldens%2520chans%2520-%2520en%2520rapport%2520fr%25C3%25A5n%2520Trygg-
Hansa_webbversion.pdf&usg=AOvVaw3sJb7R0bvd5S0Q0MyX-Uww 
2 https://www.skd.se/2019/03/31/seniorer-som-tagar-for-klimatet/ 
3 https://www.wwf.se/dokument/klimatbarometern-2018-sifo-undersokning/ 
4 http://www.ungdomsbarometern.se/unga-saknar-fortroende-for-partipolitiken/ 
5 https://www.hd.se/2018-08-15/klimatet-far-eget-fullmaktige-i-landskrona
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Fråga till Eslövs överförmyndarnämnd 
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https://www.sydsvenskan.se/2019-03-24/sa-blev-lognerna-sanning-hos-myndigheten 
https://www.sydsvenskan.se/2019-03-30/darfor-missade-tillsynsmyndigheterna-smutskastningen-av 

Fråga om arbetsmiljö och belasting för överförmyndarnämnden. 

Sydsvenskan publicerade med start 24 Mars i år en artikelseri om Sveriges mest anlitade gode man 

Göran Magnusson. Göran Magnusson är anlitad över hela landet och Malmö stad anlitade honom att 

vara god man åt totalt 85 klienter. Göran Magnusson har under sitt uppdrag fått ta tag i de ”svåraste” 

fallen och har blivit tilldelad extra risktillägg, överfallslarm samt skottsäker väst. Magnusson kunde på 

grund av hotbilden mot sig ta ut en ersättning på närmare 900 000 sek per år (övervägande del 

skattefinansierat).  

I artikelserien berättar Magnusson att han har blivit beskjuten, att han var med om ett 

kidnappningsöverfall där 15 personer sparkade ner assistenterna och försvann med hans klient och 

att han vid flertal tillfällen hotats av en av Malmös ledande kriminella maffialedare.  

Sydsvenskans granskning visar dock en annan bild. Polisen har inga anmälningar om skjutningar från 

Magnusson, kidnappningsdramat var fångat på film som visar hur 2 kvinnor tar med sig klienten (som 

var son till en av kvinnorna) i en bil. Den så kallade maffialedaren är känd av polisen som en 

småkriminell missbrukare.  

Ytterligare granskning av sydsvenskan visar att Magnusson har handlat godtyckligt i sitt uppdrag som 

god man och gått långt utanför ramarna. Han har aktivt förhindrat att anhöriga fått ta del av beslut och 

har medvetet smutskastat dem hos överförmyndarnämnden i Malmö. Vad som är ännu värre är att 

överförmyndarnämnden har tagit Magnussons utsagor som sanningar utan uppföljande granskning 

vilket går på tvärs mot nämndens uppdrag. Dessutom har nämnden gett Magnusson fler uppdrag än 

vad dess egna regler medger. 

På överförmyndarnämnden i Malmö har det rått rekryteringsbrist på god person och personalen 

beskriver att det var ”skönt att bli av med de jobbiga fallen” och att nämnden blivit beroende av 

Magnusson. En återkommande faktor vid reportaget är att överförmyndarnändens arbetsbelastning 

har gjort att nämnden inte haft tid eller resurser att granska alla turer runt Magnusson vilket har lett 

fram till den situation Sydsvenskan rapporterat om.  

Malmö stad har efter sydsvenskans artikelserie framfört ursäkter till de drabbade och deras anhöriga 

och har erbjudit dem att byta god person. Granskningar av fallen har inletts och flera av de drabbade 

har fått någon form av upprättelse. 
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Fråga till Eslövs överförmyndarnämnd 
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Situationen på överförmyndarnämnden i Malmö är på inga sätt unik. I överförmyndarnämndens 

sektion i Eslövs Årsredovisning 2018 går det att läsa följande.  

 

”Överförmyndarnämnden har under året haft ett fortsatt högt antal ärenden och en extremt stor 

omsättning på ärendena. 212 (114) nya ärenden lades upp och 273 (281) ärenden avslutades. (2017 

års siffror inom parentes). En medarbetare har under hela året varit tjänstledig för att prova på annat 

arbete. Vakansen har endast kunnat täckas upp under perioden mars till och med november vilket 

medfört stor påfrestning för resterande medarbetare. På grund av den ständigt höga belastningen 

med stor omsättning av ärenden, vakans på en assistenttjänst under del av året och ökad 

svårighetsgrad i ärendena ansträngs dock personalen hårt och risken för ohälsa är överhängande.” 

Årsredovisning 2018 sida 112 

Med andra ord finns förutsättningarna för att en liknande situation skulle kunna uppkomma i Eslöv. 

Historien med Sveriges meste gode man rymmer många tragedier då det handlar om människor som 

är i beroendeställning gentemot den gode personen. Det är därför viktigt att belysa situationen på 

överförmyndarnämnden i Eslöv för att försäkra medborgarna om att de kan ha gott förtroende för 

nämnden. 

 

Frågor:  

• Vilka åtgärder planerar överförmyndarnämnden att vidta för att komma tillrätta med 

arbetsbelastningen? 

• Hur ser rekryteringssituationen ut för god person i Eslöv och vad görs för att säkerställa kvalitativ 

rekrytering? 

• Har Eslövs kommun några pågående ärenden där Göran Magnusson representerar klienter i 

kommunen 

• Varför har Eslövs kommun sådan hög omsättning på ärenden? Vilka åtgärder planeras för att få ner 

omsättningen? 

 

Lars Ahlfors 2019-04-12 
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Entledigande av Magnus Pålsson (M) från 
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