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Yttrande över Riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete i Eslövs kommun i Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommunfullmäktige beslutade 2018, § 35, om policy för systematiskt 
säkerhetsarbete. Inom ramen för policyn finns övergripande inriktning för kommunens 
systematiska brandskyddsarbete (SBA).  
 
Kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ses som ett lednings- och 
kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår nivåer enligt gällande 
lagstiftning. Grundläggande för ett SBA-arbete är att ha kontroll över ansvar, risker, 
organisation, instruktioner, egenkontroll samt uppföljning. Att arbeta med systematiskt 
brandskyddsarbete innebär i första hand att minimera brandrisker, som i sin tur kan 
förhindra att människor tar skada, samt begränsa kostsamma följdskador såsom 
verksamhetsavbrott och höjda försäkringspremier.  
 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete är underställd kommunens policy för 
systematiskt säkerhetsarbete. Idag har kommunen inga specifika riktlinjer avseende 
systematiskt brandskyddsarbete och med anledning av detta har servicenämnden 
framtagit ett förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
- Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
- Remissversion av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Eslövs kommun 

Beredning 
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har granskat förslag till riktlinjer 
för systematiskt brandskyddsarbete och bedömer att riktlinjerna visar på en tydlig 
brandskyddsorganisation, lättförståeliga instruktioner och en tydlighet i vad som ska 
följas upp och av vem. Förslaget stämmer väl överens med nuvarande 
brandskyddsorganisation vilket kultur- och fritidsförvaltningen ser som positivt då 
det fungerar tillfredställande. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till servicenämnden.  

Beslutet skickas till 
Servicenämnden 
 
 
 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Utvecklingsledare 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-06-07 

 

Servicenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 80    SOT.2022.0030 

Remittering av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommunfullmäktige beslutade 2018, § 35, om policy för systematiskt 
säkerhetsarbete. Inom ramen för policyn finns övergripande inriktning för 
kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA). 

Kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ses som ett lednings- och 
kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår nivåer enligt 
gällande lagstiftning. Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation och utförande 
förtydligar verksamheten vilka roller som krävs för att ha kontroll/kunskap om 
brandskyddet och dess uppgiftshantering. Grundläggande för ett SBA-arbete är att ha 
kontroll över ansvar, risker, organisation, instruktioner, egenkontroll samt 
uppföljning. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär i första hand att 
minimera brandrisker, som i sin tur kan förhindra att människor tar skada, samt 
begränsa kostsamma följdskador såsom verksamhetsavbrott och höjda 
försäkringspremier. 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete är underställd kommunens policy för 
systematiskt säkerhetsarbete. Idag har kommunen inga specifika riktlinjer avseende 
systematiskt brandskyddsarbete och med anledning av detta har servicenämnden 
framtagit ett förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Remissversion av Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

för Eslövs kommun 
• Remissversion av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Servicenämndens uppdrag är att vara en utförande organisation för kommunens 
arbete inom områdena systematiskt brandskyddsarbete samt fysiskt skydd avseende 
de av kommunen ägda fastigheter. 

Servicenämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen bistå i arbetet med att ta fram 
underlag till riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom 
områdena systematiskt brandskyddsarbete och fysiskt skydd. 

Dessa riktlinjer gäller för alla kommunala verksamheter och beskriver hur det 
systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas och följas upp för kommunen. 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-06-07 

 

Servicenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

utbildar, övar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller 
verksamhet. 

Beslut 
Servicenämnden skickar remissversionen av Riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete för Eslövs kommun till nämnderna på remiss. Yttrande ska vara 
inkomna till Serviceförvaltningen senast den 1 oktober 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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Dokumentet Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete är antaget av kommunstyrelsen den [åååå-

mm-dd]. Det riktar sig till nämnderna. Ses över för revidering senast november 2025. Kontaktperson: 

Brand och säkerhetssamordnare, Serviceförvaltningen. 1(20) 

RIKTLINJER FÖR 
SYSTEMATISKT 
BRANDSKYDDSARBETE 
Riktlinjerna gäller för kommunens nämnder och beskriver hur det 
systematiska brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas och följas upp inom 
Eslövs kommun. 
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Inledning 
Servicenämndens uppdrag är att vara en utförandeorganisation för 
kommunens arbete inom områdena systematiskt brandskyddsarbete samt 
fysiskt skydd avseende de av kommunen ägda fastigheter. 
 
Servicenämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen bistå i arbetet med att 
ta fram underlag till riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens 
arbete inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och fysiskt skydd. 
 
Dessa riktlinjer gäller för alla kommunala verksamheter och som beskriver 
hur det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, ska bedrivas och följas upp 
inom kommunen. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett 
organiserat sätt planerar, utbildar, övar, kontrollerar och följer upp 
brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.  

1. Policy för systematiskt säkerhetsarbete 
Eslövs kommun fullmäktige beslutade 2018-04-35 §35 om policy för 
systematiskt säkerhetsarbete. Inom ramen för policyn finns övergripande 
inriktning för kommunens systematiska brandskyddsarbete. Riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete är underställd kommunens policy för 
systematiskt säkerhetsarbete. 
 

1.1 Syfte  
Kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ses som ett lednings- och 
kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår nivåer 
enligt gällande lagstiftning. Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation 
och utförande förtydligar verksamheten vilka roller som krävs för att ha 
kontroll/kunskap om brandskyddet och dess uppgiftshantering. 
Grundläggande för ett SBA-arbete är att ha kontroll över ansvar, risker, 
organisation, instruktioner, egenkontroll samt uppföljning. Att arbeta med 
systematiskt brandskyddsarbete innebär i första hand att minimera 
brandrisker, som i sin tur kan förhindra att människor tar skada, samt 
begränsa kostsamma följdskador såsom verksamhetsavbrott och höjda 
försäkringspremier.  
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1.2 Mål 
Tillämpa mål för systematiska brandskyddsarbetet från 
kommunfullmäktiges policy för systematiskt säkerhetsarbete. 
 

• personer som arbetar och vistas i våra verksamheter har en säker och 
trygg miljö  

• vår verksamhet, information och egendom är skyddad 
• den dagliga driften säkerställs för att tillhandahålla god service till 

medborgarna  
• allmänheten har förtroende för Eslövs kommun 
• konsekvenserna av oönskade händelser inom kommunens 

verksamheter minimeras 
• samhällsviktig verksamhet kan under alla omständigheter hållas 

igång  
• kommunens kostnader för skadegörelse, brand och inbrott 

minimeras 

2. Ansvarsfördelning och delegering 
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges två aktörer (fastighetsägare 
och nyttjanderättshavare) som ska vidta följande åtgärder: 
- tillhandahålla utrustning för släckning av brand, och 

i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand.  
 
För att förtydliga fördelningen, om vem som ansvarar för vad i kommunen, 
ska det finnas gränsdragningslista mellan Eslövs kommun (fastighetsägare) 
och respektive verksamhet (nyttjanderättshavare). Gränsdragningslista  
ska även finnas mellan kommunens externa verksamheter och respektive 
fastighetsägare.   
Det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas i enlighet med dessa 
riktlinjer.  
 
Skriftlig delegering av brandskyddsuppgifter ska delegeras från 
nämnd/styrelse till förvaltningschef till respektive avdelningschefer och där 
vidare delegeras till enhetschefer och vidare till brandskyddskontrollanter. 
Förvaltningschefen utser en brandskyddsamordnare med särskilda uppdrag 
för respektive förvaltning. Delegeringen ska följa samma struktur som den 
övriga verksamheten gällande ansvar och befogenheter. Den som ansvarar 
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för ett visst verksamhetsområde bär också ansvaret för att respektive 
brandskyddsuppgift genomförs. 
 
För att underlätta delegeringen kring brandskyddsuppgifter finns det 
framtagna blanketter som beskriver vilka uppgifter som är förenat med detta 
uppdrag. Delegeringen ska undertecknas av chef och medarbetare. Om en 
medarbetare inte anser sig ha tid eller sakna rätt kompetens för uppdraget 
kan denne säga upp/returnera delegeringen till enhetschefen. 

2.1 Uppdrag och roller 
Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet följer 
verksamhetsansvaret på alla nivåer och inom alla verksamheter i Eslövs 
kommun. Arbetet ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet.  

2.2 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer policy för systematiskt säkerhetsarbete där 
det systematiska brandskyddsarbetet är en del i säkerhetsarbetet. 
Kommunfullmäktige fördelar uppgifter inom det systematiska 
säkerhetsarbetet till kommunstyrelse och nämnder och tar in uppgifterna i 
reglementen för nämndernas verksamhet och avsätter ekonomiska resurser i 
det årliga budgetbeslutet. 
Kommunfullmäktige ger ekonomiska resurser för det systematiska 
säkerhetsarbetet och brandskyddsarbetet i det årliga budgetbeslutet.  

2.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar att leda, 
samordna och följa upp kommunens systematiska brandskyddsarbete och att 
resurser avsätts. Kommunstyrelsen ansvarar för ansvarsfördelningen av 
säkerhetsfrågorna mellan nämnderna. 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för det systematiska 
brandskyddsarbetet.  

2.3 Nämnderna 
Nämnderna har ansvar för att riktlinjerna inom systematiskt 
brandskyddsarbete följs och att resurser avsätts. Nämnderna har ansvaret att 
fördela uppgifterna i det systematiska brandskyddsarbetet till 
förvaltningscheferna. 

2.4 Servicenämnden 
Servicenämndens uppdrag är att enligt policyn för systematiskt 
säkerhetsarbete vara en utförande organisation för kommunens arbete inom 
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områdena systematiskt brandskyddsarbete avseende de av kommunen ägda 
fastigheter. 
 
Servicenämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen bistå i arbetet med att 
ta fram underlag till riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens 
arbete inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och fysiskt skydd. 
 
Servicenämnden rapporterar årligen en kommungemensam uppföljning av 
det systematiska brandskyddsarbetet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Respektive nämnd lämnar årligen in en uppföljning av 
det systematiska brandskyddsarbetet till servicenämnden som sammanställer 
en kommunövergripande sammanställning till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
 
Under servicenämnden lyder serviceförvaltningen som arbetar fram förslag 
till den kommunövergripande sammanställningen av det systematiska 
brandskyddsarbetet för politiska beslut. 

2.5 Kommundirektören 
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att samordna, 
utveckla och följa upp kommunens systematiska brandskyddsarbete. 

2.6 Förvaltningscheferna 
Förvaltningscheferna har på uppdrag från nämnden att samordna, utveckla 
och följa upp förvaltningens systematiska brandskyddsarbete och att 
riktlinjerna för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande rutiner 
integreras i verksamheterna.  
Förvaltningschefen fördelar uppgifter till nästa chefsnivå som i sin tur 
fördelar vidare i organisationen genom chefsnivåer att det systematiska 
brandskyddsarbetet kan bedrivas på arbetsplatserna och att tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.  
Förvaltningschefen ska utse brandskyddssamordnare eller personer  
som utför brandssamordnarens uppgifter, detta ska dokumenteras.  
Förvaltningschefen rapporterar årligen till nämnd/styrelse en förvaltnings-
gemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. Under 
respektive nämnd har förvaltningschef uppgiften att säkerställa 
planläggning som syftar till verksamhetens fortsatta drift vid inträffad 
brand.  
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2.7 Förvaltningschef serviceförvaltningen 
Förutom de uppgifter som nämns i rubriken ovan har förvaltningschefen på 
serviceförvaltningen i uppgift att tillsammans med brandskyddsamordnaren 
sammanställa den kommunövergripande årliga uppföljningen av det 
systematiska brandskyddsarbetet samt arbeta fram förslag för revideringar 
av riktlinjer och rutiner.  

2.8 Brandskyddssamordnare (på respektive förvaltning) 
På uppdrag av förvaltningschefen sammanställer brandskyddssamordnaren 
den årliga uppföljning grundad på brandskyddskontrollanternas årliga 
rapport av verksamhetens brandskydd. I samverkan med förvaltningschef 
rapporteras större eller återkommande brister till FÖSAM. 
I rollen som förvaltningens brandskyddssamordnare inom området 
systematiskt brandskyddsarbete ska följande uppgifter utföras: 
 
Rapportering 
 Sammanställer den årliga uppföljningen över förvaltningens 

brandskyddsarbete och rapporterar till förvaltningschefen. 
Sammanställningen baseras på brandskyddskontrollanternas årliga 
uppföljningar över verksamheternas brandskydd.  
 

 Sammanställer årligen en rapport över genomförda utbildningar som 
ingår in den årliga sammanställningen av förvaltningens systematiska 
brandskyddsarbete. Inlämning av rapport till brandskyddssamordnare 
ansvarar respektive avdelningschef för.  

  
 

Uppföljning 
 Upprättar handlingsplan för att åtgärda de avvikelser som framkommer i 

den årliga uppföljningen av förvaltningens brandskydd. 
 

 Följer upp att återkommande brister i verksamheternas brandskydd blir 
åtgärdade. Ser till att större eller återkommande brister blir rapporterade 
till förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FÖSAM). 
 

2.9 Brandskyddssamordnare på Serviceförvaltningen 
(kommunövergripande uppdrag) 
På uppdrag av förvaltningschefen på Serviceförvaltningen sammanställer 
brandskyddssamordnaren den årlig kommunövergripande uppföljningen av 
det systematiska brandskyddsarbetet samt gör en bedömning av behovet av 
åtgärder. Följer upp att återkommande brister i verksamheternas brandskydd 
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blir åtgärdade. Driva på och verkar för att det systematiska 
brandskyddsarbetet tillämpas likadant ute i kommunens verksamheter. 
Har i uppdrag att sammankalla respektive förvaltnings 
brandskyddsamordnare till samordning och utvecklingsmöte två gånger per 
år. I samverkan med förvaltningschef på serviceförvaltningen och 
kommundirektören rapporterar större eller återkommande brister till 
CESAM. 

2.10 Verksamhets-, avdelningschef eller motsvarande 
Enligt delegation från förvaltningschefen är brandskyddsansvarig för att det 
systematiska brandskyddsarbetet bedrivs inom verksamheten och att 
uppdrag fördelas på medarbetare. 
 
- Ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs inom 

verksamheten och att resurser är avsatta för det. 
- Ansvarar för att medarbetare följer årlig plan för utbildning inom 

området brandskydd.  

Rapportering 
 Skicka årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet samt 

sammanställning över vilka medarbetare som har gått brandutbildningar 
till förvaltningens brandskyddssamordnare. 

 
Verksamhets-, avdelningschef eller motsvarande har samma arbetsuppgifter 
som enhetschef/rektor när det gäller personal som är direkt underställd 
chefen. 
 

2.11 Enhetschef, rektor eller motsvarande 
Enligt delegation från verksamhets-, avdelningschef har 
brandskyddsansvarig för att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
inom verksamheten och att uppdrag fördelas på medarbetare. 
 
I rollen som verksamhetens enhetschef, rektor eller motsvarande inom 
området systematiskt brandskyddsarbete ska följande uppgifter utföras: 
 
- Ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs inom 

verksamheten och att resurser är avsatta för det.  
- Ansvarar för att medarbetare följer årlig plan för utbildning inom 

området brandskydd 
- Utser en eller flera brandskyddskontrollanter. 

19 (101)



  11(20) 

Egenkontroller av brandskyddet 
- Ansvarar för att avvikelser från egenkontrollerna åtgärdas.  

Rutiner 
 Säkerställ att aktuella instruktioner och rutiner för verksamheten inom 

området brandskydd finns tillgängliga för samtliga medarbetare.  
 Informerar eventuella hantverkare om vilka rutiner som gäller i 

verksamheten. Ser till att en annan representant för verksamheten gör 
detta vid egen frånvaro. 

Utbildningar 
 Ansvarar för att medarbetarna följer årlig plan för utbildning inom 

området brandskydd.  

Övning 
 Beslutar om vilken av utrymningsövning/ar som ska genomföras under 

året. 
 Ansvarar för genomförandet av utrymningsövning/ar. 

Rapportering 
 Genomför årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 

tillsammans med brandskyddskontrollanten samt skickar 
sammanställningen till verksamhets-, avdelningschef eller motsvarande. 

 Skicka årliga sammanställning över vilka medarbetare som har gått 
brandutbildningar till verksamhets-, avdelningschef eller motsvarande. 

 

2.12 Brandskyddskontrollant (medarbetare) 
Enligt delegation från enhetschef, rektor eller motsvarande har 
brandskyddskontrollanten i uppdrag utföra egenkontroller av det 
systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande rutin. 
 
I rollen som verksamhetens brandskyddskontrollant inom området 
systematiskt brandskyddsarbete ska följande uppgifter utföras:  

Dokumentation  
 I samråd med närmaste chef se till att dokumentation som är specifik för 

verksamheten är rätt ifylld samt uppdaterad. 

Egenkontroller av brandskyddet 
 Utföra egenkontroller av verksamhetens brandskydd enligt kommunens 

årshjul minst en gång per kvartal. 
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Rapportering 
 Rapporterar eventuella avvikelser från egenkontroller av brandskyddet 

till enhetschef, rektor eller motsvarande. 
 Sammanställer årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 

tillsammans med enhetschef, rektor eller motsvarande. 

Utbildning 
 Genomför en introduktion i brandskydd för nyanställda och vikarier 

enligt gällande checklista som finns tillgänglig på intranätet. 
 Sammanställer vilka medarbetare i verksamheten som genomgått 

brandutbildning under året och rapporterar till  
 

2.13 Brand- och säkerhetsstrateg 
Brand- och säkerhetsstrateg ska på förvaltningschefens 
(serviceförvaltningens) uppdrag samordna, driva på och verka för att 
systematiska brandskyddsarbetet tillämpas likadant ute i kommunens 
verksamheter.  
 
Uppföljningen av kommunens systematiska brandskyddsarbete ska årligen 
redovisas till servicenämnden för rapport till kommunstyrelsen. Brand- och 
säkerhetsstrateg ska även vara rådgivande till förvaltningscheferna och 
avdelningscheferna/enhetscheferna gällande systematiskt brandskyddsarbete 
och utbildningsinsatser. 
 

2.14 Fastighetsförvaltare 
I rollen som fastighetsförvaltare inom området systematiskt 
brandskyddsarbete ska följande uppgifter utföras:  

Gränsdragningslistor 
 Upprätta gränsdragningslistor både för interna och externa hyresgäster i 

samband med kontraktsskrivning. 

Kontroller och besiktningar 
 Ansvara för kontroller och besiktningar avseende brandtekniska 

installationer och system utförs, avvikelser åtgärdas samt att uppföljning 
sker. 
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Rapportering 
 Redovisa årlig sammanställningen av utförda kontroller samt 

besiktningar till förvaltningens brandskyddssamordnare. 
 

2.15 Fastighetstekniker/ Anläggningsskötare 
Fastighetstekniker har i uppdrag att kontrollera brandtekniska installationer 
kontinuerligt enligt framtagen kontrollplan upprättad av fastighetsservice.   
Fastighetsteknikerna är utbildande anläggningsskötare och kontrollerar 
kommunens brandlarmanläggningar. Kontrollerna ska utföras månadsvis 
samt kvartalsvis och dokumenteras i journalbok som finns i anslutning vid 
respektive brandlarmanläggning.  

2.16 Kompetens 
Det är viktigt att personer som delegeras ovanstående kontrollantuppgifter 
har rätt kompetens samt tid för att genomföra uppdraget. Att säkerställa 
detta vilar på avdelningschef/enhetschef. 

3. Brandskyddsorganisation 
Inom varje förvaltning och verksamhet ska det finnas en anpassad 
organisation uppbyggd för det systematiska brandskyddsarbetet.  

3.1 Brandskyddsorganisation – fastighetsägare och 
nyttjanderättshavare 
I brandskyddsorganisationen ska det vara tydligt vem som har det 
övergripande ansvaret för brandskyddsfrågorna och hur olika 
arbetsuppgifter inom brandskydd är fördelade inom verksamheten och 
mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Brandskyddsorganisationen 
ska vara dokumenterad och kommunicerad till samtliga berörda i 
verksamheten samt även berörda medarbetar som vistas på arbetsplatsen 
exempelvis inom lokalvård, måltid, fastighetsservice samt externa konsulter. 
 
- Fastighetsavdelningen ansvarar för uppdaterad gränsdragningslista för 

kommunala fastigheter 
- Respektive chef på alla nivåer ansvarar för framtagning och 

dokumentation av egen brandskyddsorganisation 

4. Utbildning 
För att bränder ska förhindras från att uppstå krävs kunskap om de 
brandrisker som är förknippade med verksamheten samt kunskap och vana i 
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att hantera brandredskap För att förhindra personskador i samband med 
brand krävs det att personalen känner till objektets utrymningsvägar, förstår 
att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt kan bistå de som 
behöver hjälp med utrymningen 
 
Kommunens samtliga medarbetare ska därför genomgå en grundläggande 
brandskyddsutbildning vart fjärde år. Avdelningschefer/enhetschefer ska ha 
god insikt i vad som krävs av en verksamhet för att uppnå ett 
tillfredställande brandskyddsarbete. Medarbetare som har delegerats 
uppgiften att vara brandskyddsansvarig eller brandskyddsombud ska ha en 
särskild utbildning i att utföra egenkontroller och i övrigt samordna det 
systematiska arbetet.  

4.1 Introduktion för nyanställda  
Nyanställda medarbetare och vikarier ska ges möjlighet till grundutbildning 
så snart som möjligt vid anställning. 
Att ge kunskap och kännedom om det systematiska brandskyddsarbetet 
inom verksamheten för nyanställda, vikarier, timanställda, tillfälligt 
placerad personal samt personal som inte erhållit tidigare 
brandskyddsutbildning. 
All ovan omnämnd personal ska genomgå introduktion i arbetsplatsens 
brandskydd så fort som möjligt, dock senast 2 veckor efter 
anställningsdatumet.  
 
Introduktionen sker tillsammans med verksamhetens 
brandskyddskontrollant enligt gällande checklista. 
Introduktion av brandskyddet sker i en rundvandring i verksamhetens 
lokaler samt en genomgång av de rutiner som gäller brandskyddet. 
 
Efter genomförd introduktion 
Efter genomförd introduktion i brandskyddet ska berörd medarbetare 
förtecknas digitalt/i pärmen för systematiskt brandskyddsarbete. 

4.2 Grundutbildning brandsäkerhet - webbutbildning 
Denna webbutbildning är obligatorisk och ska genomföras av alla anställda 
minst vart fjärde år för att säkerställa personalens kunskaper och agerande 
vid händelse av brand. Webbutbildningen kan genomföras när som helst så 
länge användaren har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Till 
utbildningen kopplas även kunskapsvalidering där kommunen kan 
säkerställa genomförande av utbildning.  
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4.3 Släckövning med handbrandsläckare 
En kortare praktisk övning (c:a 45 min) där personalen får lära sig hantera 
både brandfilt och olika handbrandsläckare under kontrollerade former. Den 
praktiska utbildningen ska genomföras av alla anställda minst vart fjärde år 
för att säkerställa personalens kunskaper och agerande vid händelse av 
brand. 

5.6 Utrymningsstrategi och utrymningsövningar 
För varje verksamhet ska det finnas en dokumenterad utrymningsstrategi 
som är kommunicerad med samtliga berörda medarbetare och som finns 
lättillgänglig i pärmen för systematiskt brandskyddsarbete. Det är viktigt att 
informationen är anpassad till alla. Det gäller både nyanställda, personer 
med annan språklig och kulturell bakgrund och personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Enligt arbetsmiljöreglerna ska utrymningsövningar genomföras regelbundet. 
Intervall och omfattning för dessa ska anges i utbildningsplanen för 
respektive verksamhet.  
 
Verksamhet som är samlokaliserad med annan verksamhet bör samordna 
utrymningsövningarna. En utrymningsövning kan genomföras på flera olika 
sätt: 
 

- Visa utrymning på skärm under en arbetsplatsträff (APT) med 
uppsamlingsplats utmarkerad 

- Scenarioövning med diskussioner under en arbetsplatsträff (APT) 
- Promenad med personal i huset och visa på utrymningsvägar och 

uppsamlingsplats utan utlöst brandlarm, samt 
- Utrymningsövning med utlöst brandlarm där alla närvarande går ut 

ur huset och ställer sig på tilldelad uppsamlingsplats 
 
För att utrymning ska fungera krävs återkommande genomgångar och 
övningar. 
Utrymningsövnings anpassas efter verksamhetens utformning och 
möjligheter till utförande. 
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5. Rutiner 
5.1 Egenkontroll 
Vid egenkontroll av brandskyddet finns checklistor tillgängliga på intranätet 
och ska användas för dokumentation. Detta för att tydliggöra brister i sitt 
systematiska brandskyddsarbete. Egenkontroll ska genomföras en gång per 
kvartal, enligt årsplanering se årshjul. Kontrollerna kan behöva ske tätare i 
de fall då samma brist ideligen uppstår i verksamheten. Genom att använda 
de framtagna checklistorna sker kontrollerna systematiskt och 
återkommande fel kan tidigt identifieras och åtgärdas innan en händelse 
uppstår.  

 
5.2 Utrymningsplan 
En objektsspecifik brandskyddsritning (utrymningsplan) ska finnas för varje 
verksamhet. Ritningen ska åskådliggöra var de olika kontrollpunkterna finns 
i verksamheten. Ritningen ska vara avskalad och utformad att den endast 
beskriver en grov rumsindelning med brandcellsgränser och tillhörande 
brandskyddsutrustning. För vissa verksamheter kan det krävas flera 
objektsspecifika brandskyddsritningar. Dessa ritningar ska vara placerade i 
nära anslutning till dörr ut till det fria. Fastighetsförvaltningen ansvarar för 
att denna ritning finns tillgänglig ute i verksamheterna. 

5.3 Hantering av brandfarlig vara 
En grov definiering av brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som 
kan antändas i luft vid +20°C och vätskor med flampunkt som inte 
överstiger +100°C samt brandreaktiva ämnen. Vanliga brandfarliga varor i 
kommunala verksamheter är gasol, drivmedel, lösningsmedel och 
svetsgaser. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor ska ha rutiner och 
utbildad personal för att säkerställa att hanteringen sker så säkert som 
möjligt. Tillstånd krävs alltid om mängden brandfarliga varor överstiger 
tillståndspliktiga gränser. Utsedd person, rutiner och uppgifter om tillstånd 
ska finnas dokumenterat i pärmen för systematiskt brandskyddsarbete. Detta 
gäller även de verksamheter som hanterar brandfarlig vara, men som 
understiger tillståndspliktiga gränser. 
Det är Räddningstjänsten Syd som är tillsynsförrättare för de verksamheter 
som omfattas av Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 

5.4 Heta arbeten 
Säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten är utarbetade tillsammans med de 
stora försäkringsbolagen i Sverige. Med heta arbeten avses svetsning, 
skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbroterande verktyg 
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och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Innan heta 
arbeten kan utföras måste tre personalfunktioner finnas bemannade. En 
tillståndsansvarig, en brandvakt och en hetarbetare som utför 
arbetsuppgiften. För att utföra heta arbeten krävs ett giltigt certifikat. 
Samtliga fastighetsskötare och fastighetstekniker ska fylla i blanketten 
”Fastighetsägarens delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid 
Heta Arbeten” tillsammans med entreprenör för att upprätthålla den dagliga 
driften. 
I blanketten delegerar Eslövs kommun/fastighetsägaren arbetsuppgiften som 
tillståndsansvarig vid heta arbeten till entreprenören. 
Fastighetsskötare och Fastighetstekniker representerar Eslövs 
kommun/fastighetsägare i dessa fall och följer då reglementet att svara för 
uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastigheterna 
som förvaltas av Servicenämnden  

5.5 Tillfällig övernattning 
I samband med större idrottsevenemang eller vid andra tillfällen, där 
arrangören har funderingar kring att låta besökare övernatta i skolsalar eller 
motsvarande, är det mycket viktigt att notera att en dessa byggnader inte är 
utformade för övernattning. Dessa tillfälliga övernattningar ställer andra 
säkerhetskrav på arrangörer och ansvariga.  
 
Om en tillfällig övernattning önskas för ett evenemang ska kontakt först tas 
med Räddningstjänsten Syd för rådfrågning och beslut. 

6. Byggnadstekniskt brandskydd 
Byggnader som används för kommunal verksamhet ska tekniskt vara 
utförda så att personskador förhindras samt att driftstörningar till följd av 
brand begränsas. 
 

- Både Eslövs kommun och respektive chef på alla nivåer har i 
uppdrag att tillsammans säkerställa att brandrisker i respektive 
verksamhet elimineras 

 
Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivån på 
brandskyddet som kan godtas för att inte riskera människoliv och skada på 
tredje man. För att förhindra stora skador på egen egendom samt omfattande 
störningar i verksamheten är denna nivå oftast otillräcklig. 
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6.2 Brandskyddsdokumentation 
I samband med projektering av nya byggnader och lokaler ska det tas fram 
en brandskyddsbeskrivning som innehåller detaljerad information om hur 
det är tänkt att brandskyddet ska vara utformat. Efter avslutad byggnation 
ska det tas fram en brandskyddsdokumentation som beskriver hur 
brandskyddet slutligen blev utformat för aktuellt verksamhetsobjekt. 
 
Det bör finnas en framtagen och tillgänglig brandskyddsdokumentation för 
samtliga kommunala verksamhetsobjekt som Eslövs kommun nyttjar. 
 
Brandskyddsdokumentationen är dessutom en relationshandling som ska 
finnas registrerad hos kommunens bygglovsenhet samt i 
verksamhetssystemet samt i ärendehanteringssystemet Platina 
 
Projektavdelningen ansvarar för att det finns korrekt dokumentation 
framtagen för respektive verksamhetsobjekt vid nyproduktion samt 
renoveringar som registreras i kommunens ärendehanteringssystem. 

7. Drift och underhåll 
Det ska finnas framtagna instruktions- och underhållsplaner för det tekniska 
brandskyddet till samtliga kommunala verksamhetsobjekt. 
 
Grunden i allt säkerhetsarbete är att veta vilka brandrisker som finns på 
arbetsplatsen. När dessa brandrisker är identifierade finns det flera sätt att 
hantera dessa på, beroende på hur allvarliga och om dessa är möjliga att 
åtgärda. Brist på rutiner kan få allvarliga konsekvenser beroende på den 
mängd människor som ska utrymmas eller deras fysiska/psykiska förmåga 
att utrymma. 
 
Exempel på brandtekniska installationer som det ska finnas drift- och 
underhållsrutiner för: 

- Automatiska brandlarm och automatiska släcksystem 
- Utrymningslarm 
- Brandvarnare   
- Rökluckor/brandgasfläktar  
- Nödbelysning och belysta vägledande skyltar 
- Dörrar i brandcellsgränser  
- Utrymningsvägar 
- Släckutrustning 
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8. Kontroll och uppföljning 
Det arbete som utförs, men som inte blir dokumenterat, är inte utfört. 
Syftet med att ha ett dokumenterat brandskyddsarbete är att genom ett 
systematiskt sätt kontrollera tänkbara brandrisker. Därmed kan en ersättare 
sätta sig in i arbetet och det blir enklare att hitta ett systemfel. Exempel på 
systemfel kan vara att en och samma brandsläckare vid egenkontroll alltid är 
blockerad eller vandaliserad. En åtgärd kan då, med stöd från tidigare 
kontroller, bli att flytta brandsläckaren till en annan plats för att avhjälpa en 
ständigt återkommande brist. 
 
Allt underlag för systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras. 
För respektive objekt ska det finnas uppgifter som beskriver: 
 

- Brandskyddsorganisation samt hur ansvar och uppgifter är fördelade  
- Identifierade brandrisker samt åtgärder för att eliminera dessa risker 
- Brandskyddsritningar för objektet 
- Rutiner för kontroll och uppföljning 
- Resultat av utförda egenkontroller 
- Utbildning/övning (planering och genomförda) 
- Gränsdragningar mellan Eslövs kommun och verksamheten 

 
Med hjälp av dokumentationen som beskriver organisation, iakttagelser 
kring hur brandskyddsregler följs, resultat av utförda egenkontroller och 
tillbudsrapportering samt utbildningsstatusen för medarbetarna kan 
brandskyddsarbetet på ett överskådligt sätt presenteras för respektive chef. 
Avvikelser eller förbättringsförslag kan diskuteras/åtgärdas genom 
handlingsplaner. Arbetet och resultaten kan dessutom kommuniceras till 
personalgruppen. Den samlade bilden av genomfört arbete underlättar också 
redovisningen och det förberedande arbetet inför Räddningstjänsten Syds 
tillsyn. 
 

8.1 Årshjul för det systematiska brandskyddsarbetet    
Årshjulet beskriver och ger en överblick på årets aktiviteter gällande det 
systematiska brandskyddsarbetet.  

9. Lag- och myndighetskrav för SBA 
De som aktivt arbetar med systematiskt brandskyddsarbete behöver 
översiktligt känna till de viktigaste styrdokumenten för brandskyddsarbetet. 
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9.1 Lag om skydd mot olyckor, 2003:778 
Den som äger en byggnad, och den som bedriver verksamhet i byggnaden, 
har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en skyldighet att i 
skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. I Eslöv är det kommunen som är  
fastighetsägare, medan övriga kommunala verksamheter är 
nyttjanderättshavare. Vem som ansvarar för vad i en byggnad finns reglerat 
i en gränsdragningslista mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. 
Se även avsnitt 4 i detta dokument. 

9.2 Förordning om skydd mot olyckor, 2003:789 
I förordningen finns föreskrifter som beskriver hur denna lag ska tillämpas i 
praktiken.  

9.3 SRV: s allmänna råd och kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 
Innehåller råd om systematiskt brandskyddsarbetet. 
 

10. Övrig information  
Eslövs kommuns säkerhetsstrateg kan konsulteras vid frågor om 
kommunens systematiska brandskyddsarbete via serviceförvaltningens 
brandskyddsamordnare. 
Frågor kring det tekniska brandskyddet besvaras av fastighetsförvaltningen 
och respektive förvaltare. 
 
Räddningstjänsten Syd kan också rådfrågas om frågor som rör det egna 
brandskyddsarbetet kring risker verksamheten är tveksamma till, generellt 
om systematiskt brandskyddsarbete och hantering av brandfarliga varor. 
Information finns även via deras hemsida, www.rsyd.se 
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Delårsbokslut 2022 

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar per den siste augusti ett utfall på -66,6 mnkr 
vilket innebär ett överskott mot periodbudgeten på 1,2 mnkr. Kulturverksamheterna 
uppvisar totalt för perioden ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med periodbudget. 
Förvaltningsledning visar ett överskott på 0,3 mnkr och verksamheterna inom 
fritidsområdet ett överskott på 0,2 mnkr mot budgeterad period.  
 
Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att helårsprognosen är densamma som 
rapporterades vid vårprognosen, det vill säga -0,5 mnk. Det positiva överskott per 
den siste augusti beror till största del av bidrag som ännu inte betalats ut. Prognosen 
för badet som lyftes i vårprognosen med minskade intäkter vid årets början kvarstår. 
 
Arbetet med intern kontrollplan för 2022 är påbörjat och förväntas återrapporteras 
under året i enlighet med kommunens riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 

Beredning 
Delårsrapporten med helårsprognos har framtagits i samråd med verksamheterna i 
kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att: 
- godkänna delårsrapporten 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Sofia Bärring 
Förvaltningschef Controller 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ordförande: Christine Melinder 

Förvaltningschef: Marcus Kulle 

MÅLUPPFYLLELSE 

Effektmål Bedömning 

Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen  

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via 

kommunens webbplatser  
 

Nöjdare företagare  

Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån 

diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning  
 

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter 

Effektmål Bedömning 

Ekokommun i framkant   

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling 

Effektmål Bedömning 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka   

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   

Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna   

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare 

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 

Förvaltningens olika ansvarsområde visar på hög måluppfyllelse när det gäller att 

tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen. Målet har uppfyllts genom att 

exempelvis anordna dialogmöten med föreningar, bjudit in nya samverkansaktörer för att hitta 

gemensamma lösningar, fler tillgängliga bibliotek och fler utåtriktade aktiviteter till barn och 

unga runt om i kommunen. 

Inkludering och jämställdhet är en central fråga för förvaltningen. Hög måluppfyllelse har 

uppnåtts genom bland annat riktade insatser för att få in fler tjejer vår ungdomsverksamhet och 

på biblioteken.  
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Den fysiska miljön har förbättrats för att bli mer inkluderande och mer än 70 tillgängliga 

arrangemang har arrangerats. På Karlsrobadet bedrivs en bred simskoleverksamhet tillgänglig 

för alla barn och unga. Genom nära samarbete med skolan verkar kommunen för en hög 

simkunnighet. Tillsammans med föreningar har projekt genomförts med målsättning att öka 

tjejers deltagande i aktiviteter. Effektmålet om att 45% av besökarna ska vara tjejer på 

Gasverket kommer mest troligt inte uppnås fullt ut, utan är något förvaltningen behöver arbeta 

vidare med. Dock har antalet tjejer som besöker gasverket ökat under mandatperioden. 

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 

Även under tillväxt och hållbar utveckling presenteras hög måluppfyllelse. Framtagen 

checklista för hållbara evenemang har använts på alla våra större evenemang som exempelvis 

Eslövsfesten, prisgalan, nationaldagsfirande, Lisebergsresa för ungdomar och bibliotekets 

trädgårdsdag i samarbete med Naturskyddsföreningen. Alla verksamheter har en fungerande 

källsortering. I några verksamheter återstår att se över antalet fraktioner vid evenemang. 

VERKSAMHET & MEDARBETARE 

Måluppfyllelsen är god och under året har två nya digitala tjänster införts, den digitala 

kompetensen har ökat enormt i samband med pandemin och tack vare god framförhållning har 

nödvändig teknisk utrustning kommit på plats, trots försenade leveranser på grund av pandemi 

och Ukrainakrisen. Många har fått till sig ny kompetens tack vare digitala utbildningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har haft förmånen att rekrytera personal med efterfrågad kompetens 

och enbart i ett fall har rekrytering behövt avbrytas pga att de sökande inte kunde möta 

efterfrågad kompetens. 

Vissa delar av målen kan inte stämmas av förrän efter genomförd medarbetarenkäten. Resultatet 

redovisas först i bokslutet. 

EKONOMI OCH VERKSAMHET 

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per den siste augusti ett utfall på -66,6 mnkr vilket 

innebär ett överskott mot periodbudgeten på 1,2 mnkr. Kulturverksamheterna uppvisar totalt 

för perioden ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med periodbudget. Förvaltningsledning visar ett 

överskott på 0,3 mnkr och verksamheterna inom fritidsområdet ett överskott på 0,2 mnkr mot 

budgeterad period. 

Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att helårsprognosen är densamma som 

rapporterades vid Vårprognosen, det vill säga -0,5 mnk. Det positiva överskott per den siste 

augusti beror till största del av bidrag som ännu inte betalats ut. Prognosen för badet som lyftes 

i vårprognosen med minskade intäkter vid årets början kvarstår. 

OMFLYTTNING AV MEDEL 

Kultur- och fritidsnämnden ersätts med 0,1 mnkr för trygghetssatsningar från 

Kommunstyrelsen. 

2022 AUG DELÅRSRAPPORT 
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ANALYS AV DRIFTUTFALL 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt ett överskott på 1,2 mnkr mot periodbudget. Till 

följd av arbetet med Eslövfesten har ordinarie verksamhet behövt omprioritera vilket 

återspeglas i utfallet då visa utbetalningar framflyttats. 

Förvaltningsledning, avvikelse mot budget överskott 0,3 mnkr. Lägre personalkostnader till 

följd av vakanser, sjukskrivning är en del av orsaken till utfallet. Administratörstjänsten är 

rekryterad och tillsätts i oktober månad. 

Kulturverksamheterna, avvikelse mot budget överskott 0,7 mnkr per den siste augusti. Den 

största avvikelsen för dessa verksamheter hänförs till verksamheten för Barnkultur som haft en 

vakans men först kunde tillsättas i augusti månad. Den kvarstående delen till studieförbunden 

kommer göras under hösten istället för i juni som tidigare år. Utredning över Eslövsfestens 

kostnader pågår fortfarande och återfinns därför ännu inte i sin helhet i redovisat resultat men är 

uppskattat i helårprogosen. 

Fritidsverksamheterna, avvikelse mot budget överskott 0,2 mnkr mot periodbudget. Öppen 

fritidsverksamhet visar per den siste augusti ett tillfälligt i överskott på 0,4 mnkr som beror på 

personalkostnader och vissa kostnader för unga för ungar som kommer att regleras i september 

månad. Eftersläpning av utbetalningar i form av stöd för perioden visar ett bättre resultat för 

perioden men lämnar en helårprognos i linje med erhållen budgetram. 

Intäktsbortfallets för badet som lyftes i våras har inte kunnat minskas lika mycket i kostnader då 

det är svårt för verksamheten att ställa om på kort tid. Minskade intäkter var en följd av 

restriktioner vid årets början men även av en brand som fick till följd att en pool stängdes i 

väntan på reservdelar. Utöver uteblivna intäkter behövdes återbetalning av förutbetalda avgifter 

för exempelvis babysim göras. 

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 

Äntligen syns en återgång av antalet besökare, bokningar och anordnande av evenemang efter 

pandemin. Prognosen för året visar på betydligt högre siffror än utfallet förra året vilket är 

positivt och glädjande 

Besöksantalet på biblioteken prognostiseras till en ökning med 40 % jämfört med föregående år 

och inom barnkultur är prognosen en ökning från fjolårets 3000 besökare till 14 000 besökare i 

år. 

På Medborgarhuset och badet syns en positiv ökning av antalet bokningar och besök vilket är 

viktigt då verksamheterna är starkt intäktsberoende. 

Verksamhetsmåttet "antal aktiviteter" under föreningsstöd är missvisande då dessa siffror är 

släpande ett år. Årets resultat visar 2021 års aktiviteter, vilket var ett år starkt påverkat av 

pandemin och dess medföljande restriktioner. Föreningarna signalerar att återgången varit god 

under 2022. Dessa siffror presenteras först i februari 2023 
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ANALYS AV INVESTERINGAR 

Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag om 0,1 mnkr för anskaffning av 

värdehöjande konst. I dagsläget har nämnden inget aktuellt objekt att förvärva men det kan 

revideras under årets gång. 

Fakturor för investeringar avseende arbetet med Medborgarhusets scenlift och införandet av 

Meröppet i Löberöd planeras inkomma under september och oktober 2022. 

DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 

Budget 

2022-08 

Delår 

2022-08 

Avvikelse Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

2022 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Kulturverksamhet -25,6 -24,9 0,7 -37,8 -38,1 -0,3

Fritidsverksamhet -38,3 -38,1 0,2 -57,3 -57,7 -0,4

Förvaltningsledning -3,6 -3,3 0,3 -5,5 -5,3 0,2 

Summa -67,8 -66,6 1,2 -101,1 -101,6 -0,5

Budget 2022-

08 

Delår 2022-

08 

Avvikelse Budget 

2022 

Prognos  

2022 

Avvikelse 

2022 

Intäkter 8,0 7,5 -0,5 12,0 11,7 -0,3

Kostnader -75,8 -74,1 1,7 -113,1 -113,3 -0,2

Driftnetto -67,8 -66,6 1,2 -101,1 -101,6 -0,5

VERKSAMHETSMÅTT 

Indikator Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 

Bibliotek 

Antal besök/år - stadsbibliotek 41 000 80 000 69 000 

Antal besök/år - filialer 22 400 70 000 75 000 

(N09801) Lån från kommunala bibliotek, 

antal/inv 

4.3 6.0 6.2 

Antal nya låntagare (vuxna) 970 930 960 

Allmänkultur 

Antal kulturarrangemang 73 73 90 

Antal arrangemang med stöd från Kultur och 

Fritid 

72 72 120 

Barnkultur 

Antal besökare på kulturplan, skolbio, 

offentliga arrangemang m m (barnkultur) 

3 040 14 000 14 000 
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Badanläggningar 

Antal årsbesök Äventyrsbadet 26 300 35 000 37 000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 24 100 60 000 51 000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 14 200 14 000 15 300 

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 6 000 6 000 7 050 

Medborgarhuset 

Antal externa bokningar 59 120 125 

Antal interna bokningar 55 125 65 

Antal subventionerade bokningar 43 155 55 

Gasverket(Ungdomsverksamheten) 

Antal årsbesök av tjejer 3 700 3 000 3 500 

Antal årsbesök av killar 5 100 3 500 5 000 

Föreningsstöd 

Antal bidragsberättigade föreningar 72 73 73 

Antal bidragsberättigade barn- och 

ungdomsföreningar 

47 42 46 

Antal aktiviteter (barn/ungdomar) 150 000 165 000 130 000 

Kulturskolan 

Antal aktiviteter som utförs av killar 213 200 230 

Antal aktiviteter som utförs av tjejer 431 500 460 

INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr) 

Projekt Projekt-

nummer 

Inv.ram 

enligt Kf 

Redovisat 

delår 2022-

08 

Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

2022 

Offentlig konst 94012* -0,1 0 -0,1 -0,1 0,0 

Scenlift 94011 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Meröppet 94011 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Summa -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

* årligt anslag
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Kultur och Fritidsnämnden yttrande över 
budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och 
flerårsplan 2024-2026  

Ärendebeskrivning 
Kommunens budgetberedning har fattat beslut om förslag till ekonomiska 
budgetramar för 2023 och planperioden 2024-2026. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att respektive nämnd ska lämna yttrande över 
förslaget vid september månads sammanträde.  

Beslutsunderlag 
- Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 

2024-2026 
- Sifferbilaga 
- Underlag Husarängen 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §94, 2022 Förslag till vårbudget inför 

2023 –förutsättningar 
- Förslag till Vårbudget inför 2023 – förutsättningar 

Beredning 
Inför budgetår 2023 har kommunen ledningsgrupp tillsammans identifierat fem 
övergripande utvecklingsområden.  

• Sätt medborgaren i ökat fokus 
• IT-digitalisering 
• Nya arbetssätt 
• Eslöv evenemangstaden 
• Arbeta förebyggande.  

 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar idag aktivt inom samtliga områden och ser flera 
möjligheter men även utmaningar inom befintlig ram. 
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Av kultur- och fritidsnämndens nettoram består cirka 80 % av fasta kostnader såsom 
hyror (45 %) och löner (35 %) . Resterande 20 % består av driftskostnader. Nämnden 
har inte heller inför 2023 erhållit indexuppräkning för dessa driftskostnader vilket 
innebär att nämnden varje år tappar ackumulerad inköpskraft och har stora 
utmaningar att leverera samma kvalitet till lägre kostnad. Allt föreningsstöd återfinns 
under driftskostnader vilket innebär att föreningsstödet inte följer någon index- eller 
volymuppräkning. 
 
Aktivitet och sociala sammanhang förebygger. Fler barn behöver involveras i kultur- 
och idrottsaktiviteter och de behöver behålla intresset livet ut. Även den äldre 
målgruppen behöver aktiviteter för att behålla god hälsa och undvika att hamna i 
ensamhet.  
 
Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten men kräver 
resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och 
förutsättningar. 
 
Effektiviseringar och prioriteringar behöver göras för att ha möjlighet att kunna 
hantera delar av nämndens utmaningar. Nämnden vill samtidigt påpeka riskerna med 
att spara kortsiktigt inom de förebyggande verksamheterna. Nämndens budgetbehov 
utanför befintligt förslag till budgetram finns rangordnade i beslutsunderlaget. 

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar:  
- att upprättat förslag till yttrande över kultur och fritidsnämndens budgetram för 

2023 och planperiod 2024-2026 översänds till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Sofia Bärring 
Förvaltningschef Controller 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Christine Melinder 

Förvaltningschef: Marcus Kulle 
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Uppdrag 
Nämnden fullgör kommunens uppdrag inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelad på barn-, 
ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet, stöd till 
föreningar och studieförbund, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler samt 
folkbibliotek. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt 
offentliga byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid. 

Evenemang och event ser nämnden som ett viktigt inslag i Eslöv och behandlas längre ner i 
dokumentet. Här ser nämnden att uppdraget behöver förtydligas samt att rätt förutsättningar ges 
för att möta förväntningar. 
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Planerad verksamhet 
Då vi går in i en ny mandatperiod finns i dagens läge inget nytt politiskt handlingsprogram. 
Nämnden ansvarar för en bred verksamhet och behöver arbeta målinriktat i alla delar. 
Kommunfullmäktige har beslutat om både en Kulturpolitisk- och en Fritidspolitisk strategi. 
Vision, mål och årligen beslutade utvecklingsinsatser inom respektive strategi kommer att ligga 
till grund för prioriteringar. 

Kommunens ledningsgrupp identifierade 5 utvecklingsområde inför budget 2023 

- Sätt medborgaren i ökat fokus 

- IT- Digitalisering 

- Nya arbetssätt 

- Eslöv evenemangsstaden 

- Arbeta förebyggande 

Utvecklingsområdena går som en röd tråd i dokumentet. 

Område som behöver särskild fokus under 2023: 

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle – Den svenska folkrörelsen 
står för en avgörande del av kommuners utbud av Kultur- och Fritidsverksamhet och genom det 
utgör man en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Aktivitet förebygger genom hela 
livet. Under 2023 kommer nämnden att lägga fokus på hur vi samverkar med, stöttar samt 
utvecklar föreningslivet och studieförbunden. 

Samverkan inom kommunorganisationen- Nämndens verksamheter utgör en viktig del i det 
förebyggande arbetet genom hela livet. Samverkan med övriga nämnder och förvaltningar är 
god men behöver fördjupas ytterligare inom det förebyggande arbetet. 

Lokaler och arenor- Lokaler och arenor är förutsättningar för att kommunens föreningar och 
studieförbund ska kunna verka och utgör också viktiga mötesplatser för medborgarna. Ca 50% 
av nämndens budget utgörs av kostnader för lokaler och arenor, inkluderat egen drift och den 
som sker i föreningsregi. En utredning är påbörjad och kommer ha fortsatt fokus under 2023. 
Utredningen är bred och omfattar korttidsuthyrning, ansvarsfördelning vid långtidsuthyrning 
kopplat till idrottsplatser och föreningslokaler, fördelningsprinciper av tider, subventioner etc. 
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Planering utifrån möjligheter och utmaningar 
Index och inflation- 

Av Kultur- och fritidsnämndens nettoram består cirka 80 % av fasta kostnader såsom hyror 
(45%) och löner (35%) . Resterande 20 % består av driftskostnader. Nämnden har inte heller 
inför 2023 erhållit indexuppräkning för dessa driftskostnader vilket innebär att nämnden varje år 
tappar ackumulerad inköpskraft och har stora utmaningar att leverera samma kvalitet till lägre 
kostnad. 

I de 20% som inte årligen uppräknas ingår även allt stöd till föreningar och studieförbund. Detta 
innebär att nämndens möjligheter att möta behovet av ökat stöd till föreningar är beroende av 
effektiviseringar och prioriteringar. 

Det finns en osäkerhet hur effekterna av dels pandemin men främst av inflationen kommer att 
påverka nämndens två intäktsberoende verksamheter Medborgarhuset och Karlrobadet. 
Verksamheterna behöver arbeta aktivt för att behålla en hög besöksnivå. 

Förebyggande arbete – nå fler och behåll fler i aktivitet 

Aktivitet och sociala sammanhang förebygger. Fler barn behöver involveras i Kultur- och 
idrottsaktiviteter och de behöver behålla intresset livet ut. Även den äldre målgruppen behöver 
aktiviteter för att behålla god hälsa och undvika att hamna i ensamhet. Som ett led i detta ser 
nämnden både möjlighet och utmaningar inom bla följande delar: 

Föreningsstöd- De kommunalt satsade pengarna till föreningslivet växlas upp mångfalt genom 
allt ideellt arbete och är en otrolig resurs och möjlighet i det förebyggande arbetet. Då 
föreningsstödet inte ingår i ett system av indexuppräkning eller volymuppräkning finns ett stort 
behov av att se över hur detta ska hanteras fram över. Lika så är det av stor vikt att kontinuerliga 
revideringar sker av stöd- och bidragsystem för att säkerställa att de riktas rätt. En analys av 
bidragen är pågående. 

Fritidsbank gör tröskeln lägre för barn och unga att komma in i aktivitet. Det är också en stor 
insats för hållbar utveckling genom återbruk av material. Fritidsbanken plockar bort hinder som 
att materialkostnader ska vara ett hinder för barns deltagande. Nämnden har en utmaning i att 
säkerställa driften av verksamheten. 

Föreningslots- För alla är det inte självklart att hitta till aktivitet eller sociala sammanhang. 
Genom nära samverkan med BoF och VoO behöver former hittas för att lotsa barn och äldre till 
dessa sammanhang. 

Lovverksamhet- Att skollediga barn och unga har meningsfulla aktiviteter under loven är viktigt 
i det förebyggande arbetet. Inte minst under sommaren. Under 2022 fick nämnden ett extra 
anslag för projektet Unga för ungar vilket inte finns med i föreslagen ram för 2023. 

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten- 

Nämnden ser stora möjligheter i evenemangens effekter för Eslöv. Både de som drivs av externa 
aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan. Inte minst den stolthet och gemenskap 
som byggs hos Eslöv medborgare men också hur evenemang bidrar till kommunens attraktivitet. 
Årets stadsfest vittnar om behovet som finns att mötas under sådana former och eventet fick 
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många positiva rubriker för Eslövs Kommun. Förutom de större evenemangen är mångfalden, 
bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här 
ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. 

Samhällscenter förebygger digitalt utanförskap och förstärker nyetablering 

Biblioteket är en trygg och neutral mötesplats och utgör en naturlig plats för många medborgare 
att söka stöd och hjälp i en bredd av frågor. Den snabba digitala utvecklingen i samhället har 
också gjort att vi har en grupp som hamnat i digitalt utanförskap. Genom närmare samverkan 
med övriga förvaltningar samt genom anpassningar av lokal och teknik kan Biblioteket som 
arena axla en större samhällsvägledande funktion. 

Digitalisering- 

Nämnden ser stora möjligheter i digitaliseringen och ser den som en prioriterad insats de 
kommande åren. Dels genom att förenkla för medborgarna men också för att effektivisera 
administrativa processer för förvaltningen. 

Statsbidrag- 

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde behöver fortsatt arbeta för att söka statligt stöd 
för utveckling och projekt. En ökad samverkan mellan förvaltningarna kan öppna upp 
möjligheter för stöd man tidigare inte tagit del av. 

Utveckla byarna i samverkan med föreningar- 

Det finns en stor kraft inom föreningslivet i byarna. Samtidigt finns det mycket stöd och bidrag 
riktade till landsbygdsutveckling. Här ser nämnden en stor potential att vara en viktig 
samverkanspart. Externa bidragsgivare ställer ofta krav på att kommunen är delfinansiär 
och/eller att föreningar har nyttjandeavtal på anläggningar. 

Lokaler för Kulturskola och ungdomsverksamhet 

Alla barn hittar inte sin plats i föreningslivet och på Kultursidan är utbudet av 
föreningsaktiviteter starkt begränsat. Med en ny kulturskola på plats ser nämnden stora 
möjligheter i att ge barn bästa tänkbara möjlighet för att möta kulturen. Ungdomsverksamheten 
på Gasverket är ett viktigt komplement till föreningslivet och gör stora insatser i det 
förebyggande arbetet. I utbyggnaden av östra Eslöv är det viktigt att möta behovet både av 
verksamhetens inomhusmiljö men också att värna om den viktiga utomhusmiljön. 

Nämnden är fullt medvetna om det rådande läget och de ekonomiska utmaningarna de 
kommande åren. Effektiviseringar och prioriteringar behöver göras för att ha möjlighet att 
kunna hantera delar av ovan nämnda utmaningar. Nämnden vill samtidigt påpeka riskerna med 
att spara kortsiktigt inom de förebyggande verksamheterna. 

Nämnden behöver ändå lyfta fram ett antal delar som man inte har möjlighet att hantera med 
tilldelad ram 

1. Föreningslivets ökade kostnader för drift av anläggningar- 600 tkr 

Inflationen och de skenande energipriserna för med sig driftskostnader för de föreningar som 
driver egna anläggningar alternativt driver kommunens anläggningar genom skötselbidrag, som 
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de inte klarar av att hantera. Den totala summan nämnden idag ersätter föreningar för drift av 
anläggningar ligger på ca 3 mkr. Hur stort behovet av kommunalt stöd blir, bygger på den 
ekonomiska utvecklingen, energikrisen och eventuella stödinsatser från staten. Förslaget bygger 
på en 20%- ökning av den totala stödsumman. 

2. Föreningsstöd för investeringar- 500 tkr 

Haga Kvarn är i stort behov av renovering. Under 2021 och 2022 har försök gjorts att få stöd 
från externa bidragsgivare utan resultat. 

3. Evenemang och ökad aktivitet i centrum och byarna 1,8 mkr 

Inför 2022 erhöll nämnden extra medel för stadsfest samt för att öka aktiviteten i centrum och i 
byarna. Då det inte finns medel i tilldelad ram kommer nämnden inte kunna arbeta med 
evenemang av de här slagen. Som nämnt tidigare så kräver evenemang resurser och här ser 
nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. I summan 1,8 mkr 
ingår: 1 mkr årlig Eslövsfest, 50% tjänst evenemangskoordinator 350 tkr och 500 tkr för ökad 
aktivitet i centrum och i byarna. Nämnden ser med fördel att dessa medel kan växlas upp 
ytterligare i samverkan med näringsliv och andra aktörer. Detta behöver ske över tid. 

4. Lovaktivitet Unga för ungar – 500 tkr 

Nämnden har under flera år tilldelats extra medel för att kunna bedriva gratis lovaktiviteter för 
barn och unga. Medel har tillskjutits som engångsbelopp och ligger därför inte i ram. 

Husarängen 

Kultur- och Fritidsnämnden fick inför 2022 uppdraget att ta fram ett förslag hur området kring 
Husarängen och Karlsrobadet skulle kunna utvecklas till ett aktivt rekreationsområde med 
inriktning utomhusaktiviteter för alla. En viktig del i uppdraget var även återuppbyggnad av 
klubbhuset för fotbollens verksamhet. Nämnden skickade i maj månad över ett gestaltat förslag 
till KS. 

Då det ännu inte finns några politiska är en kostnadsbedömning gjord på övergripande 
projektinformation utifrån referensobjekt från Eslövs kommun och andra kommuner samt vissa 
kostnadsuppskattningar från leverantörer. 

Den möjliga utvecklingen av området är också uppdelat i 4 etapper för att ha möjlighet att 
sprida ut de eventuella investeringarna. Etappindelningarna bottnar också i behov, resultatet från 
dialogen med medborgarna, samt vad som är viktigt för att skapa helhet i området. 

Nämnden föreslår att samtliga delar inom etapp 1 genomförs och att det prioriteras i budget 
2023/2024. Det är en viktig insats för folkhälsoarbetet i kommunen, inte minst i det 
förebyggande arbetet med att få många barn och unga i rörelse och i positiva sociala 
sammanhang. 

Investeringskostnad etapp 1 47 mkr 

En mer detaljerad rapport kring förslag om utveckling för Husarängen bifogas till 
Budgetdokumentet. 
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Tabeller 

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Bibliotek 

Antal besök/år - stadsbibliotek 80 000 80 000 80 000 80 000 

Antal besök/år - filialer 76 000 77 000 78 000 80 000 

(N09801) Lån från kommunala 
bibliotek, antal/inv 

6.0 6.0 6.0 6.0 

Antal nya låntagare (vuxna) 960 970 980 990 

Allmänkultur 

Antal kulturarrangemang 80 80 80 80 

Antal arrangemang med stöd 
från Kultur och Fritid 

130 130 140 140 

Barnkultur 

Antal besökare på kulturplan, 
skolbio, offentliga arrangemang 
m m (barnkultur) 

13 000 14 000 14 500 15 000 

Kulturskolan 

Antal aktiviteter som utförs av 
tjejer 

470 475 480 480 

Antal aktiviteter som utförs av 
killar 

220 225 230 230 

Badanläggningar 

Antal årsbesök Äventyrsbadet 34 000 35 000 36 000 37 000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, 
inomhus 

55 000 56 000 57 000 57 000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, 
utomhus 

15 000 15 000 15 000 15 000 

Antal årsbesök, 
Marieholmsbadet 

6 500 6 500 6 500 6 500 

Medborgarhuset 

Antal externa bokningar 140 150 150 150 

Antal interna bokningar 170 165 165 165 

Antal subventionerade 
bokningar 

160 160 160 160 

Gasverket (Ungdomsverksamheten) 

Antal årsbesök av tjejer 3 700 4 000 4 300 4 400 
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Antal årsbesök av killar 5 000 5 000 5 000 5 000 

Föreningsstöd 

Antal bidragsberättigade barn- 
och ungdomsföreningar 

47 47 48 48 

Antal bidragsberättigade 
föreningar 

73 73 74 74 

Antal aktiviteter 
(barn/ungdomar) 

140 000 150 000 160 000 160 000 

Driftsbudget per verksamhet (mnkr) 

 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Politisk verksamhet -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Kulturverksamhet -37,8 -38,2 -38,1 -38,1 -38,1 

Fritidsverksamhet -57,3 -58,0 -57,9 -57,9 -57,9 

Förvaltningsledning -5,5 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 

Summa -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

Resultatbudget (mnkr) 

 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkter 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 

Kostnader -113,1 -114,2 -114,3 -114,3 -114,3 

Nettokostnader -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr) 

 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkter 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 

Försäljningar 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 

Taxor och 
avgifter 

6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 

Hyror och 
arrenden 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Bidrag 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Försäljning av 
verksamhet och 
konsulttjänster 
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Övriga 
ersättningar och 
intäkter 

     

Kostnader -113,1 -114,2 -114,3 -114,3 -114,3 

Personalkostnader -38,8 -39,2 -39,2 -39,2 -39,2 

Lokalkostnader -53,4 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 

Övriga kostnader -20,6 -20,7 -20,8 -20,8 -20,8 

Avskrivning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Nettokostnader -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

Investeringsbudget netto (mnkr) 

Projekt Projektnummer Inv.ram 
beslutad 
enligt Kf 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Offentlig 
konst 

94012 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Inventarier 
Kulturskolan 

 -1,5  -1,5    

        

Summa  -1,6 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1 -0,1 
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Budget 
2022 

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Politisk verksamhet -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Kulturverksamhet -37,8 -38,2 -38,1 -38,1 -38,1 

Fritidsverksamhet -57,3 -58,0 -57,9 -57,9 -57,9 

Förvaltningsledning -5,5 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 

Summa -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

 

Resultatbudget (mnkr)         

            

 

Budget 
2022 

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkter 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 

Kostnader -113,1 -114,2 -114,3 -114,3 -114,3 

Nettokostnader -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

 

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)       

            

 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Intäkter 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 

Försäljningar 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 

Taxor och avgifter 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 

Hyror och arrenden 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Bidrag 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

          

Övriga ersättningar och intäkter           

Kostnader -113,1 -114,2 -114,3 -114,3 -114,3 

Personalkostnader -38,8 -39,2 -39,2 -39,2 -39,2 

Lokalkostnader -53,4 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 

Övriga kostnader -20,6 -20,7 -20,8 -20,8 -20,8 

Avskrivning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Nettokostnader -101,1 -102,2 -102,1 -102,1 -102,1 

 

Investeringsbudget netto (mnkr)      

        
Projekt Projektnummer Inv.ram 

beslutad 
enligt Kf 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Offentlig 
konst 94012 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Inventarier Kulturskolan -1,5   -1,5    

         
Summa  -1,6 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1 -0,1 
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§ 94    KS.2022.0001 

Förslag till vårbudget inför 2023 - förutsättningar  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av budget 2023. 
Kommunledningskontoret har berett ett förslag till ramar inför den avslutande 
budgetprocessen under hösten. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 
 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslag till vårbudget- 
förutsättningar antas och skickas till kommunens nämnder för yttrande i september 
2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar på en ändring i förslag till vårbudgeten på sida 9 
under rubriken ”Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i 
september 2022”. Första meningen: "Alla nämnder lämnar yttrande över 
budgetberedningens förslag." Resten av meningen stryks. Andra meningen utökas 
med "samt ta stor hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget" så att meningen blir 
följande: "Förslag/behov som framförts i yttrandet ska vara kostnadsberäknat, helst 
på olika insats-/ambitionsnivåer med beskriven nytta samt ta stor hänsyn till det 
ansträngda ekonomiska läget." 

Tony Hansson (S) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborgs (M) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Catharina 
Malmborgs (M) ändringsyrkande. 

  

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till vårbudget- förutsättningar 
antas och skickas till kommunens nämnder för yttrande i september 2022. 

Deltagande i beslut 
Fredrik Ottesen (SD) och Lars Holmström (V) deltar inte i beslutet. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
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Yttrande av remiss revidering av Riktlinjer för inköp 
och upphandling 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022, Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp 
och upphandling 
Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer för inköp och upphandling 
- Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss revidering av Riktlinjer för inköp 

och upphandling 
- Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
- Riktlinjer för inköp och upphandling, antagen 2020-09-01 

Beredning 
Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all 
upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, 
konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och 
arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett 
strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som 
vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs. 

 
Kultur och Fritidsförvaltningen ser positivt till de nya riktlinjerna och lämnar 
följande synpunkter gällande ”Riktlinjer för inköp och upphandling”. 
 
Gränsdragning 
Sid 5: ”Från den samordnade e-handelsfunktionen undantas de ansvarsområden som 
tillhör kommunens ekonomiorganisation, samt de ärenden som följer av annan 
användning av e-handelssystemet än externa leverantörsanslutningar i samband med 
upphandling. ” 
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Synpunkt:  
Förvaltningen önskar, för att maximera tids- och resurseffektiviteten, att 
gränsdragningen och förväntan på stöd från respektive avdelning blir ännu tydligare.  
 
Rollen inköpsansvarig 
Sid 5: ”Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig. 
Genom sin medverkan i kommunens inköpsgrupp och som huvudsaklig 
informationsmottagare i inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden, säkerställer 
inköpsansvarig att förvaltningen arbetar på ett sätt som överensstämmer med 
kommunens styrdokument, rutiner och avtal.” 
 
Synpunkt: 
Förvaltningen noterar att beskrivningen för rollen inköpsansvarig är generell och 
gäller för samtliga förvaltningar. På de mindre förvaltningarna innehar 
inköpsansvarig även rollen som superanvändare för e-handelssystemet, vilket ger en 
större sårbarhet. En medarbetare på en mindre förvaltning får ett brett ansvarsområde 
och är i större behov av stöd från specialister inom upphandling och inköpsområdet.  

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, inköp- och upphandlingsavdelningen 

 
 
Marcus Kulle Sofia Bärring 
Förvaltningschef Controller 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 138    KS.2022.0263 

Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all 
upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, 
konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och 
arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett 
strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som 
vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs. 

Kommunstyrelsen föreslås skicka remissförslaget till nämnder och bolag i Eslövs 
kommun för yttrande senast den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
 Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01 
 

Beredning 
I förhållande till nuvarande riktlinjer innehåller remissförslaget följande tillägg och 
ändringar enligt sammanfattningen nedan. 

Riktlinjer för e-handel 
E-handelsfunktionen är organiserad under inköps- och upphandlingsavdelningen på 
kommunledningskontoret. Remissförslaget har kompletterats med roller och ansvar 
inom e-handel. 

Förenkling och ökad tillgänglighet 
Genom en förenklad struktur av innehållet i riktlinjerna ökar tillgängligheten för 
medborgare, näringsliv och medarbetare. 

Avtalsadministration och avtalsuppföljning 
Vid revision av kommunens avtalshantering rekommenderade kommunens revisorer 
kommunstyrelsen att säkerställa en rättssäker och effektiv avtalshantering i 
kommunen. Kommunstyrelsen antog den 3 maj 2022 en åtgärdsplan för ändamålet. 
Remissförslaget till dessa riktlinjer harmonierar med den antagna åtgärdsplanen. 

Förtydligande av roller och ansvar 
I de fall riktlinjerna innehållit tolkningsmöjligheter har dessa förtydligats. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Processbeskrivningar 
Processbeskrivningar föreslås att i förekommande fall flyttas från riktlinjerna till 
rutindokument. 

Detaljbeskrivningen av processen i framtagandet av den årliga upphandlings- och 
genomförandeplanen föreslås ersättas med rutindokument och processkartor. 

Gällande hållbarhet har, sedan nuvarande riktlinjer antogs, en modell utarbetats i 
vilken alla upphandlingar i upphandlings- och genomförandeplanen, tillsammans 
med kommunens hållbarhets- och utvecklingsstrateger, beaktas utifrån fyra 
ekonomiska, sju miljömässiga samt åtta sociala och arbetsrättsliga 
hållbarhetsaspekter. Vidare återfinns i modellen de frågeställningar för respektive 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet som ska beaktas av verksamheter och 
upphandlare vid kravställandet. Båda metoderna är väl inarbetade i organisationen 
och därför föreslås att bilagan i nuvarande riktlinjer utgår för att istället omfattas av 
de rutin- och processdokument som tagits fram och används för ändamålet. 

Beslut 
- Remissförslaget antas och skickas till nämnderna och de kommunala bolagen för 
yttrande senast den 30 september 2022. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och kommunala bolag 

2 ( 2 )61 (101)



   
 
 
 

 
 

Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den ÅÅÅÅ-MM-DD att gälla från och med ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Det riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Ses över för revidering senast 2023-12-31. 

Kontaktperson: Kommunledningskontoret, Inköps- och upphandlingsavdelningen. 1(13) 

 
 
REMISSFÖRSLAG TILL  
 
RIKTLINJER FÖR INKÖP  
 
OCH UPPHANDLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 (101)



  2(13) 

 
 
 
 

Innehåll 

1 Inledning 3 

1.1 Vad omfattas? 3 

2 Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs kommun 3 

2.1 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 3 

2.2 Ett strategiskt verktyg och ett enhetligt arbetssätt 4 

2.3 Funktioner och roller 4 

3. Beställningar samt inköp med särskild avropsordning 9 

3.1.1. Beställningar .................................................................................9 

3.1.2 Inköp med särskild avropsordning ..............................................10 

4 Direktupphandling 10 

4.1 Direktupphandling 10 

5 Upphandling 11 

5.1 Kvalitetssäkrade processer och god dialog – bättre affärer 11 

5.2 Kommunövergripande eller förvaltningsspecifik upphandling? 11 

6 Upphandlings- och genomförandeplan (UGP) 12 

6.1 En politiskt beslutad plan 12 

6.2 Flera fördelar 12 

 
 
 
 

63 (101)



 

 3(13) 

1 Inledning 
1.1 Vad omfattas? 
Dessa riktlinjer preciserar Eslövs kommuns policy för inköp och 
upphandling och gäller vid alla kommunens inköp och upphandlingar 
oavsett form. I detta dokument beskrivs vilka grundläggande principer som 
gäller för området, samt vilka ansvar och roller som finns i kommunens 
inköps- och upphandlingsorganisation. Riktlinjerna beskriver även på vilket 
sätt inköps- och upphandlingsarbetet ska planeras och bedrivas för att kunna 
nyttjas som ett strategiskt verktyg för att nå kommunens mål. Inköps- och 
upphandlingsarbetet består av ett flertal rutiner som är kopplade till dessa 
riktlinjer. Det är kommunledningskontorets inköps- och 
upphandlingsavdelning som ansvarar för framtagandet och 
tillgängliggörandet av dessa rutiner i den kommunala organisationen. 

2 Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs 
kommun 

2.1 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 
Allt inköps- och upphandlingsarbete i Eslövs kommun ska utgå från de fem 
grundläggande principerna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Syftet med principerna är att 
främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel och att undanröja 
ageranden som begränsar konkurrens. Genom de grundläggande principerna 
säkerställs den fria rörligheten och möjligheten att underlätta för företag, 
små som stora, att göra affärer med offentlig sektor. Tillämplig lagstiftning 
återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- 
och säkerhetsområdet (LUFS). 
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2.2 Ett strategiskt verktyg och ett enhetligt arbetssätt 
Inköps- och upphandlingsorganisationen ska använda inköp och 
upphandling som strategiska verktyg i syfte att möjliggöra måluppfyllelse 
och bidra till utvecklandet av hållbara affärsmodeller som tillgodoser 
medborgarnas och kommunens behov över tid. Upphandlingar i Eslövs 
kommun ska präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, 
konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, 
socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Inköps- och upphandlingsarbetet 
ska bedrivas enhetligt och utifrån ett helhetsperspektiv med de huvudsakliga 
målgrupperna i fokus; medborgare, leverantörer och medarbetare. 

2.3 Funktioner och roller  
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de funktioner och roller som bidrar 
till och deltar i det praktiska arbete som formar kommunens inköps- och 
upphandlingsorganisation. Funktionerna/rollerna har olika ansvarsområden 
och flera kan innehas samtidigt. För att inköps- och upphandlingsarbetet ska 
kunna bedrivas resurseffektivt och resultatorienterat behöver arbetet 
bedrivas tvärfunktionellt och flexibelt, så att samtliga medarbetares 
kompetens kan tillvaratas på bästa sätt.  
 
Inköps- och upphandlingsavdelningen 
Kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsavdelning ansvarar, 
med stöd av kravställare och specialistkompetenser, för genomförandet av 
samtliga annonseringspliktiga1 varu- och tjänsteupphandlingar i Eslövs 
kommun, samt för den strategiska utvecklingen av kommunens e-handel 
och avtalsdatabas. Inköps- och upphandlingsavdelningen ansvarar även för 
att ta fram styrdokument, rutiner och kommunövergripande upphandlings- 
och genomförandeplaner. Ytterligare ansvarsområden omfattar intern och 
extern kompetensutveckling, rådgivning och avtalsadministration, samt 
införanden och anslutningar av externa leverantörer i kommunens e-
handelssystem i samband med kommunens upphandlingsarbete. 
Inköpsanalyser och avtalsuppföljning för de kommunövergripande 
avtalsområdena ingår också i samordningsansvaret, likaså att renodla 
produktsortiment och antal leverantörer i syfte att skapa ökad konkurrens 
och reducera kostnader. 
Från den samordnade upphandlingsfunktionen undantas de upphandlingar 
som rör kommunens projektering, samt genomförande av bygg- och 
driftentreprenader. Dessa upphandlingar upphandlas i huvudsak enligt 

 
1 Annonseringspliktiga upphandlingar är upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. 
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AMA2 och Aff3 och genomförs av den förvaltning som har 
upphandlingsbehovet.  
Från den samordnade e-handelsfunktionen undantas de ansvarsområden 
som tillhör kommunens ekonomiorganisation, samt de ärenden som följer 
av annan användning av e-handelssystemet än externa 
leverantörsanslutningar i samband med upphandling.   
 
Inköpsansvarig 
Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig. 
Genom sin medverkan i kommunens inköpsgrupp och som huvudsaklig 
informationsmottagare i inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden, 
säkerställer inköpsansvarig att förvaltningen arbetar på ett sätt som 
överensstämmer med kommunens styrdokument, rutiner och avtal. 
Inköpsansvarig ansvarar för att förvaltningens upphandlings- och 
genomförandeplan bereds och beslutas i förvaltningens nämnd, att 
kravställare utses och deltar i kommunens upphandlingar och att sådan 
verksamhetsspecifik information som inköps- och upphandlingsavdelningen 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag samordnas och tillhandahålls.  
Inköpsansvarig ansvarar för att förvaltningsspecifika avtal implementeras 
och att förvaltningsspecifika avtalsfrågor besvaras i den egna verksamheten. 
Inköpsansvariga ska säkerställa efterlevnaden av ingångna avtal i sin 
förvaltning och vid behov ta hjälp av utsedd kontaktperson på inköps- och 
upphandlingsavdelningen för råd och stöd i avtalets tillämpning och 
tolkning.  
 
Inköpsgrupp 
Inköpsgruppen består av inköpsansvariga från respektive förvaltning samt 
medarbetare på inköps- och upphandlingsavdelningen. Inköpsgruppen 
sammankallas av inköps- och upphandlingsavdelningen och träffas fyra till 
sex tillfällen per år för att diskutera upphandlings- och genomförandeplaner, 
avtalsförvaltning, upphandlings- och e-handelsstrategier, utbildningsinsatser 
samt övriga frågor som påverkar inköps- och upphandlingsarbetet i 
kommunen.   
 
 

 
2 Inom regelverket för AMA upphandlas byggentreprenader och tekniska konsulter 
(exempelvis projekterande konsulter, projektledningskonsulter, byggledare). 
3 Inom regelverket för Aff upphandlas exempelvis fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, 
utemiljö (grönyteskötsel, snöröjning med mera), städning, verksamhetsservice, kundtjänst, 
mat och dryck, livsmedel samt måltidsentreprenader.  
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Avtalsägare 
Avtalsägare ansvarar för avtalstecknande, beslut om förlängning, 
prisjustering utanför avtal, avtalstillägg, påföljder och annat som påverkar 
tillämpningen och efterlevnaden av avtalet, både i förhållande till 
leverantören och till kommunens medarbetare. Med avtalsägarskapet följer 
även ett ansvar för de personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt tecknas i 
samband med huvudavtalet. Avtalsägare ansvarar samtidigt för att de 
åtgärder som följer av respektive avtalsförvaltningsplan genomförs. 
Beroende på avtalets art och omfattning kan avtalsägaren behöva utse en 
eller flera kontaktpersoner för avtalet.  
 
Avtalets kontaktperson 
Avtalsägare kan utse en eller flera kontaktpersoner för avtalet. Avtalets 
kontaktpersoner ska vara insatta i avtalet och säkerställa dess tillämpning, 
vilket bland annat inkluderar leverantörskontakter, prisjusteringar och 
sortimentsförändringar i enlighet med tecknat avtal. Beslut som är 
förbehållna rollen som avtalsägare kan inte delegeras till avtalets 
kontaktpersoner, däremot kan kontaktpersonerna avlasta avtalsägaren i det 
dagliga operativa arbetet och dessutom agera utifrån de beslut som 
avtalsägaren fattar.4 Om det finns en utsedd verksamhetschef för kommunen 
och avtalsområdet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna 
bedrivas, ska aktuell verksamhetschef alltid anges som en av 
kontaktpersonerna för avtalet. Verksamhetschefen kan i sin tur utse 
ytterligare kontaktpersoner. 
 
Avtalsadministratör 
Inköps- och upphandlingsavdelningens upphandlare ansvarar för all 
avtalsadministration som följer av samordningsansvaret. 
Avtalsadministrationen innefattar framtagande av avtal för digitalt eller 
manuellt undertecknande, publicering av samtliga varu- och tjänsteavtal 
med en avtalsperiod och med ett värde överstigande 100 000 SEK, upplägg 
av avtalsförvaltningsplan och övrig relevant information i 
avtalsuppföljningsmodulen, administration av avtalsförlängningar, 
bevakning av avtalsperioders upphörande, samordning av avvikelser 
registrerade av beställare samt stöd och råd i samband med 
avtalsuppföljning. Från inköps- och upphandlingsavdelningens 
avtalsadministration undantas registrering av förvaltningsspecifika 

 
4 Som exempel kan nämnas en avtalsägare som godkänner en begäran om prisjustering och 
som därefter överlåter till kontaktpersonen att bekräfta densamma i e-handelssystemet. 
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handlingar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, samt det 
ansvar och de arbetsuppgifter som följer av avtalsägarskapet eller rollen 
som avtalets kontaktperson. 
 
Beställare 
Beställare är de som beställer varor och tjänster från kommunens 
upphandlade avtal, i huvudsak via kommunens beställningsportal (e-
handelssystem). Om e-handel inte tillämpas för det specifika avtalsområdet 
sker beställningar enligt den information som återfinns i kommunens 
avtalsdatabas. Beställare utses i respektive förvaltning och ska genomgå de 
interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsavdelningen. 
Det är beställarens ansvar att följa de beställningsrutiner som anges i 
respektive avtal. Beställaren ansvarar för att utan dröjsmål reklamera 
eventuella fel och brister till leverantören i samband med beställningen, 
samt att registrera dessa avvikelser i kommunens avtalsdatabas så att de når 
ansvarig upphandlare, avtalsägare och eventuella kontaktpersoner för 
avtalet. Beställaren är som huvudregel även godsmottagare för de 
beställningar som görs, vilket innebär ett ansvar att kontrollera, godkänna 
och i förekommande fall inleverera uppgifter i beställningsportalen. Om 
beställaren inte ansvarar för godsmottagningen är det beställarens ansvar att 
säkerställa att leverans mottagits och godkänts innan fakturan godkänns. 
 
Direktupphandlare 
Direktupphandlare är de som genomför direktupphandlingar när avtal 
saknas inom det aktuella området och det totala kontraktsvärdet understiger 
direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlaren ansvarar för att följa de 
riktlinjer och rutiner som gäller för direktupphandling i Eslövs kommun. 
Direktupphandlare utses i den verksamhet direktupphandlingsbehovet 
uppstår. För att effektivisera resursanvändandet i organisationen 
rekommenderas att respektive förvaltning utser ett fåtal direktupphandlare 
som genom regelbundna och återkommande direktupphandlingsuppdrag 
bibehåller och utvecklar kompetens inom området. För eventuella 
utbildningsbehov av direktupphandlare kontaktas inköps- och 
upphandlingsavdelningen, som tillsammans med inköpsansvarig säkerställer 
att en anpassad utbildning genomförs. 
 
Upphandlare  
Upphandlare planerar, projektleder och genomför upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen. Upphandlare handlägger 
upphandlingsprocessen från behovsanalys till avtalstecknande och ska i sin 
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arbetsledande roll säkerställa att upphandlingsarbetet bedrivs resurseffektivt 
utifrån en uppskattad timbudget baserad på upphandlingsområdets 
komplexitet och tilldelade kompetenser. Upphandlare ansvarar för den 
administration som är förknippad med upphandlingsprocessen och 
avtalsförvaltningen och agerar även råd och stöd i frågor rörande inköp och 
upphandling. Rollen som upphandlare förutsätter relevant utbildning och 
grundläggande upphandlingskompetens.  
 
Kravställare och referensgrupp  
Kravställare utgör tillsammans med ansvarig upphandlare upphandlingens 
referensgrupp. Kravställare ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsområde 
och sin specialistkompetens ta fram relevanta kravspecifikationer som 
säkerställer kommunens behov inom det specifika avtalsområdet. 
Kravställare medverkar vid anbudsutvärdering när så behövs och ansvarar 
tillsammans med upphandlare och avtalsägare för att en 
avtalsförvaltningsplan fastställs. Kravställare kan även ha en aktiv roll i 
avtalsuppföljningen. Inköps- och upphandlingsavdelningen eftersträvar ett 
för kravställare flexibelt arbetssätt där medarbetares kompetenser oavsett 
förvaltningstillhörighet tillvaratas på bästa sätt och där upphandlingens 
omfattning och art avgör lämplig resurssättning. Kravställare förmedlas av 
inköpsansvarig på begäran av ansvarig upphandlare.  
 
Specialistkompetenser 
Eslövs kommuns specialistkompetenser inom bland annat juridik, ekonomi, 
hållbarhet, säkerhet, IT och digitalisering deltar med analyser och 
rådgivning i samband med framtagandet av kommunens upphandlings- och 
genomförandeplan och agerar även rådgivare till upphandlare och 
kravställare när anskaffningens art och omfattning så kräver. 
Specialistkompetensernas insyn i det planerade inköps- och 
upphandlingsarbetet är viktigt för att tidigt kunna identifiera påverkan på 
organisationen och därmed kunna arbeta förebyggande med de risker som 
kan uppstå i samband med anskaffningen. 
 
E-handelsfunktion/E-handelsspecialist 
E-handelsfunktionen tillhör inköps- och upphandlingsavdelningen och 
består av e-handelsspecialister. E-handelsfunktionen har ett övergripande 
ansvar för kommunens e-handel. E-handelsspecialistrollen är systemexpert, 
systemadministratör och processexpert i samtliga frågor förknippade med 
användandet av kommunens e-handelssystem och agerar även support åt 
kommunens superanvändare. E-handelsspecialister ansvarar för det löpande 
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underhållet av kommunens e-handelsleverantör, rådgivning i samband med 
kravställning i upphandlingar och support i samband med att avtal införs i e-
handelssystemet. 
 
Superanvändare 
Superanvändare ska utses av respektive förvaltning. Superanvändaren 
ansvarar för förvaltningens system- och användaradministration avseende 
beställningsportalen. Superanvändare arbetar med alla administrativa delar 
av e-handelsflödet och med utgångspunkt i de specifika beställningsrutiner 
och e-handelslösningar som finns i respektive förvaltning. Superanvändarna 
fungerar som första linjens support gentemot förvaltningens beställare och 
genomför vid behov även utbildningar för sin förvaltnings användare. 
Rollen ansvarar samtidigt för löpande underhåll av förvaltningsspecifika 
lösningar i e-handeln. Superanvändare samarbetar med förvaltningens 
inköpsansvarig i syfte att säkerställa korrekta inköp och beställningar i 
respektive förvaltning. 

3. Beställningar samt inköp med särskild 
avropsordning  
 
3.1.1. Beställningar 
De flesta återkommande anskaffningsbehov tillgodoses genom beställningar 
från kommunens befintliga ramavtal. Beställningar genomförs av beställare 
enligt de beställningsrutiner som gäller för respektive avtalsområde. 
Beställningar hanteras som huvudregel via kommunens beställningsportal 
(kommunens e-handelssystem). Om varan eller tjänsten saknas i 
beställningsportalen kontaktas förvaltningens superanvändare, som, om 
behovsfrågan ändå kvarstår, förmedlar den till förvaltningens 
inköpsansvarig som i sin tur avgör om behovet kan direktupphandlas eller 
om det behöver anmälas som en annonseringspliktig upphandling.  
För att säkerställa en korrekt användning av avtalen och en god ekonomisk 
hushållning bör beställningarna till allra största del ske utifrån nettoprissatt 
sortiment. Det nettoprissatta sortimentet, ibland även kallad upphandlingens 
”varukorg” är prismässigt konkurrensutsatt och hårdare kravställt än det 
övriga sortiment som leverantörer erbjuder. Köp utanför nettoprislistor ska 
utgöra undantag då de generellt leder till sämre priser och medför en ökad 
risk för att den beställda produkten ingår i ett annat ramavtal. 
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3.1.2 Inköp med särskild avropsordning  
Vissa av kommunens ramavtal uppställer särskilda formkrav i samband med 
ett specifikt inköp. Många gånger rör det sig om produkter som inte går att 
beställa från ett ordinarie framtaget sortiment, till exempel på grund av 
specialanpassningar eller unika behov som inte medger prissättning förrän i 
samband med ett definierat behov. Särskilda formkrav kan även krävas för 
de avtalsområden där priser fluktuerar kraftigt från tid till annan. Detta kan 
ibland beskrivas med formuleringen att avtalet är behäftat med en särskild 
avropsordning. Vissa enklare avropsformer kan förvaltningens beställare 
eller direktupphandlare hantera med råd och stöd från inköps- och 
upphandlingsavdelningen. Vid mer komplicerade avropsformer kan behovet 
anmälas till inköps- och upphandlingsavdelningen som då genomför avropet 
med stöd av kravställare från den aktuella förvaltningen. 

4 Direktupphandling 
4.1 Direktupphandling 
Om avtal saknas och det totala kontraktsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsgränsen ska direktupphandlaren på den förvaltning där 
behovet finns, genomföra en direktupphandling. 
 
Beräkning av kontraktsvärde 
Kontraktsvärdet beräknas utifrån kommunens uppskattade behov av den 
aktuella varan eller tjänsten under den aktuella avtalsperioden, inklusive ett 
nyttjande av eventuella förlängningar och optioner.  
 
Hur många leverantörer ska tillfrågas? 
I syfte att verka för en sund konkurrens rekommenderas att fler än en 
leverantör bjuds in att lämna anbud i kommunens direktupphandlingar. Om 
endast en leverantör bjuds in till anbudsinlämning ska ansvarig 
direktupphandlare motivera anledningen skriftligt och förvara handlingen 
tillsammans med övriga dokument i upphandlingen. I de fall kunskap om 
marknadens leverantörer är begränsad, rekommenderas att 
direktupphandlingen annonseras. 
 
Dokumentationsplikt och avtalspublicering 
Direktupphandlingar med ett kontraktsvärde som överstiger 100 000 kronor 
ska enligt lag dokumenteras. För att uppfylla dokumentationsplikten 
tillhandahåller inköps- och upphandlingsavdelningen en 
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direktupphandlingsmodul, där direktupphandlaren ges tillgång till 
kommunens direktupphandlingsmall. De avtal som överstiger 100 000 
kronor och som efter direktupphandlingen tecknas för en beslutad 
avtalsperiod skickas till inköps- och upphandlingsavdelningen för 
publicering i kommunens avtalsdatabas/avtalskatalog. Innan en 
direktupphandling överstigande 100 000 kronor påbörjas ska inköpsansvarig 
kontakta inköps- och upphandlingsavdelningen för att stämma av övriga 
förvaltningars eventuella behov av liknande varor och tjänster.  
 
En möjlighet! 
Direktupphandling är en flexibel anskaffningsmöjlighet som, rätt använt, 
kan bidra till ett förbättrat företagsklimat i vilket små- och medelstora 
företag ges möjlighet att göra affärer med offentlig sektor.  

5 Upphandling  
5.1 Kvalitetssäkrade processer och god dialog – bättre affärer 
Alla upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen genomförs 
av upphandlare, tillsammans med kravställare och specialister. För att 
säkerställa en enhetlig upphandlingsprocess i Eslövs kommun ska samtliga 
upphandlingar genomföras i kommunens upphandlingssystem och utgå från 
kvalitetssäkrade mallar. Upphandlare ska säkerställa att rätt förfarande 
används och varje upphandling ska granskas innan annonsering. 
Upphandlaren ska verka för att upprätthålla en god dialog med potentiella 
leverantörer inför, under och efter varje upphandling. En god dialog ökar 
förståelsen för upphandlingsprocessen och marknaden vilket förväntas leda 
till fler konkurrenskraftiga anbud per upphandling. En ökad konkurrens och 
en ökad marknadskunskap ger bättre affärer vilket leder till minskade 
kostnader i verksamheterna och en möjlighet att skapa värde och nytta för 
kommunens medborgare. 

5.2 Kommunövergripande eller förvaltningsspecifik 
upphandling? 

Kommunens upphandlingar delas in i kommunövergripande och 
förvaltningsspecifika upphandlingar. När upphandling sker i samverkan 
med extern part, det vill säga när Eslövs kommun deltar i annan 
organisations eller myndighets anskaffning, sker indelningen på samma sätt 
som när upphandlingen sker inom Eslövs kommun. En upphandling räknas 
som kommunövergripande när fler än en förvaltning i Eslövs kommun 
behöver, eller kan komma att behöva, det som anskaffas. Det är 
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kommunstyrelsens delegeringsordning som tillämpas vid 
kommunövergripande upphandlingar. En upphandling räknas som 
förvaltningsspecifik när endast en förvaltning behöver det som anskaffas. 
Det är den aktuella nämndens delegeringsordning som tillämpas vid 
förvaltningsspecifik upphandling. 

6 Upphandlings- och genomförandeplan (UGP) 
6.1 En politiskt beslutad plan 
Eslövs kommuns upphandlingsarbete grundas på de upphandlingsbehov 
som nämnder och styrelse beslutar om inför varje nytt kalenderår. Den 
kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplanen innehåller 
samtliga upphandlingar som överlämnas åt inköps- och 
upphandlingsavdelningen att genomföra. Förändringar i upphandlings- och 
genomförandeplanen kan göras vid ändrade eller utgående behov, politiska 
beslut eller av andra anledningar som inte kunnat förutses när planen 
fastställdes. Denna typ av tillkommande och avgående 
upphandlingsuppdrag under året beslutas i berörd nämnd och expedieras till 
kommunstyrelsen för revidering. Beslut om revidering fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

6.2 Flera fördelar 
Den kommunövergripande sammanställningen bidrar till att skapa en 
överblick över nämndernas totala upphandlingsbehov under året och ger 
möjligheter att påverka riktning, ambitionsnivå, fortsatt handläggning samt 
särskilda satsningar och långsiktiga strategier inom exempelvis 
hållbarhetsdimensionerna5. Genom tidig insyn möjliggörs även en enklare 
och effektivare handläggning av upphandlingsprocessen.  
Upphandlings- och genomförandeplanen kan även användas av andra 
verksamheter som behöver uppmärksammas på anskaffningen. Vissa 
arbetsuppgifter såsom säkerhetsskyddsanalyser, konsekvensbedömningar 
och riskanalyser behöver till exempel vara genomförda innan upphandling 
kan påbörjas. Genomförandet av dessa arbetsuppgifter har stor betydelse för 
att kommunens arbete ska kunna bedrivas på ett säkert sätt under både 
upphandlingsprocess och i samband med avtalstecknande.  
Planen kommuniceras varje nytt kalenderår på kommunens hemsida vilket 
också skapar transparens i förhållande till kommunens medborgare 

 
5 Innefattar ekonomisk, social, arbetsrättslig och miljömässig hållbarhet 
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samtidigt som leverantörer ges en god överblick över de potentiella 
affärsmöjligheter som erbjuds. 
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1 Strategi och styrning 
1.1 Omfattning 
Dessa riktlinjer gäller vid all anskaffning1 i Eslövs kommun. Riktlinjerna 
preciserar Eslövs kommuns policy för inköp och upphandling och reglerar 
ansvar och roller för kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. 
Vidare syftar riktlinjerna till att upprätthålla näringslivets förtroende för 
Eslövs kommun som en professionell affärspartner. Inköps- och 
upphandlingsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för att 
arbetsprocesser och rutiner kopplade till dessa riktlinjer dokumenteras och 
uppdateras löpande. 
 

1.2 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 
All offentlig upphandling, inklusive direktupphandlingar, ska utgå från de 
fem grundläggande principerna: likabehandling, icke-diskriminering, 
öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Syftet med 
principerna är att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel 
och att undanröja ageranden som begränsar konkurrens. Genom de 
grundläggande principerna säkerställs den fria rörligheten och möjligheten 
att underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor. Leverantörer 
till Eslövs kommun ska på så sätt kunna lita på att den anbudsgivare som 
offererar de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de 
mest förmånliga villkoren utifrån förfrågan, vinner upphandlingen. 
Medarbetare och kommuninvånare i Eslöv kan därmed lita på att inköpen 
som följer av upphandlingskontrakten är kvalitetssäkrade och garanterar de 
mest fördelaktiga förutsättningarna sett ur ett helhetsperspektiv. 
Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen 
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 
 

 
1 Med anskaffning menas alla inköp och upphandlingar oavsett form.  
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1.3 Strategisk anskaffning 
Inköp och upphandlingar som genomförs av Eslövs kommun ska utöver vad 
som sägs i avsnitt 1.2, präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, 
innovation, konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, 
miljömässigt, socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Likaså ska 
kommunens styrande dokument beaktas inför, och korrespondera med, de 
inköp och upphandlingar som genomförs i kommunen. En väl genomtänkt 
anskaffningsprocess har stor påverkan både inom organisationen men även 
gentemot befintliga och potentiella leverantörer på marknaden och utgör 
därmed ett strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. 
 

1.4 Hållbar anskaffning 
Eslövs kommun ska tillgodose sitt inköps- och upphandlingsbehov på ett 
sätt som säkerställer den goda affären utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
vilket innefattar den ekonomiska, sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga 
hållbarheten. Inköps- och upphandlingsenheten har som hjälp i detta arbete 
tagit fram en strategi för hållbar anskaffning, se bilaga 1. 
 

1.5 Säker upphandling 

Ett anskaffningsbehov kan komma att omfattas av särskilda krav i 
lagstiftningen utifrån exempelvis behovet av skydd för personuppgifter, 
informationssäkerhet och säkerhetsskydd för information som rör Sveriges 
säkerhet. Denna typ av anskaffningsbehov ska identifieras i en 
säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska bland annat utreda vad 
som ska skyddas, mot vad skyddet ska gälla samt hur skyddet ska se ut. Det 
är kommunens säkerhetsansvariga som ansvarar för att genomföra 
säkerhetsskyddsanalyser. Det är viktigt att ett nära samarbete upprättas i god 
tid mellan kommunens säkerhetsansvariga, inköps- och 
upphandlingsenheten samt den eller de verksamheter som har behov av den 
specifika anskaffningen då tidsåtgången för säkerhetsskyddsarbete förlänger 
upphandlingsarbetet. För information gällande säker upphandling hänvisas 
till Säkerhetspolisens vägledning2 inom området.  

 
2https://www.säkerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c671/1560847344410/
Vagledning-Sakerhetsskyddad-upphandling.pdf 
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2 Inköps- och upphandlingsorganisationen i 
Eslövs kommun 

 

2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion 
Eslövs kommun har en decentraliserad inköps- och beställarfunktion. Det 
betyder att inköp och beställningar från befintliga avtal görs av medarbetare 
i respektive förvaltning och i enlighet med kommunens styrdokument och 
de för området tillämpliga avtalsvillkoren.  
 

2.2 Samordnad upphandlingsfunktion 
Eslövs kommun har en samordnad upphandlingsfunktion vad avser varor 
och tjänster. Det betyder att samtliga annonseringspliktiga3 varu- och 
tjänsteupphandlingar genomförs av inköps- och upphandlingsenheten på 
kommunledningskontoret, med stöd av referenspersoner utsedda av de i 
upphandlingen deltagande förvaltningarna.  
 
Från den samordnade upphandlingsfunktionen undantas de upphandlingar 
som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- 
och driftentreprenader. Dessa upphandlingar upphandlas i huvudsak enligt 
AMA4 och Aff5 och genomförs av den förvaltning som har 
upphandlingsbehovet. 
 

2.3 Funktioner och roller 
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de roller och funktioner som bidrar 
och deltar i det praktiska arbete som formar kommunens inköps- och 
upphandlingsorganisation. Rollerna/funktionerna har olika ansvarsområden 
och flera roller/funktioner kan innehas samtidigt. 
 
  2.3.1 Inköps- och upphandlingsenheten 
Kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsenhet har det 
kommunövergripande ansvaret för kommunens upphandlingar av varor och 
tjänster samt att upprätta processer för de inköp som sker via de 

 
3 Annonseringspliktiga upphandlingar är upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. 
4 Inom regelverket för AMA upphandlas byggentreprenader och tekniska konsulter 
(exempelvis projekterande konsulter, projektledningskonsulter, byggledare). 
5 Inom regelverket för Aff upphandlas exempelvis fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, 
utemiljö (grönyteskötsel, snöröjning med mera), städning, verksamhetsservice, kundtjänst, 
mat och dryck, livsmedel samt måltidsentreprenader.  
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upphandlade avtalen. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att ta 
fram styrdokument och besluta om rutiner inom området. Inköps- och 
upphandlingsenheten ansvarar även för kompetensutveckling inom inköps- 
och upphandlingsområdet. Likaså ansvarar enheten för löpande uppföljning 
och rapportering av kommunens inköps- och upphandlingsarbete. 
 

2.3.2 Inköpsansvarig 
Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig.  
 
Inköpsansvarig ansvarar för att upphandlingsbehovet bereds och beslutas i 
nämnd. Nämndens beslutade upphandlingsplan kommuniceras därefter till 
inköps- och upphandlingsenheten för vidare handläggning6. 
 
Inköpsansvarig ansvarar för att information och material från inköps- och 
upphandlingsenheten når ut i förvaltningens samtliga verksamheter så att 
kommunens medarbetare kan upprätthålla ett arbetssätt som 
överensstämmer med kommunens styrdokument, rutiner och avtal. 
 
Vidare ska inköpsansvarig till inköps- och upphandlingsenheten meddela 
referens- och kontaktpersoner, tillhandahålla statistik och övriga uppgifter i 
inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden. Inköpsansvarig är även 
förvaltningens kontaktperson i frågor gällande de egna verksamheternas 
inköp.  

2.3.4 Inköpsgrupp 
Inköpsgruppen består av inköpsansvariga från respektive förvaltning och 
kommunens hel- eller majoritetsägda bolag samt medarbetare på inköps- 
och upphandlingsenheten. Inköpsgruppen träffas minst fyra gånger per år. 
Inköps- och upphandlingsenheten är sammankallande. Vid dessa tillfällen 
diskuteras kommunens inköps- och upphandlingsarbete ur ett strategiskt 
perspektiv och mötestillfällena utgör även forum för informations- och 
kunskapsutbyte.  
 

 2.3.5 Beställare 
Beställare är de som beställer varor och tjänster från kommunens 
upphandlade avtal, i huvudsak via kommunens beställningsportal. 
Beställningar kan även göras via andra kanaler som anges i avtalet. Det är 

 
6 Se avsnitt 3.4. 
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beställarens ansvar att följa de beställningsrutiner som kommuniceras från 
inköps- och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarige. 
Beställaren ansvarar även för att påtala fel och brister till leverantören samt 
att till avtalsägaren rapportera avvikelser i leverantörens åtaganden. 
Beställare utses i respektive förvaltning och ska genomgå de interna 
utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten. 

2.3.6 Direktupphandlare 
Direktupphandlare genomför direktupphandlingar när avtal saknas inom det 
aktuella området och det totala kontraktsvärdet understiger 
direktupphandlingsvärdet7. Direktupphandlare kan även avropa varor, 
tjänster och entreprenader från ramavtal där avropsmallar anpassats och 
tillgängliggjorts av inköps- och upphandlingsenheten. Det är 
direktupphandlarens ansvar att följa de rutiner som förmedlas från inköps- 
och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarig.  
 
Direktupphandlare utses av respektive förvaltning och ska ha relevant 
utbildning och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Direktupphandlare 
ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och 
upphandlingsenheten.  

 2.3.7 Upphandlare  
Upphandlare genomför upphandlingar över direktupphandlingsvärdet8. 
Upphandlaren ansvarar för hela upphandlingsprocessen och leder arbetet i 
den referensgrupp som bildas för upphandlingen. Upphandlaren ansvarar för 
att varje upphandling genomförs utifrån gällande regelverk och i enlighet 
med kommunens styrdokument. Upphandlingar av varor och tjänster 
genomförs endast av upphandlare på kommunledningskontoret eller av de 
upphandlingskonsulter som anlitas via kommunens ramavtal.  
 
Entreprenadupphandlingar genomförs verksamhetsspecifikt av upphandlare 
i berörda förvaltningar, alternativt av upphandlingskonsulter som anlitas via 
kommunens ramavtal. 
 

 
7 Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-
upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell 
direktupphandlingsgräns 
8 Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-
upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell 
direktupphandlingsgräns 
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Upphandlare ska ha relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra 
uppdraget. Upphandlare ska genomgå de interna utbildningar som anvisas 
av inköps- och upphandlingsenheten.  

2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp 
För att säkerställa att verksamheternas behov tillgodoses i varje 
upphandlingsprojekt behöver ansvarig upphandlare tillgång till sakkunniga 
representanter från de förvaltningar som har behov av det som ska 
upphandlas. Representanterna kallas referenspersoner och ingår i 
upphandlingsprojektets referensgrupp. 
 
Begäran om referensgruppsdeltagare skickas, tillsammans med en 
preliminär tidplan för upphandlingen och referenspersonernas deltagande, 
från inköps- och upphandlingsenheten till berörda förvaltningars 
inköpsansvariga inför varje upphandling.  
 
Referenspersonen svarar, utifrån sitt verksamhetsområde och sin 
specialistkompetens, för att rätt krav ställs i upphandlingen. 
Referenspersonen ska även för att medverka vid anbudsutvärdering och 
avtalsuppföljning. Referenspersonen ska ha mandat att fatta beslut om 
verksamhetens krav och kunna avsätta tid för att delta i referensgruppen.    
 
Respektive förvaltning utser det antal referenspersoner som är lämpligt 
utifrån upphandlingens omfattning och art. Inköpsansvarig säkerställer att 
information om deltagare kommuniceras till ansvarig upphandlare inom 
angiven svarstid. I upphandlingar som kräver specialkunskaper såsom till 
exempel arkiv, arbetsrätt, dataskydd, ekonomi, IT, miljö och säkerhet är 
vissa specialistfunktioner i kommunen obligatoriska deltagare i 
referensgruppen.  
 

3 Anskaffning i Eslövs kommun  
Anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun är inköps- och 
upphandlingsenhetens kärnverksamhet. Genom kvalitetssäkrade 
anskaffningsprocesser säkerställs att kommunen har avtal inom de områden 
som behövs för att verksamheterna ska kunna utföra sina uppdrag. Det är 
samtidigt genom anskaffningen som kommunens styrdokument omsätts i 
handling och det är i dessa processer många av de strategiskt viktiga 
besluten fattas. I kommunens anskaffningsprocesser ska behov tillgodoses 
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och synpunkter tillvaratas såväl internt (medarbetare och verksamheter) som 
externt (kommunmedborgare och näringsliv). Varje form av anskaffning 
utgör delar av den helhet som bildar kommunens inköps- och 
upphandlingsorganisation, varför medarbetare med ansvar för anskaffning 
behöver arbeta utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv och i 
enlighet med organisationens politiskt beslutade mål. 
 
Under detta avsnitt beskrivs hur kommunens anskaffningsbehov hanteras, 
samt de olika anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun. För varje process 
finns tillhörande rutiner som kommuniceras via inköpsgrupp, 
verksamhetssystem, intranät och interna utbildningsinsatser. 
 

3.1 Anskaffning från kommunens befintliga avtal 
 
3.1.1. Beställningar och inköp 
Anskaffning från befintliga avtal är det som vanligen kallas för beställning 
eller inköp. När det uppstår ett inköpsbehov i organisationen ska utsedd 
beställare söka upp den aktuella varan eller tjänsten och lägga sin 
beställning via Eslövs kommuns beställningsportal (kommunens e-
handelssystem)9. 
 
Om information om en vara eller tjänst saknas i beställningsportalen, ska 
beställare omgående anmäla anskaffningsbehovet till superanvändare eller 
systemexpert i den aktuella förvaltningen. Om behovsfrågan kvarstår, 
förmedlas den vidare till förvaltningens inköpsansvarige som klargör hur 
anskaffningsbehovet ska hanteras utifrån det aktuella behovet och dess 
kontraktsvärde. Till sin hjälp har inköpsansvarig en utsedd kontaktperson på 
inköps- och upphandlingsenheten. 
 
3.1.2 Anskaffning från ramavtal med flera leverantörer  
Vissa inköp via kommunens upphandlade avtal ställer särskilda krav på 
anskaffningsprocessen. Sådana särskilda anskaffningsprocesser regleras i 
vad som ofta kallas för avtalets avropsordning och förekommer framförallt 
när fler än en leverantör tilldelats ett avtal. I de fall avropsmallar från 
ramavtalen anpassats och tillgängliggjorts av inköps- och 

 
9 Kommunens beställningsportal införs med start under 2020 vilket innebär att det 
inledningsvis inte är ett heltäckande system. Parallellt under en övergångsperiod kommer 
därför kommunens avtalsdatabas att gälla som informationskälla för de varu- och 
tjänsteområden som kommunen har avtal inom. 
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upphandlingsenheten genomförs inköpen av förvaltningarnas 
direktupphandlare och i samråd med förvaltningens inköpsansvariga.  
Förvaltningens kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten finns 
tillgänglig för råd och stöd i dessa processer. 
 

3.2 Anskaffning när avtal saknas 
När avtal saknas är det kontraktsvärdet som avgör vilket 
upphandlingsförfarande som ska användas. Kontraktsvärde beräknas utifrån 
kommunens uppskattade behov av den aktuella varan eller tjänsten under 
den aktuella avtalsperioden, inklusive ett nyttjande av eventuella 
förlängningar och optioner.  

3.2.1 Direktupphandling 
Om det totala kontraktsvärdet inte överstiger direktupphandlingsgränsen10 
ska en direktupphandling genomföras. Vid all direktupphandling ska de EU-
rättsliga upphandlingsprinciperna och Eslövs kommuns styrdokument på 
området följas. För att bidra till kommunens mål om ett stärkt näringsliv, 
men även för att upprätthålla och verka för en god och sund konkurrens, 
rekommenderas att minst tre leverantörer bjuds in att lämna anbud. Om 
färre än tre leverantörer bjuds in till anbudsinlämning ska ansvarig 
direktupphandlare motivera anledningen skriftligt och förvara handlingen 
tillsammans med övriga dokument i upphandlingen.   
I de fall kunskap om marknadens leverantörer är begränsad, rekommenderas 
att direktupphandlingen annonseras via kommunens upphandlingssystem. I 
Eslövs kommun regleras direktupphandlingar i två nivåer beroende på om 
kontraktsvärdet under- eller överstiger 100 000 kronor. 

3.2.1.1 Direktupphandling understigande 100 000 kronor 
I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet inte 
överstiger 100 000 kronor genomförs direktupphandlingen av 
direktupphandlare i aktuell förvaltning. Inköps- och upphandlingsenheten 
tillhandahåller enklare mallar innehållande kommunens obligatoriska 
kommersiella avtalsvillkor.  

 
10 Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-
upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell 
direktupphandlingsgräns 
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3.2.1.2 Direktupphandling överstigande 100 000 kronor 
I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet överstiger 
100 000 kronor ska inköpsansvarig på aktuell förvaltning kontakta inköps- 
och upphandlingsenheten. Inköpsansvarig ska med hjälp av sin 
kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten stämma av övriga 
förvaltningars eventuella behov inom det aktuella området innan 
direktupphandlingen kan påbörjas. 
 
För direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor råder 
dokumentationsplikt och det finns därför ett krav på att genomföra 
direktupphandlingen i kommunens upphandlingssystem.  Inköps- och 
upphandlingsenheten ansvarar för att kvalitetssäkrade upphandlings- och 
avtalsmallar tas fram och uppdateras löpande via upphandlingssystemet. 
Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de fall kommunen anlitar 
extern upphandlingskompetens.  

3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen 
Det anskaffningsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen11 
upphandlas av kommunens upphandlare utifrån tillämplig lagstiftning, 
kommunens styrdokument och enligt kommunens fastställda upphandlings- 
och genomförandeplan.12 
 
Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen 
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 
Regler om hur en upphandling ska genomföras skiljer sig åt mellan de olika 
upphandlingslagarna då de tar sikte på olika typer av upphandlingar bland 
annat beroende på vem det är som gör inköpen och vad som köps in. LOU 
är den lagstiftning som oftast används när kommuner genomför 
upphandlingar.  
 
Vilken typ av upphandlingsförfarande som ska användas bestäms dels 
utifrån kontraktsvärdet i den specifika upphandlingen, dels utifrån vad som 

 
11 Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-
upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell 
direktupphandlingsgräns 
12 Se avsnitt 3.4 
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ska upphandlas och vilken effekt den upphandlande myndigheten vill 
uppnå.  
 
Samtliga upphandlingar i Eslövs kommun ska genomföras i kommunens 
upphandlingssystem. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att 
kvalitetssäkrade upphandlings- och avtalsmallar inom varu- och 
tjänsteområdet tas fram och löpande uppdateras via kommunens 
upphandlingssystem. Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de 
fall kommunen anlitar extern upphandlingskompetens. Mallarna säkerställer 
att kommunens politiskt beslutade styrdokument samt övriga obligatoriska 
villkor och rutiner som ska gälla vid alla anskaffningsprocesser beaktas. 
Upphandlaren ansvarar härutöver för att kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer säkerställs i varje enskild 
upphandling genom anpassade krav ställda utifrån verksamheternas behov.  
 

3.3 Kommunövergripande, samordnad eller 
verksamhetsspecifik anskaffning 

I Eslövs kommun delas varje anskaffning in i någon av följande typer: 
kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik. Denna 
indelning ska inte sammanblandas med de olika lagstiftningsområdena eller 
upphandlingsförfaranden som finns utan är en för Eslövs kommun unik 
klassificering. Syftet är att på ett enkelt sätt utifrån anskaffningstypen veta 
vilken delegeringsordning som är tillämplig och hur ansvaret för 
anskaffning och avtalsägarskap ska fördelas både under anskaffningsarbetet 
och under efterföljande avtalsperiod.  
 
När anskaffning sker i samverkan med extern part, det vill säga när Eslövs 
kommun deltar i annan organisations eller myndighets anskaffning, sker 
indelningen på samma sätt som när anskaffningen sker inom Eslövs 
kommun.  

3.3.1 Kommunövergripande upphandling 
En anskaffning räknas som kommunövergripande när samtliga förvaltningar 
i Eslövs kommun behöver, eller kan komma att behöva, det som anskaffas. 
Som exempel kan nämnas företagshälsovårdstjänster, terminalglasögon och 
kontorsmaterial. 
 
Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda 
och genomföra kommunövergripande varu- och tjänsteupphandlingar. Till 
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sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter 
från kommunens förvaltningar13. Utsedd upphandlare ansvarar även för 
kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga administration 
som anskaffningen och avtalet medför. 
 
Ett kommunövergripande anskaffningsbehov som genomförs via extern14 
part administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar 
gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. 
Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den 
externa parten. Om ett kommunövergripande anskaffningsbehov via extern 
part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för 
fortsatt anskaffning. 
 

3.3.2 Samordnad upphandling 
En anskaffning räknas som samordnad när fler än en men inte samtliga 
förvaltningar har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas 
två förvaltningars behov av ett och samma ärendehanteringssystem, eller ett 
fåtal förvaltningars behov av att tillhandahålla cyklar i sina verksamheter. 
 
Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda 
och genomföra samordnade varu- och tjänsteupphandlingar. Till sin hjälp 
har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från de i 
upphandlingen deltagande förvaltningarna. Utsedd upphandlare ansvarar 
även för kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga 
administration som anskaffningen och avtalet medför.  
 
Ett samordnat anskaffningsbehov som genomförs via extern part 
administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar 
gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. 
Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den 
externa parten. Om ett samordnat anskaffningsbehov via extern part inte 
längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt 
anskaffning. 
 

 
13 Se avsnitt 2.3.8 
14 Med extern part avses exempelvis Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet, SKL 
Kommentus Inköpscentral, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun. Denna typ av 
externa parter genomför upphandlingar i vilka Eslövs kommun deltar eller anmäler sig 
avropsberättigad.   

88 (101)



 

  15(24) 

3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling 
En anskaffning räknas som verksamhetsspecifik när endast en förvaltning 
har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas klor till 
badhusverksamhet eller läromedel inom skolverksamhet.  
 
Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda 
och genomföra verksamhetsspecifika varu- och tjänsteupphandlingar. Till 
sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter 
från den förvaltning som har behov av anskaffningen. Utsedd upphandlare 
ansvarar för kontraktstecknande medan avtalsförvaltning och övrig 
administration som anskaffningen och avtalet medför överlämnas till den 
aktuella förvaltningen.  
 
Ett verksamhetsspecifikt anskaffningsbehov som genomförs via extern part 
administreras av inköps- och upphandlingsenheten och referenspersoner 
utses av berörd förvaltning på begäran av den externa parten. Löpande 
frågor under avtalsperioden från den interna organisationen hanteras och 
besvaras i den aktuella förvaltningen. Om ett verksamhetsspecifikt 
anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- 
och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning enligt den 
ansvarsfördelning som beskrivs i ovanstående stycke.  
 

3.4 Upphandlings- och genomförandeplan 
Det krävs god framförhållning och noggrann planering för att kommunen 
ska kunna säkerställa att avtal finns på plats i rätt tid. Flera kompetenser 
berörs av och engageras i upphandlingsprocesserna varför planen är viktig 
för samtliga förvaltningars verksamhetsplanering.  
 
Inköpsansvarig i respektive förvaltning ansvarar för att till den aktuella 
nämnden ta fram en upphandlings- och genomförandeplan. Upphandlings- 
och genomförandeplanen ska innehålla en tidplan för när upphandlingarna 
av varor och tjänster ska vara genomförda och i vilken ordning 
upphandlingarna ska genomföras. Förvaltningarnas upphandlingsbehov ska 
vid inlämningstillfällena innehålla det kända upphandlingsbehovet för vilket 
kontraktsvärdet överstiger 100 000 kronor. Inlämningstillfällena ska 
korrespondera med nämndernas budgetarbete vilket innebär att nämndernas 
slutliga upphandlings- och genomförandeplan fastställs i oktober varje år. 
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Innan planen bereds i nämnden ska behovet vara förankrat i den aktuella 
förvaltningens ledningsgrupp i syfte att säkerställa personella resurser till 
referensgrupper. 
 
Inköpsansvarig ansvarar för att kommunicera nämndens beslutade 
upphandlings- och genomförandeplan utan dröjsmål till inköps- och 
upphandlingsenheten för vidare handläggning. Inköps- och 
upphandlingsenheten sammanställer samtliga nämnders upphandlingsbehov 
till en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan som 
efter godkännande i kommunens ledningsgrupp slutligen fastställs i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas 
även om upphandlingarnas fortsatta handläggning. 
 
Förändringar i upphandlings- och genomförandeplanen kan göras vid 
ändrade eller utgående behov, politiska beslut eller av andra anledningar 
som inte kunnat förutses när planen fastställdes. Förändringar som påverkar 
den ursprungligen fastställda planen ska beslutas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och medföra en reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan.   
 
Utifrån den fastställda upphandlings- och genomförandeplanen tilldelas 
varje annonseringspliktig varu- och tjänsteupphandling en upphandlare från 
inköps- och upphandlingsenheten och upphandlingsprocessen kan påbörjas 
utifrån den beslutade handläggningsprocessen. 
 
Direktupphandlingar överstigande ett kontraktsvärde på 100 000 kronor 
genomförs i den förvaltning som har anskaffningsbehovet men kan 
överlåtas till inköps- och upphandlingsenheten under förutsättning att 
kommunens annonseringspliktiga upphandlingar kan genomföras som 
planerat. Vid kontraktsvärden understigande 100 000 kronor genomförs 
direktupphandlingen alltid av den förvaltning som har anskaffningsbehovet. 
 
Genom en tydligt kommunicerad upphandlings- och genomförandeplan 
säkerställs att rätt upphandlingar genomförs i rätt tid samtidigt som insynen 
i, och uppföljningen av, kommunens upphandlingsarbete utvecklas och 
synliggörs. 
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4 Avtal som tecknas i samband med 
anskaffning 
4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson 
Samtliga upphandlade avtal ska innehålla information om vem som är 
avtalsägare. 
 
För de kommunövergripande avtalen är inköps- och upphandlingsenheten 
alltid avtalsägare.  
När det gäller samordnade avtal är det de, som enligt tillämplig 
delegeringsordning ansvarar för verksamheterna där avtalet används och 
som har budget för den aktuella varan eller tjänsten, som äger avtalet 
gemensamt.  
 
Avtalsansvar för verksamhetsspecifika avtal har den företrädare för 
förvaltning/verksamhet som antingen har budget för den aktuella 
varan/tjänsten eller har ett uttalat ansvar att täcka behov av varor och 
tjänster för att uppfylla sitt uppdrag i organisationen. Som exempel kan 
nämnas avtal inom IT, livsmedel och posthantering. Med avtalsägarskapet 
följer även ansvar för de personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt tecknas 
i samband med huvudavtalet. 
 
Avtalsägaren ansvarar för att redovisa anskaffningsbehov till 
inköpsansvarig i aktuell förvaltning så att behov löpande kan 
vidareförmedlas till inköps- och upphandlingsenheten. Avtalsägaren 
ansvarar också för att fatta beslut om förlängningar, förändringar i avtalet 
och om eventuella sanktioner ska utlösas. Vidare ansvarar avtalsägaren för 
att säkerställa att leverantören uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och att 
den egna verksamheten tillämpar och följer avtalet. Vid ett delat 
avtalsägarskap svarar samtliga avtalsägare solidariskt för att avtalsansvaret 
upprätthålls på det sätt som nu beskrivits. Efter godkännande av samtliga 
avtalsägare kan det delade avtalsansvaret överlåtas i sin helhet på en av 
avtalsägarna i syfte att underlätta för organisationen som helhet. 
 
Avtalsägare kan utse en för uppdraget lämplig kontaktperson att hantera 
löpande uppgifter med anledning av avtalet. Avtalets kontaktperson med 
tillhörande kontaktuppgifter ska anges i det upphandlade avtalet. 
Beslutsfattande i frågor som rör avtalet kan inte överlåtas. 
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4.2 Plan för avtalsförvaltning 
Avtalsägare ska tillsammans med upphandlare och referensgrupp ta fram en 
plan för avtalsförvaltning för det kommande avtalet. Denna plan ska vara 
fastställd innan kommunen skickar ut förfrågan/annonserar upphandlingen. 
Avtalsförvaltningsplanen syftar till att säkerställa att avtalet används på rätt 
sätt och att parterna uppfyller sina åtaganden i förhållande till varandra. 
Avtalsförvaltningsplanen gäller under hela avtalsperioden och 
dokumentation kring densamma ska löpande tillhandahållas ansvarig 
upphandlare och avtalsägare, eller av denne utsedd kontaktperson för 
avtalet. Omfattning av och resurser till uppföljningen fastställs i samband 
med upphandlingsprocessen och utifrån de enskilda förutsättningar och krav 
som gäller i upphandlingen. 

4.3 Avtalsdatabas  
Samtliga upphandlade avtal ska registreras och som huvudregel publiceras 
och tillgängliggöras i Eslövs kommuns avtalsdatabas. Syftet är att förenkla 
och förbättra avtalsförvaltningen i kommunen genom en samlad och 
enhetlig hantering. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för och 
administrerar kommunens avtalsdatabas samt den avtalsregistrering och 
avtalspublicering som sker i systemet. De förvaltningar som genomför egna 
upphandlingar enligt undantagen i dessa riktlinjer ska vid avtalsregistrering 
och publicering vända sig till aktuell kontaktperson på inköps- och 
upphandlingsenheten. 

4.4 Beställningsportal  
Alla avtal som löpande kan avropas ska tillgängliggöras beställarna i 
kommunens beställningsportal. Som ett minimum ska en så kallad 
informationsartikel skapas innehållande information om var avtalet för 
varan eller tjänsten finns och var beställaren kan hitta mer information. 
Ansvar för tillgängliggörandet av sådan information framgår av e-
handelsorganisationens roller och ansvar. 

5 Utbildningar 
Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att tillhandahålla interna 
inköps- och upphandlingsutbildningar. Internutbildningar erbjuds och 
anpassas utifrån verksamheternas behov och tillhandahålls på olika sätt, 
bland annat genom salsföreläsningar, digitala utbildningar och drop-in-
tillfällen. Målgrupper för kommunens interna utbildningar är de roller som 
beskrivs i avsnitt 2.3. 
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Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för Eslövs kommuns 
anbudsskola som arrangeras två gånger per år. Målgrupp för anbudsskolan 
är näringslivet i och kring Eslövs kommun. Anbudsskolan syftar till att 
stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upphandling så att fler aktörer 
deltar i de upphandlingar som kommunen genomför, samtidigt som ökad 
dialog mellan Eslövs kommun och kommunens potentiella leverantörer 
bidrar till en löpande utveckling av de interna inköps- och 
upphandlingsprocesserna.  

6 Delegeringsordning 
Beslut om anskaffning och tecknande av avtal får endast göras av 
medarbetare i organisationen som har delegation av nämnd eller styrelse. 
För kommunövergripande och samordnad anskaffning som fastställs i 
kommunens upphandlings- och genomförandeplan gäller kommunstyrelsens 
delegeringsordning. För verksamhetsspecifik anskaffning gäller den berörda 
nämndens delegeringsordning. 

7 Diarieföring och informations-/ 
dokumenthanteringsplan 
Diarieföring av de handlingar som genereras med anledning av Eslövs 
kommuns anskaffningar sker enligt gällande lagstiftning och enligt varje 
nämnds/styrelses informations-/dokumenthanteringsplan. 
Kommunövergripande och samordnade upphandlingar diarieförs under 
kommunstyrelsen medan verksamhetsspecifika upphandlingar diarieförs 
under den nämnd/styrelse som ansvarar för den verksamhet där behovet 
finns. 
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Bilaga 1. Strategisk hållbar anskaffning i Eslövs 
kommun 
1 Inledning 
Syftet med en strategi för hållbar anskaffning är att styra och stödja 
verksamheter med anskaffningsbehov att ställa hållbarhetskrav vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader så att Eslövs kommuns mål 
och visioner i ”Handlingsprogram 2019-2022” för ett hållbart samhälle 
uppfylls. Hållbarhetsarbetet ska även bidra till att de 17 hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 uppnås15. Upphandlaren tillsammans med verksamheten 
ansvarar för att beakta denna vägledning i de upphandlingar där 
kommunstyrelsen beslutat att specifika hållbarhetskrav ska ställas.  
I upphandlings- och genomförandeplanen redovisas strategiska 
frågeställningar utifrån ett flertal perspektiv, däribland juridiska och 
ekonomiska konsekvenser samt de olika hållbarhetsdimensioner som 
presenteras nedan. Därefter prioriteras varje år ett antal upphandlingar som 
gör mest skillnad och får störst effekt ur en samlad bedömning. 

2 Fokusområden  
Utsläpp av växthusgaser orsakas till drygt 80 procent av konsumtion av 
livsmedel samt byggnader och transporter. Eslövs kommuns politiska 
handlingsprogram och övriga styrdokument ligger till grund för utvalda 
fokusområden för hållbar anskaffning. Fokusområdena har fastställts av 
kommunfullmäktige och inbegriper de tre dimensionerna ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet. Hållbarhetskrav ska ställas främst inom 
nedan angivna fokusområden:  

• Bygg och fastighet 
• Drift- och anläggningsentreprenader 
• Energi  
• Fordon, transport och drivmedel 
• Livsmedel 
• IT  

2.1 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet innebär att hänsyn ska tas främst till de kostnader 
som direkt belastar organisationen. Med hjälp av en livscykelkostnadskalkyl 
(LCC-kalkyl) väljs produkter som ger mest värde baserat på en totalkostnad 

 
15 Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-
utveckling/ 
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över tid. LCC främjar en hållbar och långsiktig användning av skattemedel. 
Vid en upphandling kan det exempelvis innebära att krav ställs på 
produktens livslängd, drift- och underhållskostnader eller att produkten 
innehåller utbytbara delar. Även en funktionsupphandling kan ge ökade 
incitament till återbruk och återvinning. 
Ekonomisk hållbarhet kan uppnås genom att sträva mot en cirkulär 
ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär att resurser tas tillvara genom att 
cirkulera dem om och om igen, genom återbruk och med en minimal 
produktion av avfall.  
 
Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning: 

• Kan vinster göras genom att ställa krav på återbruk och/eller 
återvinning? 

• Bör livscykelkostnadskalkyl göras och utvärderas? 
• Är det lämpligt att hantera anskaffningen som en 

innovationsupphandling? 
• Finns risker för korruption såsom till exempel mutor och jäv? 
• Har Upphandlingsmyndigheten tagit fram upphandlingskriterier 

kring LCC inom det aktuella området? 
• Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel 

TCO16)? 
• Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området? 

2.2 Miljömässig hållbarhet 
Miljömässig hållbarhet kan uppnås genom att ställa krav som syftar till en 
minskad negativ påverkan på miljön såsom krav på fossilfritt eller 
förnyelsebara bränslen. Det kan också handla om att ställa krav på till 
exempel miljökompetens, produkternas energianvändning, innehåll av 
farliga ämnen, materialval, återvinningskrav, livslängd med mera.  
En livscykelanalys (LCA) är en beräkning av en produkts miljömässiga 
påverkan från ”vaggan-till-graven”, att skilja från LCC som är en 
ekonomisk beräkning. Om en LCC utvecklas till att även inkludera externa 
kostnader, till exempel miljöeffekter, kan den anses vara en ekonomisk 
LCA. 
 
Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning: 

 
16 TCO Certified är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. TCO står för 
”Total Cost of Ownership” och är ett företagsekonomiskt begrepp. 
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• Går behovet att lösa på annat sätt som minskar miljöbelastningen? 
• Bör krav på miljöledningssystem eller annat miljöarbete ställas?  
• Går det att ställa krav på återbruk av produkter? 
• Går det att ställa krav på återvunnet material? 
• Bör krav på produkters energianvändning ställas? 
• Finns risker för att farliga ämnen hanteras?  
• Förekommer kemikalier som ska undvikas? 
• Förekommer transporter av farligt avfall? 
• Ska krav ställas på sortering av avfall? 
• Går det att ställa krav på fossilfritt alternativt krav som leder till en 

lägre användning av fossila bränslen? 
• Har miljökrav och kriterier tagits fram av Upphandlingsmyndigheten 

inom det aktuella området? 
• Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel Svanen, 

Bra miljöval, ISO-certifieringar, och KRAV)? 
• Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området? 

2.3 Social hållbarhet 
Social hållbarhet innebär till exempel tillgänglighet, arbetsrättsliga villkor, 
arbetsmiljö, stödjande åtgärder till personer som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden, lika och sunda arbetsvillkor samt rättvis handel. 
Om arbetet utförs i Sverige eller EU ska en behövlighetsbedömning göras 
gällande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. 
Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i 
enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade 
kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.  
 
Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning: 

• Ska arbetet utföras i Sverige, i EU eller i tredje land? 
• Bör krav ställas att antagen leverantör har ett systematiskt arbete för 

lika villkor och mot diskriminering? 
• Har sociala krav och kriterier tagits fram av 

Upphandlingsmyndigheten inom det aktuella området? 
• Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel 

FairTrade)? 
• Går det att ställa krav på att antagen leverantör arbetar enligt CSR 

(Corporate Social Responsibility)? 
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• Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom 
området? 

Sysselsättningskrav handlar om arbetsstödjande åtgärder. Det innebär att 
leverantören, under kontraktstiden, ska erbjuda anställning, utbildning, 
praktik- eller traineeplatser till en vald målgrupp, till exempel nyanlända, 
ungdomar eller långtidsarbetslösa. 
 
Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning: 

• Går det att ställa krav på praktik- och/eller utbildningsplatser? 
• Går det att ställa sysselsättningskrav på att antagen leverantör under 

kontraktstiden ska erbjuda anställning till personer i grupper som 
står långt från arbetsmarknaden? 

• Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom 
området? 

3 Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs 
kommuns upphandlingsmallar 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är anpassade specifikt för 
offentlig upphandling och finns i olika nivåer. Detta innebär att kraven är 
avstämda mot branschpraxis, upphandlingslagstiftning och gällande 
rättspraxis samt med beaktande av praktiska förutsättningar för offentlig 
upphandling.  
Resurser för att kunna genomföra kravställande, utvärdering och löpande 
avtalsuppföljning måste säkerställas i varje enskild upphandling innan 
annonsering och inom budgeterade medel. 
Kommunens upphandlingsmallar utgör rutiner för upphandlingsarbetet. Där 
finns ytterligare information om vad upphandlaren tillsammans med 
verksamheten behöver tänka på i samband med att hållbarhetskrav tas fram. 

4 Kontakt 
Inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret vägleder i 
att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. För specifik rådgivning inom 
hållbarhetsområdena kontaktas följande verksamheter: 
 
Ekonomisk hållbarhet 
 

Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret 

Miljömässig hållbarhet 
 

Miljöenheten, Miljö och Samhällsbyggnad 

Social hållbarhet Arbetsmarknadsenheten, Barn och Utbildning 
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Upphandlings- och genomförandeplan 2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 103, att enligt riktlinjerna för inköp 
och upphandling ska respektive nämnd anta en upphandlings- och genomförandeplan 
för kommande budgetår.  
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen följer budgetprocessen så att nämnden kan 
säkerställa att det finns medel till de upphandlingsprojekt som startas samt en 
möjlighet att kontrollera att upphandlingsprojekten genomförs utifrån beslutad 
process och ambitionsnivå. 

Vidare visar planen på möjligheter, risker och konsekvenser, som förvaltningens 
behov av upphandling kan medföra, ur aspekter såsom säkerhet, dataskydd, 
digitalisering och samtliga hållbarhetsdimensioner. Varje upphandling som finns 
med i nämndens upphandlingsplan är utifrån dessa aspekter analyserade av 
kommunens specialister inom respektive område. Nivån av krav på till exempel 
kvalitet, hållbarhet, säkerhet och dataskydd får konsekvenser för verksamheten och 
nämnden, bland annat i utförandet av uppdraget, för kostnaderna och för 
måluppfyllelsen. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att ärenden och beslutanderätten som 
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får eller kan 
delegeras. Genom att nämnden i upphandlings- och genomförandeplanen får tillgång 
till och insyn i resultatet av de analyser som kommunens specialister tillsammans 
med inköps- och upphandlingsavdelningen gjort har nämnden också möjlighet att ta 
ställning till vilken ambitionsnivå nämnden klarar att uppnå i respektive verksamhets 
behov. 
 
För upphandlingar av verksamhetskritisk karaktär är det av största vikt att nämnden 
anger vilken inriktning och kvalitet varan/tjänsten ska ha. En sådan 
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verksamhetskritisk upphandling kan nämnden önska att följa och få regelbunden 
återkoppling på under upphandlingsprocessen samt prioritera utifrån till exempel 
kvalitets- och säkerhetsmässiga ställningstaganden.  
 
Andra upphandlingar kan ha stapelvarukaraktär där det inte krävs några 
genomgripande ställningstaganden. Sådana upphandlingar kan nämnden överlämna 
till förvaltningen för fortsatt handläggning utifrån dennes verkställighet. 
 
Upphandlings- och genomförandeplanen ska omfatta upphandlingar som lämnas i 
uppdrag till inköp- och upphandlingsenheten att genomföra.  
• Upphandlingar upp till 100 tkr görs inom förvaltningen som direktupphandling.  
• Upphandlingar upp till 600 tkr genomförs i huvudsak inom förvaltningen.  

 Kultur och Fritid har inga planerade upphandlingsbehov för plan 2023. 

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplanen för 
2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, inköp- och upphandlingsavdelningen 
 
 
 
Marcus Kulle Sofia Bärring 
Förvaltningschef Controller 
 

101 (101)


	c6a5c16e-db98-4cc8-b11f-cd4b507861a2
	Kallelse till sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag


	78577ab4-4db2-45ea-a023-c93a0481c52a
	212f86f6-b735-4a8c-a19b-a4f70c822cf6
	Yttrande över Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Eslövs kommun i Eslövs kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	-	Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs kommun
	Beredning
	Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har granskat förslag till riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och bedömer att riktlinjerna visar på en tydlig brandskyddsorganisation, lättförståeliga instruktioner och en tydlighet i vad som ska följas upp och av vem. Förslaget stämmer väl överens med nuvarande brandskyddsorganisation vilket kultur- och fritidsförvaltningen ser som positivt då det fungerar tillfredställande.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Servicenämnden


	646061cd-fe8e-4bb1-9996-0bcfdf3d50ec
	ea2a4919-909c-49de-930e-8f58d3ef167f
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till


	afff5d40-51f1-4b28-bd25-a2a35b0ab9b7
	Inledning	5
	1. Policy för systematiskt säkerhetsarbete	5
	2. Ansvarsfördelning och delegering	6
	3. Brandskyddsorganisation	13
	4. Utbildning	13
	5. Rutiner 5.1 Egenkontroll	16
	6. Byggnadstekniskt brandskydd	17
	7. Drift och underhåll	18
	8. Kontroll och uppföljning	19
	9. Lag- och myndighetskrav för SBA	19
	10. Övrig information	20
	Inledning
	1. Policy för systematiskt säkerhetsarbete
	1.1 Syfte
	1.2 Mål

	2. Ansvarsfördelning och delegering
	2.1 Uppdrag och roller
	2.2 Kommunfullmäktige
	2.2 Kommunstyrelsen
	2.3 Nämnderna
	2.4 Servicenämnden
	2.5 Kommundirektören
	2.6 Förvaltningscheferna
	2.7 Förvaltningschef serviceförvaltningen
	2.8 Brandskyddssamordnare (på respektive förvaltning)
	2.9 Brandskyddssamordnare på Serviceförvaltningen (kommunövergripande uppdrag)
	2.10 Verksamhets-, avdelningschef eller motsvarande
	Rapportering

	2.11 Enhetschef, rektor eller motsvarande
	Egenkontroller av brandskyddet
	Rutiner
	Utbildningar

	Övning
	Rapportering

	2.12 Brandskyddskontrollant (medarbetare)
	Dokumentation
	Egenkontroller av brandskyddet
	Rapportering
	Utbildning

	2.13 Brand- och säkerhetsstrateg
	2.14 Fastighetsförvaltare
	Gränsdragningslistor
	Kontroller och besiktningar
	Rapportering
	2.15 Fastighetstekniker/ Anläggningsskötare
	2.16 Kompetens

	3. Brandskyddsorganisation
	3.1 Brandskyddsorganisation – fastighetsägare och nyttjanderättshavare

	4. Utbildning
	4.1 Introduktion för nyanställda
	4.2 Grundutbildning brandsäkerhet - webbutbildning
	4.3 Släckövning med handbrandsläckare
	5.6 Utrymningsstrategi och utrymningsövningar

	5. Rutiner 5.1 Egenkontroll
	5.2 Utrymningsplan
	5.3 Hantering av brandfarlig vara
	5.4 Heta arbeten
	5.5 Tillfällig övernattning

	6. Byggnadstekniskt brandskydd
	6.2 Brandskyddsdokumentation

	7. Drift och underhåll
	8. Kontroll och uppföljning
	8.1 Årshjul för det systematiska brandskyddsarbetet

	9. Lag- och myndighetskrav för SBA
	9.1 Lag om skydd mot olyckor, 2003:778
	9.2 Förordning om skydd mot olyckor, 2003:789
	9.3 SRV: s allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3

	10. Övrig information

	631f90b6-9887-48e7-a99c-4f921e454f91
	98f2a86c-2549-4765-a387-305d4bfd6eb4
	Delårsbokslut 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Delårsrapport 2022
	Beredning
	Delårsrapporten med helårsprognos har framtagits i samråd med verksamheterna i kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	f8986873-5b38-46cd-a249-b3037589983a
	1b4db1f4-5cb9-4984-a8d2-c9557eb23315
	d30f568d-9406-426b-9bdf-0533e37f706c
	Kultur och Fritidsnämnden yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026
	Ärendebeskrivning
	Kommunens budgetberedning har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgetramar för 2023 och planperioden 2024-2026. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att respektive nämnd ska lämna yttrande över förslaget vid september månads sammanträde.
	Beslutsunderlag
	-	Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 2024-2026
	Beredning
	Inför budgetår 2023 har kommunen ledningsgrupp tillsammans identifierat fem övergripande utvecklingsområden.
		Sätt medborgaren i ökat fokus
		IT-digitalisering
		Nya arbetssätt
		Eslöv evenemangstaden
		Arbeta förebyggande.
	Kultur- och fritidsnämnden arbetar idag aktivt inom samtliga områden och ser flera möjligheter men även utmaningar inom befintlig ram.
	Av kultur- och fritidsnämndens nettoram består cirka 80 % av fasta kostnader såsom hyror (45 %) och löner (35 %) . Resterande 20 % består av driftskostnader. Nämnden har inte heller inför 2023 erhållit indexuppräkning för dessa driftskostnader vilket innebär att nämnden varje år tappar ackumulerad inköpskraft och har stora utmaningar att leverera samma kvalitet till lägre kostnad. Allt föreningsstöd återfinns under driftskostnader vilket innebär att föreningsstödet inte följer någon index- eller volymuppräkning.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	657ea644-399a-4351-b91d-abdf31e76728
	Kultur- och fritidsnämnden
	Uppdrag
	Planerad verksamhet
	Planering utifrån möjligheter och utmaningar
	Tabeller
	Verksamhetsmått
	Driftsbudget per verksamhet (mnkr)
	Resultatbudget (mnkr)
	Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)
	Investeringsbudget netto (mnkr)


	450d81e4-3b27-4c65-bcfe-a674db32dabe
	42a28b74-c408-41c5-8384-558e9cf04434
	0f7daefe-e3b4-462f-aa21-99ac04f6c3ab
	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut
	Deltagande i beslut
	Beslutet skickas till


	d9cfa7d1-b46c-4e1b-8e9d-2a8ae8b24b2a
	21fcff8e-afb7-4328-899e-60dad601927e
	Yttrande av remiss revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling
	Ärendebeskrivning
	Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022, Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling
	Beslutsunderlag
	-	Riktlinjer för inköp och upphandling
	Beredning
	Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all
	upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation,
	konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och
	arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett
	strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som
	vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	bbba9f4b-447c-41ad-a94e-d3a05f09ff3b
	ff10cc42-0ff5-4d48-93af-036d7055a163.docx
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till


	a610dd3b-3bae-42cb-8fd9-cff5ad38eda7
	1	Inledning	3
	2	Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs kommun	3
	3. Beställningar samt inköp med särskild avropsordning	9
	4	Direktupphandling	10
	5	Upphandling	11
	6	Upphandlings- och genomförandeplan (UGP)	12
	1	Inledning
	1.1	Vad omfattas?

	2	Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs kommun
	2.1	Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning
	2.2	Ett strategiskt verktyg och ett enhetligt arbetssätt
	2.3	Funktioner och roller

	3. Beställningar samt inköp med särskild avropsordning
	4	Direktupphandling
	4.1	Direktupphandling

	5	Upphandling
	5.1	Kvalitetssäkrade processer och god dialog – bättre affärer
	5.2	Kommunövergripande eller förvaltningsspecifik upphandling?

	6	Upphandlings- och genomförandeplan (UGP)
	6.1	En politiskt beslutad plan
	6.2	Flera fördelar


	2cad332f-460a-40e3-9b01-e8576b3ab0f8
	1	Strategi och styrning	4
	2	Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun	6
	3 Anskaffning i Eslövs kommun	9
	4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning	17
	5 Utbildningar	18
	6 Delegeringsordning	19
	7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan	19
	1	Strategi och styrning
	1.1	Omfattning
	1.2	Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning
	1.3	Strategisk anskaffning
	1.4	Hållbar anskaffning
	1.5	Säker upphandling

	2	Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun
	2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion
	1
	2
	2.2 Samordnad upphandlingsfunktion
	2.3 Funktioner och roller
	2.3.2 Inköpsansvarig
	2.3.4 Inköpsgrupp
	2.3.5 Beställare

	1
	2
	3
	3.1
	2.3.6 Direktupphandlare
	2.3.7 Upphandlare
	2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp


	3 Anskaffning i Eslövs kommun
	3.1	Anskaffning från kommunens befintliga avtal
	3.2	Anskaffning när avtal saknas
	3.2.1 Direktupphandling
	3.2.1.1 Direktupphandling understigande 100 000 kronor
	3.2.1.2 Direktupphandling överstigande 100 000 kronor

	3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen

	3.3	Kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik anskaffning
	3.3.1 Kommunövergripande upphandling
	3.3.2 Samordnad upphandling
	3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling

	3.4	Upphandlings- och genomförandeplan

	4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning
	4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson
	4.2 Plan för avtalsförvaltning
	4.3 Avtalsdatabas
	4.4 Beställningsportal

	5 Utbildningar
	6 Delegeringsordning
	7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan
	1	Inledning
	2	Fokusområden
	2.1 Ekonomisk hållbarhet
	2.2 Miljömässig hållbarhet
	2.3 Social hållbarhet

	3	Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs kommuns upphandlingsmallar
	4	Kontakt


	5ce75465-cdbe-40aa-b6cf-e4026d58d864
	373becc2-68a3-430e-82e6-655fc9875477
	Upphandlings- och genomförandeplan 2023
	Ärendebeskrivning
	Beredning
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen



