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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Uppföljning av förvaltningens arbete för december 
2022 (SOT.2022.0001) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete december 2022 
• Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för december 2022 

 

4. Information från förvaltningschefen för december 
2022 (SOT.2022.0002) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för december 2022 
• Presentation. Information från förvaltningschefen för december 2022 

 

5. Ekonomisk månadsrapport för november 2022 
(SOT.2022.0003) 

  

   
 

 

6. Intern kontrollplan för servicenämnden 2023 
(SOT.2022.0162) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan för servicenämnden 2023 
• Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023 
• Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

7. Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för servicenämnden 2022 
(SOT.2022.0043) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Samanställning av årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, Servicenämnden 2022 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, Servicenämnden 2022, 2022-11-10 
• Cheklista årlig uppfoljning av det systematiska arbetsmiljoarbetet från 

KIA 
 

8. Årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet för servicenämnden 2022 
(SOT.2022.0030) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 

2022 
• Handlingsplan för Serviceförvaltningens systematiska 

brandskyddsarbete 2023 
• Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska 

brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 2022 
 

9. Årlig uppföljning av det systematiska 
dataskyddsarbetet på förvaltningsnivå 2022 
(SOT.2022.0182) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av det årliga systematiska 

dataskyddsarbetet på förvaltningsnivå för 2022 
• Uppföljning av det årliga systematiska dataskyddsarbetet på 

förvaltningsnivå - formulär 
• Uppföljning: Egenkontroll av dataskydd 
• Förslag till ändringar i delegeringsordning för servicenämnden 

 

10. Uppföljning av byggprojekten för december 2022 
(SOT.2021.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för december 2022 
• Uppföljningsrapport av byggprojekt för december 2022 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

11. Omförhandling av hyresavtal 045-600 Bjärevägen 
2, fastigheten Axelvold 6 (SOT.2022.0180) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Omförhandling av hyresavtal 045-600 Bjärevägen 2, 

Fastigheten Axelvold 6 
• Hyresavtal Bjärevägen 2, kontrakt nummer 045-600, avtalstid 1 januari 

1998 till 31 december 2022 
• Hyresavtal Bjärevägen, kontrakt nummer 045-600, avtalstid 1 januari 

2023 till 31 december 2027 
 

12. Omförhandling av hyresavtal 075-604 
Järnvägsgatan 12, fastigheten Sibbarp 25:27, 
Marieholm (SOT.2022.0181) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Omförhandling av hyresavtal 075-604 Järnvägsgatan 

12, fastigheten Sibbarp 25:27 Marieholm 
• Hyresavtal Järnvägsgatan 12, kontrakt nummer 75-604-1, avtalstid 1 

januari 1998 till 31 december 2022 
• Hyresavtal Järnvägsgatan 12, kontrakt nummer 075-604, avtalstid 1 

januari 2023 till 31 december 2027 
 

13. Uppföljning av externa hyresavtal för december 
2022 (SOT.2021.0194) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport externa hyresavtal för december 

2022 
• Uppföljningsrapport för externa hyresavtal för december 2022 

 

14. Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för 
december 2022 (SOT.2022.0027) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll 

för december 2022 
• Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll december 2022 
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 SOT.2022.0001  
 
 
 
2022-11-21 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 
 

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

 

Uppföljning av förvaltningens arbete december 2022 

Ärendebeskrivning 
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde den 13 december 2022 informerar 
avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom 
Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning  
• Demokrati och verksamhetsstöd 
• Måltid 
• Transportservice 
• Fastighetsförvaltning 
• Fastighetsservice 
• Lokalvård 
• Servicecenter/IT 
• Servicecenter/kontaktcenter 
• Byggprojektavdelningen 
• Brand och säkerhet 
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 SOT.2022.0001 
 

 2 (2) 

 

 
 

Beslutsunderlag 
-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP december 2022. 
 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljning av förvaltningens arbete
December

11 (218)



Syfte
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
      Kommunallag (2017:725) 

6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

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

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning
• Demokrati och verksamhetsstöd
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsförvaltning
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Servicecenter/IT
• Servicecenter/Kontaktcenter
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet
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HR (Human Resources, personalfrågor)
• Riktning tillitsbaserad organisation.

• Aktiviteter Kompetensförsörjningsplan.

• Roll- och befattningsbeskrivningar.

• Planering Årskalender 2023.
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Ekonomistyrning
• Ekonomisk månadsuppföljning tom november 2022. Servicenämnden december.
• Förslag till Internkontrollplan 2023. Servicenämnden december.
• 19 december KF-beslutar budget 2023.

• Ekonomisk Årshjul 2023. Servicenämnden Januari.

Pågående arbete;
• 14 december genomförs anpassad utbildning i Raindance budgetverktyg. 
• WS utforska kommunens ekonomi – Åtgärdsplan arbetas fram. 
• Internbudget 2023
• Årsbokslut 2022 - påbörjas
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Demokrati och verksamhetsstöd
• Planeringsarbetet angående flytten till 

Rådhuset pågår 
• Resultat och utvecklingssamtal slutförda
• Vi närmar oss slutet av att driva Tolkförmedling 

i egen regi, ny leverantör är redo
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Samverkan mellan
Eslövs och Höörs kommuner

Uppföljning av samverkansavtal

Från ord till bord

Skolmåltider för alla

Nollvision mot 
undernäring

Strategiska inriktningar för förskola, skola och särskilda boende
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Samverkan mellan
Eslövs och Höörs kommuner

Måluppfyllelse av miniminivå

Samma matsedlar 
Samma recept
Samma egenkontrollprogram
Gemensamma utbildningar
Likvärdiga måltidsombudsträffar
Samma kvalitetskontrollrutiner
Gemensamma rutiner om specialkost

Koncept Implementering

Klart

Påbörja
t
Ej påbörjat
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Intern avtalsuppföljning 
Inkommande prisjusteringar
Ta fram prognoser 
Följa upp nyckeltal

Nyckeltal
• Kr/kg
• Avtalstrohet
• Svenska råvaror
• Ekologiskt
• Klimatpåverkan

Prisjusteringar kopplat till menyn
• Analys
• Åtgärdsplan
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Måltidsinspiratör
Syfte
att inspirera och stödja köken att nå 
visionen Skånes bästa måltider.
Mål
Säkerställa att hela måltidskedjan följer 
lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner.

Observation 
och 

kartläggning

Analys

Aktivitet-, tids- 
och 

kommunikations
-plan

Uppföljnin
g

Avslut

Uppföljnin
g

Uppdragets huvudområde
 
• Produktion
• Matlagningsmetodik 
• Tillagning från grunden
• Kvalité på måltiderna
• Servering
• Logistik
• Ordning & Reda
• Matgästens påverkan och inflytande
• Service & Bemötande = Värdskap
• Kommunikation
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Gemensam krisberedskap
Krismeny
Krislager
Inköpsunderlag

Beredskapshandbok från livsmedelsverket

Inväntar verkställande

Plan för planerade tillfälliga energiavbrott om det
sker under produktion
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Skolmåltider för alla
Skolmaten är en viktig del av skolans verksamhet, genom att få elever att äta bra mat ges bättre förutsättningar för att lära, 
möjlighet till bra matvanor, jämlik hälsa och en lugnare stämning i skolan. Faktorer som ofta påverkar skolresultaten. 
Måltiden är också en möjlighet för lärande kopplat till mat, miljö, hälsa och hållbar utveckling.  

(Nationella riktlinjer för måltider i skolan- SLV)

Strategisk inriktning ”skolmåltider för alla” 
Fokus är att utgå från aktiviteter som ger mervärde för 
matgästen. 
- flervalsmöjligheter
- öka matgästers påverkan 

Leveransmål: 
- Ta fram vilka aspekter i skolmåltiden som vi ska fokusera på vid 

utvecklingsarbete av skolrestaurangen utifrån matgästernas 
perspektiv 

Mål: 
-  Ökad nöjdhet bland våra matgäster 
-  Öka matgästernas inflytande och delaktighet 

Tillsammans
Skånes bästa måltider 2025
Med:
- Stärkta studieresultat
- Attraktiva skolmiljöer
- Hållbara kommuner
Genom:
- Attraktiva måltider
Som ger: 
- Nöjd matgäst
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Måltidsabonnemang 2.0 Förväntat resultat
• Större utbud och 

näringsmässigt bättre 
måltider

• Minskad undernäring

• Inköp av varor – direkt från leverantör
• Alla måltider och mellanmål från 

måltidsverksamheten förutom frukost
• Införa protein och energiberikade måltider

Syfte: Matgästen erbjuds flera, mindre 
protein- och energiberikade måltider i 
syfte att minska undernäring, samtidigt 
öka valfrihet och flexibilitet.

Flera mindre men energi-, protein- och 
näringstäta måltider spridda över dagen

Lika näringsinnehåll trots olika mängd mat

Vi vill:
• Minska längd på nattfastan
• Minska antal minuskoster
• Öka måltidskvalitén
• Individanpassade måltider  
• Minska undernäring
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Framtid
Nutritionshandbok inom vård och omsorg
Utveckling av Konsistensanpassade måltider
Internt avvikelsesystem
Gemensamt rekryterings och introduktionsprogram
Digital arbetsmiljöstruktur ”lätt att hitta”

Nästa dimension
• Utreda gemensam bemanningsfunktion
• Distributionslogistik
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Transportservice
• 15 dec blir det visning för chaufförerna på MoE av den 1:a 

nya bussen 
• Avd chef 1 dags utbildning i Retorik och 

presentationsteknik
• Nuvarande Fordonsavtal löper ut 230131, därefter kommer 

vi att avropa via Adda Inköpscentrals ramavtal ”Fordon 
2022”. 15 Generalagenter ingår i ramavtalet, 21 märken 
representerade.
2 del områden
Område A – Personbilar och område B Transportfordon 
Avrop genom FKU – förnyad konkurrensutsättning.
Finns ingen sk standardutrustning enligt avtalet, men ställer 
en del krav på säkerhet och miljö, övrig kravställning görs 
av beställaren. 
Ingen standardutrustning enligt avtalet, som det finns på 
nuvarande avtal.
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Fastighetsförvaltningen
• Arbete och utredning med elupphandling pågår. Arbete med 

upphandling för 2023 pågår samt utredning av framtida mer långsiktigt 
elhandel.

• Driftoptimering av fastigheternas förbrukning av el, värme och vatten 
pågår. Arbetena består av  bl a fortsatt inventering av systems 
funktioner, åtgärdsplaner samt planering och beställning av arbeten. 

• Planering av 2023´s planerade fastighetsunderhåll pågår  samt avslut av 
2022´s arbeten.

• Utredningen och åtgärdsplanerna av storköken pågår. Stehagskolan och 
Vasavångskolan kök är uppstartat som projekt inför upphandling.

•  
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• Parkarbetarna har genomfört utbildning i 
beskärning

• Julledigheter är godkända 

Fastighetsservice 28 (218)



• Resultat och utvecklingssamtal pågår
• Fönsterputsning är gjort på en del särskilda boenden 

samt en del förskolor
• Mycket arbete och diskussioner när det gäller 

besparingarna nästa år
• Uppdateringar i vårt nuvarande städprogram
• Planeringar inför flytten till Rådhuset
• HLR utbildning 8 december
• Gemensam julfika med alla lokalvårdare den 13 

december

Lokalvård 29 (218)



Servicecenter/IT
• Planering pågår med logistik och flytt av Servicedesk med anledning av 

projektet Trygg och säker Foajé.
• Centralt inköp av skrivare gjord. 200 stycken skrivare blev det i denna 

omgång.
• Avtackning av pensionär och gemensam aktivitet för att avdelningen 

delas på två olika håll är gjord.
• Samtliga resultat och utvecklingssamtal genomförda
• Ny konsult för vår integration mellan hr-system och användardatabas 

igång och det ser återigen lovande ut!
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Servicecenter/Kontaktcenter
• Samtliga resultat och utvecklingssamtal genomförda
• Fulltalig personalstyrka från 1 december! (6 medarbetare)
• Omvärldsbevakning för 3 medarbetare (Connect 22)
• Gemensam aktivitet för att avdelningen delas på två olika håll är gjord.
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Byggprojektavdelningen 

• Inget nytt om Sallerupskolan
• Alla resultat och medarbetarsamtal är klara
• Avvaktan i väntan på vilka projekt vi kan starta utifrån kommunens 

besparingar.
• Planering inför flytt till Rådhuset (det byggnadstekniska el, dörrar, 

källarväggar mm)
• Planering i stora drag inför 2023
• Julsemestrarna är klara och godkända
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Brand och säkerhet
• Klar med den årliga sammanställningen av förvaltningens systematiska 

brandskyddsarbete.
• Upprättar riktlinjer gällande kamerabevakning, inbrott och skadegörelse
• Reviderar riktlinjerna efter remissvar från övriga förvaltningar
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Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen
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 SOT.2022.0002  
 
 
 
2022-11-21 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 
 

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

 

Information från förvaltningschefen för december 
2022 

Ärendebeskrivning 
Syftet med information från förvaltningschefen är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde den 13 december 2022 informerar 
förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten 
är Eslövs kommuns beslutade Budget 2022 och Plan 2023-2025 och 
Handlingsprogram 2019-2022. 
 
Återrapportering av mål och verksamhet:  
Handlingsprogrammet område Verksamhet och medarbetare. Inriktningsmål: 
Attraktiv arbetsgivare.  
 
• Information om Projekt flytt till Rådhuset för Serviceförvaltningens kontor. 
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 SOT.2022.0002 
 

 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Information från förvaltningschefen PPP december 2022. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Information förvaltningschefen 
december 2022

Servicenämnden 2022-12-13
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Syfte

• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.

• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.

• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.

• Välkommen med frågor och synpunkter.
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Förvaltningens förslag till beslut

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

• Återrapportering mål och verksamhet:
• Handlingsprogrammet område Verksamhet och 

medarbetare. 

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare.

Information om Projekt flytt till Rådhuset för Serviceförvaltningens 
kontor.

• Frågor.

• Kontaktuppgifter.
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Projekt flytt till Rådhuset för 

Serviceförvaltningens kontor
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Preliminär tidsplan

• Riskbedömning och handlingsplaner i alla avdelningar, 42 arbetsplatser.

• Samverkan med fackliga organisationer, Fösam 7/12.

• Kartläggning teknisk utrustning, kontorsmöbler och arkiv.

• Preliminär flytt 1 mars 2023.
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Riskbedömning och handlingsplan – Flytt till Rådhuset
Datum: 

Avdelningschef: 
Förvaltning/Avdelning/Arbetsställe:  

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN

Riskområden och konsekvenser
Allvarlig 

risk

Annan 

risk

Å

t

g

ä

r

d

e

r

Ansvarig Klart när
Uppföljning

/kontroll

Datum: 2022- Datum:

___________________________________ ________________________________________

Underskrift- Chef Underskrift- Skyddsombud
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef

Åsa Ratcovich

asa.ratcovich@eslov.se

0413- 629 21
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Intern kontrollplan för servicenämnden 2023 

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

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

 
Eslövs kommuns riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen den 26 
oktober 2021. 
I kommunens riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för 
internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
-Plan för intern kontroll för servicenämnden 2023,  
-Riktlinjer för Intern kontroll, antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26. 
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Beredning 
Servicenämnden har tagit fram förslag till plan för intern kontroll 2023 med 
handlingsplan och kontrollrapport. 2022 års handlingsplan för intern kontroll är 
grund för handlingsplan 2023 och har utifrån workshop med servicenämnden 
reviderats med nedanstående punkter. 
- Handkassor. Rutiner för uppföljning och ekonomisk kontroll upphör eftersom 

inga handkassor tillhandahålls. 
- Hållbar utveckling, Kvalitetssäkrad energiuppföljning kopplad till 

temperaturväxlingar utvecklas. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner plan för intern kontroll 2023. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Förslag till plan för Intern kontroll servicenämnden 2023 
Vad är intern kontroll  
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6 kapitlet  
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet  
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § 
har lämnats över till någon annan.  
 
Eslövs kommuns Riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26,  
I kommunens Riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Intern kontroll servicenämnden 2023,  
Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023 inkl. Kontrollrapport 
Riktlinjer för Intern kontroll antaget av kommunstyrelsen, 2021-10-26 

52 (218)



2 
 

Handlingsplan 2023 för Intern kontroll servicenämnden 
Process/rutin/syste
m/styrdokument  
 

Kontrollmoment  Frekvens  Ansvarig för 
uppföljning  

Rapportering  Väsentlighets-
/riskbedömning  

Kommentarer  

Organisations-             
beskrivning  

Säkerställa att 
organisations-
schema för 
verksamheterna är 
upprättade. 

April 
September  

Förvaltningschef och 
respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd  

Svag  Bedöms som svag risk 
för ekonomisk eller 
verksamhetsskada  

Post och diarieföring  Daglig postöppning 
och diarieföring.  

April 
September  

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
förvaltningslagen 
m.fl. 

Arkivering  Arkivering enligt 
dokumenthanterings
plan. 

April 
September 

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

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

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

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

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj  
Oktober  
nämnd  

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen och 
verksamhetsskada  

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning               
(TAS BORT) 

Rutiner för hantering 
av handkassor 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Skydd i fastigheterna 
 

Rutiner för 
skalskydd, kamera-
övervakning  

April  
September  

Avdelningschef 
fastighetsförvaltning  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  
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Samhällsviktig 
verksamhet Risk- och 
sårbarhetsanalys med 
åtgärdsförslag för 
Serviceförvaltningen 

Uppföljning av 
planerade 
åtgärdsförslag enligt 
framtagen analys 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån lagen om 
skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om 
extraordinära 
händelser (LEH) 

Upphandlingsprocess  Uppföljning av att 
upphandlingar 
genomförs utifrån 
kommunens policy  
och riktlinjer samt 
att reklamationer 
och sanktioner 
dokumenteras. 

April  
September  

Upphandlingsjurist  Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån LoU 

Hållbar utveckling  Kvalitetssäkrad 
energiuppföljning 
kopplad till referens 
för månads-
temperaturväxling 

April 
September 

Avdelningschef 
Fastighetsförvaltning 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig Bedöms som måttlig 
risk under 
mandatperioden 
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Kontrollrapport Internkontroll 2023 
Respektive ansvarig för uppföljning rapporterar enligt nedan. 

Nämnd/förvaltning/enhet:  

Process/rutin/system:  
 
Resultat – Iakttagelser: 

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

 

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås: 

 

Bifogad dokumentation:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kontroll utförd 2023-xx-xx  Kontrollansvarig Befattning XX underskrift:   
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Riktlinjer för intern kontroll 
Syfte med intern kontroll 
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med kommunallagens (KL) 6:e kapitel syftar dessa riktlinjer till 
att säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter.  

Den interna kontrollen ska vara utformad så att den till en rimlig grad av 
säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och 
nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan 
kostnader för kontroll och nytta av kontrollen. Vid bedömningen av nyttan 
med kontrollen ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter. 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet avses bland annat att 
ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 
verksamhetsidé och mål. 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. 
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Med allvarliga fel menas till exempel händelser eller risk för händelser som 
innebär en betydande ekonomisk förlust, en allvarlig förtroendeskada för 
kommunen, att rättssäkerheten hotas eller att invånare och andra intressenter 
riskerar att utsättas för dessa risker. Alla anställda har en skyldighet att 
meddela fel och brister så att dessa kan hanteras och därigenom öka 
kvaliteten på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 
fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i KL 6 
kap § 1. 

Kommunstyrelsens ansvar är att se till att en organisation för intern kontroll 
upprättas inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att 
rapporteringen av den interna kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret 
ingår också att utforma kommunövergripande rutiner för planering och 
uppföljning av intern kontroll, att utforma konkreta rutiner för nämndernas 
rapportering samt att bevaka att riktlinjer och rutiner för intern kontroll 
följs. 

Nämnderna 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 
intern kontroll. Nämnden ansvarar därmed för att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen.  
• Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt 

föreskrifter.  
• Den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
• Anta en internkontrollplan senast i januari innevarande år.  
• Följa upp samt bedöma den interna kontrollen samt avrapportera 

resultatet i delårs- och årsredovisning. 
• Omedelbart rapportera allvarliga brister till Kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. 

Förvaltningschef eller motsvarande  
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller 
motsvarande för att verkställa nämndens uppdrag inom intern kontroll. 
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Det är förvaltningschefens ansvar att omedelbart rapportera till nämnden 
och kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten 
identifierats genom den interna kontrollen. 

Samtliga medarbetare  
Alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för 
upprätthållande av god intern kontroll som gäller inom respektive 
verksamhet.  

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 
direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Det är därmed ett 
gemensamt ansvar för alla anställda att omedelbart rapportera fel och brister 
i verksamheten som identifierats genom den interna kontrollen. 

Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 
Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med 
intern kontroll ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Samtliga nämnder ska anta en plan för intern kontroll för innevarande år 
senast under januari. Nämnden ska använda risk- och väsentlighetsanalysen 
för att fatta beslut om vilka risker som ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan. 

Nämnden ska i delårsrapporten rapportera hur arbetet med den interna 
kontrollen i nämnden fortlöper. Nämnden ska i årsredovisningen rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, 
vidta nödvändiga åtgärder. 

Rapportering ska årligen, i anslutning till årsbokslutets överlämnande, ske 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
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Samanställning av årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, Servicenämnden 
2022 

Ärendebeskrivning 
En förvaltningsgemensam uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt policy för arbetsmiljö och hälsa, föreskriften AFS 2001:1 
Systematiskt arbetsmiljöarbete samt för att uppnå förbättringar i arbetsmiljöarbetet. Rutinen 
följer upp arbetsmiljöarbetet och kontrollerar att exempelvis skyddsronder genomförs och 
andra skyldigheter på arbetsmiljöområdet följs i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö. 
Resultatet av uppföljningen ska sedan ligga som grund för kontinuerliga förbättringar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

Servicenämnden 2022, 2022-11-10. 
- Checklista årlig uppföljning från KIA. 
- Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan. 
 

Beredning 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en uppföljning 
för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.  
 
I checklistan följs även arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder upp, utifrån 
diskrimineringslagen. Därtill ska förbättringar i arbetsmiljöarbetet uppnås. 
Uppföljningen sker genom att samtliga verksamheter besvarar checklistan för årlig 
uppföljning tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud 

62 (218)



 SOT.2022.0043 
 

 2 (2) 

 

samt eventuellt några medarbetare.  Checklistan besvaras digitalt i 
riskhanteringssystem KIA.  
 
Resultatet är en sammanställning av inkomna checklistor från Serviceförvaltningens 
verksamheter. De inkomna checklistorna visar överlag på ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Förbättringsområden: 
Nedan skrivna förbättringsområden är baserade på enstaka enheters behov av 
åtgärder utifrån svaren i checklistan, vilka dock är relevanta för hela 
Serviceförvaltningen:  
  

• Tillsammans med samtliga chefer gå igenom uppdaterade dokumentet för 
systematiskt arbetsmiljöarbetet för att öka kunskapen hur Serviceförvaltningen 
kan arbeta med uppföljning och dokumentering.  

• Genom att lyfta Eslövs kommuns arbetsmiljöpolicy på minst en arbetsplatsträff 
varje år, kan arbetsgivaren säkerställa att alla medarbetare får denna 
information. 
 

 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich 
Förvaltningschef 
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Sammanställning av årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, 
Servicenämnden 2022 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en 
uppföljning för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. I checklistan 
följs även arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder upp, utifrån 
diskrimineringslagen. Därtill ska förbättringar i arbetsmiljöarbetet uppnås. 
Uppföljningen sker genom att samtliga verksamheter besvarar checklistan 
för årlig uppföljning tillsammans med 
skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud samt eventuellt några 
medarbetare. Checklistan besvaras digitalt i riskhanteringssystem KIA.  
Resultatet nedan är en sammanställning av inkomna checklistor från 
Servicförvaltningens verksamheter. De inkomna checklistorna visar överlag 
på ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Nedan redovisas paragraferna i AFS 2001:1 och diskrimineringslagen kap 3 
Aktiva åtgärder § 1 tillsammans med delar av verksamheternas svar på årets 
checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.  
 
Samtliga enheter anger att arbetsmiljöfaktorer finns med när beslut fattas 
och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet. Fysiska såväl som psykiska 
arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten. De arbetsmiljömässiga 
målen är kända i verksamheten.  
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4 § Arbetstagare, skyddsombud och i de fall elevskyddsombud finns ges 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
På de arbetsplatser där det finns skyddsombud upplever man att de har 
tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag, med undantag av en enhet 
som är osäker på denna information. Alla enheter har i checklistan fyllt i att 
det finns en välfungerande samverkansgrupp och deras arbetssätt och 
uppgifter är väl uttalade. Samtliga enheter anger att de har regelbundna 
arbetsplatsträffar där det systematiska arbetsmiljöarbetet tas upp. 
Utvecklingssamtal genomförs och majoriteten upplever de som 
tillfredställande men det finns en önskan att mallen ska ses över då man 
upplever att de inte är anpassade efter målgruppen. 
 
 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa 
och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås.  
 
Samtliga enheter har svarat att det finns skriftliga rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt riktlinjer för rehabilitering. En enhet 
svarar att man ser ett förbättringsarbete kring att göra de skriftliga rutinerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet kända på arbetsplatsen.    
 
 
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant 
sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att 
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 
uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 
Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om  
• regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och olycksfall, 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna skall ha tillräcklig 
kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det. 
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På samtliga enheter finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och 
det säkerställs att uppgifterna utförs.  
Det finns rutiner för returneringen av arbetsmiljöuppgifter. Chefer och 
arbetsledare anser sig ha tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för sitt uppdrag 
såväl som kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling förebyggs. På en avdelning saknar cheferna tillräckligt med 
arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag men är bokade på utbildningstillfällen 
och har deltagit på dessa under hösten.   
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga 
skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.  
 
Alla medarbetare är medvetna om de risker som förekommer i deras arbete 
och har information om gällande föreskrifter. I de fall det förekommer 
riskfyllda arbetsuppgifter finns skriftliga rutiner och enheterna det 
säkerställs att dessa instruktioner följs. Enheterna anser att de har en bra 
introduktion för sin nyanställda medarbetare.  
 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall 
arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller 
olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras 
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är 
allvarliga eller inte.  
 
I enlighet med rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete undersöks, bedöms 
och åtgärdas uppkomna risker fortlöpande både vad gäller den fysiska som 
den psykiska och sociala arbetsmiljön. Dessa riskbedömningar 
dokumenteras i KIA och lyfts i samverkan. Vid omorganisationer eller 
förändringar i verksamheten bedöms risker genom en skriftlig 
riskbedömning och handlingsplan som följs upp och åtgärdas. 
 
 
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och 
om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda 
orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i 
fortsättningen. 
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Alla tillbud och arbetsskador registreras i riskhanteringssystemet KIA.  
Enheterna följer de rutiner som finns för tillbudshantering, samt ohälsa, 
olycksfall och allvarliga tillbud utreds och följs upp. Inkomna arbetsskador 
och tillbud hanteras och redovisas i den förvaltningsövergripande 
samverkan (FÖSAM).  
Det görs regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på arbetsplatsen. 
 
 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges 
när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de 
genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.  
 
Det finns skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras 
direkt. En enhet svarar att man följer upp åtgärder i handlingsplanen 
systematisk men att man brister i att kontrollera och utvärdera åtgärderna. 
 
 
12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och 
rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning 
samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.  
 
Företagshälsovården och HR-funktionen används i arbetsmiljöärenden. 
Kontakten med företagshälsovården fungerar överlag tillfredsställande. En 
enhet skriver att de upplever hälsosamtalen vid upprepad korttidsfrånvaro 
som undermåliga. Ytterligare en enhet upplever att det är svårt att få tider. 
 
 
Diskrimineringslagen 3 kap Aktiva åtgärder 1 § I led med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka, analysera, vidta åtgärder, 
följa upp och utvärdera arbetsförhållanden utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen 
2008:567 skyldig att bedriva ett aktivt arbete för att motverka 
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diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund. Ingen får missgynnas av arbetsförhållanden på 
grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Riktlinjerna mot kränkande särbehandling och diskriminering är kända på 
samtliga enheter. Arbetsgivaren undersöker, åtgärdar och följer upp de 
sociala och organisatoriska arbetsförhållandena på ett sådant sätt att 
kränkande särbehandling och diskriminering kan motverkas. En enhet svarar 
att de inte dokumenterar det löpande arbetet med att motverka 
diskriminering.  
 
Förbättringsområden: 
Nedan skrivna förbättringsområden är baserade på enstaka enheters behov 
av åtgärder utifrån svaren i checklistan, vilka dock är relevanta för hela 
serviceförvaltningen:  
  

• Tillsammans med samtliga chefer gå igenom uppdaterade 
dokumentet för systematiskt arbetsmiljöarbetet för att öka 
kunskapen hur serviceförvaltningen kan arbeta med 
uppföljning och dokumentering.  

• Genom att lyfta Eslövs kommuns arbetsmiljöpolicy på minst 
en arbetsplatsträff varje år, kan arbetsgivaren säkerställa att 
alla medarbetare får denna information. 
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ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

Länkat dokument: AFS 2001:1, Systematiskt arbetmiljöarbete

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Besvara frågorna med ja eller nej, se definitioner nedan: 
Ja: frågan behöver inte åtgärdas
Nej: frågan behöver åtgärdas snarast (för att lägga till åtgärder trycker du på symbolen för skriftnyckel). 

Om du inte kan besvara fråga kryssa i N/A (ej relevant)

Frågorna som besvaras med nej ska kommenteras. 

Syftet med den årliga uppföljningen(arbetsmiljörevision) är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Med hänvisning till respektive paragraf ska frågorna 
besvaras. 

I den årliga uppföljningen inkluderas även frågor som berör Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap aktiva 
åtgärder. Frågor som berör aktiva åtgärder är i sista avsnittet. 

Arbetsledare tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud, samt eventuellt några 
medarbetare besvarar frågorna tillsammans. 

(Framtagen på kommunledningskontoret 2014-07-01, senast reviderat 2019-08-27)

Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå
som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det
skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

1 Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas 
och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet?

2 Hanteras såväl fysiska som psykologiska 
arbetsmiljöförhållanden i verksamheten?

3 Finns mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön?  

4 Är målen kända i verksamheten?

1/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

5 Tas hänsyn till att arbetstidens förläggning kan 
inverka på medarbetarnas hälsa vid planering av 
arbetet?

4 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna,
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet
att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

6 Ges arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet?

7 Ges elevskyddsombuden möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet?

8 Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning 
för sitt uppdrag?

9 Finns det en fungerande samverkansgrupp som 
behandlar arbetsmiljöfrågorna? (Fösam/Losam)

10 Är samverkansgruppens arbetssätt och uppgifter 
klart uttalade?

11 Deltar samverkansgruppen aktivt i förändrings – och 
utvecklingsarbete?

12 Genomförs regelbundna arbetsplatsträffar?

13 Diskuteras systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsträffarna?

2/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

14 Genomförs årliga utvecklingssamtal?

15 Genomförs utvecklingssamtalen tillfredsställande?

5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som
beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i
arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall
dokumenteras skriftligt om det finns minst tio
arbetstagare i verksamheten.

16 Har all personal fått information om 
arbetsmiljöpolicyn?

17 Finns skriftliga rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?

18 Är rutinerna kända på arbetsplatsen?

19 Säkerställs det att rutinerna följs i vardagsarbetet?

20 Är riktlinjerna för rehabilitering kända på 
arbetsplatsen?

3/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i
verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera
chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att
verka för att risker i arbetet förebyggs och en
tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren
skall se till att de som får dessa uppgifter är
tillräckligt många och har de befogenheter och
resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se
till att de har tillräckliga kunskaper om • regler som
har betydelse för arbetsmiljön, • fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden som innebär
risker för ohälsa och olycksfall, • åtgärder för att
förebygga ohälsa och olycksfall samt •
arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande
arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall se till att de som får
uppgifterna skall ha tillräcklig kompetens för att
bedriva ett väl fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen skall
dokumenteras skriftligt om det finns mer än tio
arbetstagare i verksamheten.

21 Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
befogenheter och resurser?

22 Säkerställs det att fördelade uppgifter utförs?

23 Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och 
resurser upprätthållas?

24 Finns rutiner för returnering av en arbetsmiljöuppgift?

25 Har chefer och arbetsledare tillräcklig 
arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?

26 Har chefen kunskaper i hur man förebygger och 
hanterar ohälsosam arbetsbelastning?

4/9

72 (218)



Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

27 Har chefen kunskaper i hur man förebygger och 
hanterar kränkande särbehandling?

7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas
kunskaper om arbetet och riskerna är tillräckliga för
att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i
arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga
instruktioner för arbetet. AFS 2018:4 13 §
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare, som kan
riskera att komma i kontakt med kroppsvätskor från
människor, får särskild utbildning om de smittrisker
som kan förekomma i verksamheten.

28 Får nyanställda, inhyrd personal och personal med 
nya arbetsuppgifter en bra introduktion där 
arbetsmiljö ingår?

29 Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras 
arbete?

30 Finns skriftliga instruktioner för riskfyllda 
arbetsuppgifter?

31 Säkerställs det att dessa instruktioner följs?

32 Har arbetstagarna information om gällande 
föreskrifter för sitt arbete?

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten
planeras, skall arbetsgivaren bedöma om
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall
som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall
dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall
anges vilka risker som finns och om de är allvarliga
eller inte.

5/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

33 Undersöks, bedöms och åtgärdas risker fortlöpande 
både vad gäller den fysiska och den psykiska och 
sociala arbetsmiljön?

34 Dokumenteras riskbedömningarna?

35 Hanteras riskbedömningarna inom ramen för 
samverkansavtalet? (Fösam/Losam)

36 Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid planering 
av och beslut om exempel ny eller ändrad 
verksamhet?

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller
olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud
inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda
orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan
förebyggas i fortsättningen.

37 Finns det rutiner för tillbudshantering?

38 Säkerställs det att de följs?

39 Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?

40 Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?

6/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

41 Hanteras kunskap om de tillbud och olycksfall som 
förekommer inom ramen för samverkansavtalet? 
(Fösam/Losam)

42 Görs en skriftlig sammanställning av tillbud och 
olycksfall på arbetsplatsen? 

43 Görs en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på 
arbetsplatsen?

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart
det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder
som i övrigt behövs för att uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte
genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig
handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna
skall vara genomförda och vem som skall se till att
de genomförs. Genomförda åtgärder skall
kontrolleras.

44 Finns det skriftliga handlingsplaner för de åtgärder 
som inte kan genomföras direkt?

45 Följs åtgärderna i handlingsplanen upp systematiskt?

46 Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?

12 § När kompetensen inom den egna verksamheten
inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet
eller för arbetet med arbetsanpassning och
rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita
företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig
hjälp utifrån. När företagshälsovård eller
motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara
av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig
kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.

7/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

47 Används företagshälsovården och HR-funktionen i 
arbetsmiljöärenden?

48 Fungerar kontakten med företagshälsovården 
tillfredsställande?

49 Finns det tillräckliga resurser för att hantera 
arbetsmiljöärenden? (Om nej, motivera)

Diskrimineringslagen 3 kap Aktiva åtgärder 1 § I led
med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
arbetsgivaren undersöka, analysera, vidta åtgärder,
följa upp och utvärdera arbetsförhållanden utifrån
samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren är
enligt diskrimineringslagen 2008:567 skyldig att
bedriva ett aktivt arbete för att motverka
diskriminering och verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Ingen får
missgynnas av arbetsförhållanden på grund av
någon diskrimineringsgrund.
Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

50 Är riktlinjerna mot kränkande särbehandling och 
diskriminering kända på arbetsplatsen?

51 Säkerställs det att riktlinjerna följs? 

52 Undersöker, åtgärdar och följer arbetsgivaren upp de 
sociala och organisatoriska arbetsförhållandena på 
ett sådant sätt att kränkande särbehandling och 
diskriminering kan motverkas?

53 Dokumenteras det löpande arbetet med att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter? (Till exempel genom undersökning av 
risker, analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering)

8/9
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

54 Sker det aktiva arbetet med att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter i samverkan med arbetstagarna (i 
LOSAM, FÖSAM och CESAM representerade av 
fackliga organisationerna)?

9/9
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2022-11-25 
Linda Thörnqvist Servicenämnden 
+4641362176  
linda.thornqvist@eslov.se  
 
 
 

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

 

Tjänsteskrivelse avseende serviceförvaltningens 
systematiska brandskyddsarbete 2022 

Ärendebeskrivning 
En övergripande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet skall 
genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att 
brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 
 

Beslutsunderlag 
- Handlingsplan för Serviceförvaltningens systematiskt brandskyddsarbete 2023 
- Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 2022 
 

Beredning 
Uppföljningen sker genom att den som är brandskyddsansvarig för respektive 
verksamhet i samråd med brandskyddsombuden fyller i checklistan för årlig 
uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. Förvaltningens 
brandskyddsamordnare sammanställer därefter resultatet i en handlingsplan för det 
systematiska brandskyddsarbetet.  
 
Checklistan består följande delmoment som ingår i det systematiska 
brandskyddsarbetet; 1. Ansvar, 2. Organisation, 3. Utbildning, 4. Instruktioner och 
rutiner, 5. Teknisk dokumentation, 6. Drift- och underhållsrutiner, 7. Kontroll och 
uppföljning, samt 8. Tillbud. 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljning av Serviceförvaltningens systematiska 

brandskyddsarbete 2022. 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Linda Thörnqvist 
Förvaltningschef Brandskyddssamordnare 
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Systematiskt brandskyddsarbete – Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan 2023 (1/1) 

 
Riskbedömning  

 
Handlingsplan 

 
Verkställande och uppföljning 

 
Riskområde 

 
Konsekvenser 

 
Vad ska åtgärdas? 

Prio 
 1(hög) 
- 3(låg) 

Vara 
klart 
när? 

 
Ansvarig 

Åtgärd 
utförd 

(datum) 

 Kontroll av åtgärd 
(datum) samt resultat 

Alla medarbetare har inte gått den 
grundläggande brandskyddsutbildningen.  
 
 

En stor del av 
brandskydds-arbetet 
bedrivs i vardagen på sin 
arbetsplats. Viktigt att 
samtliga anställda har en 
grundkunskap inom 
brandskydd och ökad 
medvetenhet. 

Samtliga anställda på 
Serviceförvaltningen ska 
genomgå en webbaserad 
brandskyddsutbildning med en 
4 års intervall med start 2021. 
Detta är ett fortlöpande arbete 
under 2023 
 

2 Dec 
202
3 

Respektive 
avdelningschef/verks
amhetschef eller 
motsvarande 

  

Ingen praktisk släckövning har genomförts Att inte öva på att släcka 
med brandsläckare och 
brandfilt minskar 
nedarbetarnas 
hanteringsförmåga vid en 
händelse 

Införa möjligheten till att boka 
praktisk släckövning. 2 Apri

l 
202
3 

Administrativ  chef/ 
brandskyddssamordn
are 

  

Brist på information inför utbildnings 
perioderna 

Att alla medarbetare inte 
får den grundläggande 
utbildningen 

Informera på intranätet inför 
varje utbildningsperiod att 
anmäla sina medarbetare. 

 Jan 
202
3 

Administrativ  chef/ 
brandskyddssamordn
are 

  

Årliga utrymningsövningar på Stadshuset/ 
Serviceförvaltningen har inte utförts 

Övning ger färdighet. 
Speciellt viktigt är det när 
man utsätts för en 
situation där man kan 
tänkas drabbas av panik 
och agera irrationellt. 

I samråd med 
kommunledningskontoret 
fastställa rutinerna gällande 
utrymningar samt tidsintervall.  
Samt se över 
utrymningsrutinerna. 

2 Apri
l 
202
3 

Administrativ  chef/ 
brandskyddssamordn
are 

  

Ofullständig gränsdragning mellan hyresgäst 
och hyresvärd gällande brandskydd i 

Om ansvarsfördelningen 
är otydlig finns det en 

Se över samtliga hyresavtal 
med tillhörande 2 Dec Berörd avdelningschef 

med respektive chef för 
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lokalhyresavtal. risk att brister och 
avvikelser i 
verksamhetens 
brandskydd inte 
åtgärdas.  

gränsdragningslist och 
uppdatera. Arbetet är 
pågående och fortsätter under 
2023 

202
3 

fastighetsförvaltning 
samt chef byggprojekt 

Genomgång av introduktion för nyanställda är 
inte fullgod. 

Konsekvensen blir 
okunskap i 
verksamhetens rutiner 
gällande utrymning och 
övriga rutiner. 

Meddela reps avdelningschef 
ang. vikten att upplysa 
nyanställda gällande 
kommunens och 
förvaltningens brandskydd. 

2 Mar
s 
202
3 

Respektive 
avdelningschef 
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Sammanställning av checklista för årlig 
uppföljning av det systematiska 

brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 
2022 

 

83 (218)



 

 2(3) 

Sammanfattning 
En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
ska genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att 
säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd 
mot olyckor (2003:778). 
 
Uppföljningen sker genom att förvaltningens verksamhet fyller i checklistan 
för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. 
Förvaltningens brandskyddsamordnare sammanställer därefter resultatet i en 
handlingsplan.  
 
Checklistan består av frågor utifrån de åtta delmoment som ingår i det 
systematiska brandskyddsarbetet: 
1. Ansvar 
2. Organisation 
3. Utbildning 
4. Instruktioner och rutiner 
5. Teknisk dokumentation 
6. Drift- och underhållsrutiner 
7. Kontroll och uppföljning 
8. Tillbud.  
 
De frågor som har en större frekvens av avvikande svar i verksamheterna, 
det vill säga nej eller delvis, har tagits med som risker i förvaltningens 
handlingsplan. Nedan beskrivs de risker som har framkommit vid 
verksamheternas årliga uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. 
 

Grundläggande brandskyddsutbildning 
Den grundläggande brandskyddsutbildningen berör samtliga 
tillsvidareanställda och ska enligt utbildningsplanen genomgås vart 4:e år.  
 
Den digital utbildning infördes under 2021 och går att beställas via 
Beställningsportalen. Detta har förenklat för verksamheten att enkelt boka 
och ta del av utbildningen. Under 2021 och 2022 har ca 300 medarbetare 
genomfört den grundläggande brandskyddsutbildningen. De medarbetare 
som inte har gått utbildningen än har under 2022 flera utbildningstillfällen 
att välja på.  
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Praktisk släckövning  
I den grundläggande brandskyddsutbildningen ingår en praktisk del som 
består av släckövningar med brandsläckare och brandfilt. Den praktiska 
delen har inte utfört sedan innan pandemin. Under 2023 ska möjligheten 
finnas att boka släckövningar för att få en komplett brandskyddsutbildning.  

Information om digital utbildning 
Varje kvartal påbörjas en ny utbildningsperiod och man beställer den 
grundläggande brandskyddsutbildningen i Beställningportalen. Enligt 
sammanställning av checklistor från verksamheterna framkommer det en 
önskan att få påminnelser inför varje utbildningsperiod. Rutinerna ska ses 
över och säkerställas. 

Utrymningsövning 
Utrymningsövning har inte genomförts under 2022 och bör genomföras 
minst en gång per år för att säkerställa en fungerande 
utrymningsorganisation. I samråd med kommunledningskontoret ska 
tidsintervall och tillvägagångssätt fastställas. Uppdatera årshjulet för att 
systematisera utrymningsövningarna. 

Gränsdragningslistor 
Gränsdragningslistor mellan fastighetsägaren och hyresgäst både internt och 
externt bör ses över och kompletteras. Finns oklarheter gällande 
ansvarsfördelning och framförallt med externa hyresavtal. Arbetet är påbörjat 
och fortlöper under 2023. 

Introduktion i arbetsplanens brandskydd 
Vi behöver se över och säkerställa att rutinerna för ”introduktion i 
arbetsplatsens brandskydd av nyanställda” genomförs med alla nyanställda.  
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Uppföljning av det årliga systematiska 
dataskyddsarbetet på förvaltningsnivå för 2022 

Ärendebeskrivning 
Hanteringen och skyddet av personuppgifter regleras övergripande av EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 
2016/679) inklusive nationell lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Syftet är att 
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av personuppgifter.  
 
Samtliga nämnder har det formella ansvaret för att personuppgifter behandlas enligt 
dataskyddsförordningen. 
 
Dataskyddsarbetet är ständigt pågående och för att det ska fungera finns utsedda 
dataskyddssamordnare på samtliga förvaltningar samt dataskyddsombud som 
övervakar att organisationen följer dataskyddsförordningen och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning.  
 
Dataskyddombudet, DSO, för servicenämnden i Eslövs kommun har i enlighet med 
dataskyddsförordningens krav på övervakning valt att följa upp nämndens 
dataskyddsarbete genom en utskickad egenkontroll till Serviceförvaltningen som är 
nämndens underliggande förvaltning.   

Beslutsunderlag 
Uppföljning av det årliga systematiska dataskyddsarbetet på förvaltningsnivå, 
formulär  
Uppföljning: Egenkontroll av dataskydd  
Förslag till ändringar i delegeringsordning för servicenämnden  
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Beredning 
Dataskyddombudet, DSO, för servicenämnden i Eslövs kommun har redovisat en 
sammanställning av servicenämndens självskattade dataskyddsarbete inom ett antal 
utvalda områden samt identifierat avvikelser, se bilaga Uppföljning: Egenkontroll av 
dataskydd  
 
Serviceförvaltningen har vidtagit lämpliga åtgärder för att ombesörja de identifierade 
bristerna och kommer att kontinuerligt informera servicenämnden om hur arbetet 
fortskrider. 
 
Avslutade och pågående åtgärder enligt bilaga Uppföljning: Egenkontroll av 
dataskydd: 
 
1. Område 1.1 och 1.2 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 61 i samtliga nämnders och revisionens 
reglemente ska man byta ut texten som refererar till personuppgiftslagen till 
följande text: ”Servicenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med 
densamma. Servicenämnden kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.”.  
Servicenämndens reglemente § 5 har ersatts med ovanstående text. 
Det pågår en inventering och uppdatering av informationstexter för behandlingar 
där personuppgifter samlas in från de registrerade eller annan källa än de 
registrerade och som fortfarande hänvisar till den gamla personuppgiftslagen.  

2. Område 2 
Delegeringsordningen har uppdaterats för att inkludera beslut av 
dataskyddsfrågor.  

3. Område 3.6  
Dataskyddsombudets namn finns tillgängligt på Eslövs kommuns intranät och 
har kommunicerats till samtliga medarbetare inom förvaltningen via intranätet 
och mail till ledningsgruppen. 

4. Område 4.2 
Dataskyddssamordnare på Servicerförvaltningen skickar regelbundet en 
information till ledningsgruppen om att alla nyanställda oavsett arbetsuppgifter 
bör genomgå den grundläggande e-learningskurs inom dataskydd som finns på 
kommunens intranät.    

5. Område 5 
Dataskyddssamordnare på Serviceförvaltningen har kommunicerat nya och 
gamla styrdokument via mail till ledningsgruppen. Samtliga styrdokument 
kommer att kommuniceras med ett regelbundet intervall, minst en gång per år. 

6. Område 6.1  
Det pågår ett arbete för att säkerställa en uppdaterad registerförteckning med 
samtliga behandlingar av personuppgifter. Registret kommer att uppfylla 
villkoren enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

7. Område 7.1 
Dataskyddsansvarig på Serviceförvaltningen har rekommenderat att samtliga 
medarbetare genomgår den digitala kurs om personuppgiftsincidenter som går 
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att nå via intranätet via mail till ledningsgruppen. Detta ska kommuniceras till 
ledningsgruppen med ett regelbundet intervall, minst en gång per år.  

8. Område 6.3 och 1 
En rutin som beskriver vem, hur och när registerförteckningen ska uppdateras 
när nya personuppgiftsbehandlingar tillkommer har upprättats. Behandlingar 
som finns i registerförteckningen kommer utvärderas för eventuell 
konsekvensbedömning. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner Serviceförvaltningens uppföljning av egenkontroll 

inklusive planerade och pågående åtgärder för 2022.  
 
 
 
 

 
Åsa Ratcovich Sara Andersson 
Förvaltningschef Administrativ chef 
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Dokumentet Uppföljning av det årliga systematiska dataskyddsarbetet på förvaltningsnivå riktar sig till 

förvaltningschef och den som kunskap om förvaltningens dataskyddsarbete. Ses över för revidering 

årligen. Kontaktperson: dataskyddsombud, juridiska avdelningen. 1(12) 
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Inledning 
Detta dokument består av ett antal frågor som ska besvaras av 
förvaltningschef tillsammans med den/de som samordnar eller har en 
översiktlig kunskap om det dataskyddsarbete som utförts för respektive 
personuppgiftsansvarig. Ifyllt frågeformulär ska lämnas till nämndens 
dataskyddsombud senast fyra veckor efter mottagandet. 
Dataskyddsombudet sammanställer svaren i en rapport.  
 
Detta är första gången en egenkontroll på dataskyddsarbetet efterfrågas. 
Svaren som lämnas denna första gång täcker tidsperioden den 25 maj 2018 
till den 31 augusti 2020. Egenkontroll kommer därefter att initieras av 
dataskyddsombudet på årlig basis och avse tidsperioden 1 september – 31 
augusti nästkommande år. 
 
Denna första gång kommer det att finnas frågor som behandlar övergången 
mellan PUL och GDPR. Beroende på vilka svar som redovisas av 
respondenterna kan dessa frågor komma att tas bort alternativt förändras 
inför nästa egenkontroll 2021.  
 
 
Namn och roll på den som fyller i 
dokumentet:  
 
 

Datum: 
 

Personuppgiftsansvarig nämnd: 
 
 

Förvaltningschef: 
  

Datum, underskrift: 
 

 
 
1. Övergång mellan PUL och 

GDPR 
Svar Kommentar  

1.1 Är nämndens reglemente 
uppdaterad så att PUL inte 

� Ja 
� Delvis 

Om delvis eller nej, när planeras det 
åtgärdas? 
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längre omnämns och att det 
finns ett fokus på GDPR 
istället? 

� Nej 

1.2 Är nämndens 
dokumenthanteringsplan/ 
informationshanteringsplan 
uppdaterad så att PUL inte 
längre omnämns och det 
finns ett fokus på GDPR 
istället? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om delvis eller nej, när planeras det 
åtgärdas? 

1.3 Är samtliga 
informationstexter som 
hänvisar till PUL uppdaterade 
med ny information enligt 
GDPR? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 
� Vet ej 

Om delvis, nej eller vet ej, när planeras 
det åtgärdas? 

2 Ansvar Svar Kommentar  
2.1 Är delegeringsordningen 

uppdaterad så att 
dataskyddsfrågor är 
delegerade, exempelvis vem 
som avgör om anmälan inte 
ska skickas in till 
tillsynsmyndigheten vid 
incident? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om delvis eller nej, när planeras det 
åtgärdas? 

2.2 Känner ni till att det finns en 
rättsakt som kan användas 
för att reglera 
personuppgiftsbehandling 
mellan nämnderna? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, tillämpas rättsakten och i så fall 
hur?  

3 Organisation Svar Kommentar  
3.1 Finns det minst en eller flera � Ja  
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utsedda 
dataskyddssamordnare på 
förvaltningen?  
Om Ja, besvara även fråga 
3.2 och 3.3 annars fortsätt 
med fråga 3.4. 

� Nej Om ja, hur många? Om nej, varför inte? 

3.2 Har 
dataskyddssamordnarens/-
nas namn kommunicerats till 
förvaltningens anställda? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, hur har namn/-en kommunicerats? 
Om nej varför inte? 

3.3 Har 
dataskyddssamordnarens/-
nas namn kommunicerats till 
nämndens 
dataskyddsombud? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, hur har namn/-en kommunicerats? 
Om nej varför inte? 

3.4 Finns det tillräckligt med tid 
avsatt för att bedriva ett 
systematiskt 
dataskyddsarbete i 
förvaltningen? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, hur har ni kommit fram till att det 
avsatts tillräckligt med tid? 
Om nej, hur ska det systematiska 
dataskyddsarbetet få mer tid? 
 

3.5 Finns det ett av nämnden 
utsett dataskyddsombud som 
dessutom är anmält till 
datainspektionen? 

� Ja 
� Nej 

 
Om nej, varför inte? 
 
 
 

3.6 Har dataskyddsombudets 
namn kommunicerats till 
förvaltningens anställda? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, hur har namnet kommunicerats? 
Om nej varför inte? 

4 Utbildning Svar Kommentar  
4.1 Finns det något 

utbildningsbehov inom GDPR 
� Ja 
� Delvis 

Om ja eller delvis, vänligen specificera. 
Om nej varför inte? 
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(utöver e-learning) för 
nästkommande år?  

� Nej 

4.2 Får nya medarbetare/chefer 
genomgå en introduktion i 
GDPR? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om ja eller delvis, hur säkerställer ni att ni 
följt upp att så är fallet? Om nej, varför 
inte? 

5 Styrdokument Svar Kommentar  
5.1 Är policyn för systematiskt 

dataskyddsarbete 
kommunicerad till 
förvaltningens anställda? 
 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om ja, hur har det kommunicerats? Om 
delvis eller nej, varför inte? 

5.2 Är riktlinjer för 
personuppgiftsincidenter 
kommunicerad till 
förvaltningens anställda? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om ja, hur har det kommunicerats? Om 
delvis eller nej, varför inte? 

5.3 Har det upprättats interna 
styrdokument inom den egna 
förvaltningen som har med 
dataskydd att göra?  

� Ja 
� Nej 

Om ja, vad avser de för något? Vem har 
beslutat om dem? Har  
dataskyddsombud/dataskyddssamordnare 
informerats? 
Här behöver ni inte lämna kommentar om 
svaret på frågan är nej. 

6 Registerförteckning Svar Kommentar  
6.1 Sker det registerföring över 

samtliga 
personuppgiftsbehandlingar? 
(Draftit, excelark) 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

 
Om delvis, specificera om det finns 
verksamhetsområden där 
registerförteckning saknas. 
Om nej, varför inte? 
 

6.2 Har det tillkommit nya 
personuppgiftsbehandlingar 

� Ja 
� Nej 
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sedan registerförteckningen 
skapades? 
 
Om nej, hoppa över fråga 6.3 

6.3 Har de nya behandlingarna av 
personuppgifter  registrerats i 
registerförteckningen? 

� Ja 
� Delvis 
� Nej 

Om delvis eller nej, varför har 
behandlingarna inte registrerats? 

7 Personuppgiftsincidenter Svar Kommentar  
7.1 Har det rapporterats några 

incidenter under perioden 
som denna egenkontroll 
avser? Om svaret på frågan 
är nej gå till fråga 8.1 efter 
besvarad kommentar. 

� Ja 
� Nej 

Om ja, ange här hur många incidenter som 
rapporteras inom den egna förvaltningen. 
Om det inte rapporterats några incidenter, 
vad tror ni det beror på? 

7.2 Har samtliga 
personuppgiftsincidenter 
inom förvaltningen 
diarieförts? 

� Ja 
� Nej 

Om nej, varför inte? 

7.3 Dataskyddsombudet ska 
alltid informeras vid 
personuppgiftsincidenter. Har 
detta skett? 

� Ja 
� Nej 

Om nej, varför inte? 

7.4 Finns det 
personuppgiftsincidenter som 
anmälts till 
datainspektionen? 

� Ja 
� Nej 

Om ja, ange hur många som anmälts till 
datainspektionen. 

8 Inköp av nya 
system/upphandling 

Svar Kommentar  

8.1 Har nya system/tjänster där 
personuppgifter behandlas, 

� Ja 
� Nej 

Om ja, ange hur många nya 
system/tjänster som upphandlats. 
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upphandlats under perioden 
som denna egenkontroll 
avser? 

� Vet ej 

8.2 Är någon av dessa 
system/tjänster en 
molntjänst? 
 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om ja, ange hur många som är en 
molntjänst samt vilken som är leverantör 
av tjänsten samt om leverantören har 
koppling till ett tredje land (land utanför 
EU/EES) 

8.3 Innehåller något av de nya 
tjänsterna/systemen känsliga 
personuppgifter? 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om, ja har det skett en riskanalys för att 
bedöma om konsekvensbedömning 
behövs? 

9 Tredjelandsöverföring Svar Kommentar  
9.1 Har ni system eller tjänster 

där personuppgifter lagras 
eller supporteras av personal 
som befinner sig i tredje land 
(land utanför EU/EES)?  

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om ja, vet ni hur många det är och vilka 
de är? 

9.2 Har ni system eller tjänster 
med koppling till USA på 
något sätt? Exempelvis i form 
av support från företag i USA 
eller företag som har sitt 
huvudsäte i USA? 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om ja, vet ni hur många det är och vilka 
de är? 

10 Konsekvensbedömning Svar Kommentar  
10.1 Har konsekvensbedömningar 

genomförts under året? 
Om nej eller vet ej gå vidare 
till fråga 10.4. 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om ja, ange hur många bedömningar som 
genomförts.  

10.2 Har 
dataskyddssamordnaren/-na 

� Ja 
� Nej 

Om nej, varför inte? 
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involverats i 
konsekvensbedömningarna? 

10.3 Har dataskyddsombudet 
involverats och fått tillfälle 
att yttra sig över genomförd 
konsekvensbedömning? 

� Ja 
� Nej 

Om nej, varför inte? 

10.4 Har alla system/tjänster som 
fanns före införandet av 
GDPR och som fortfarande är 
i drift, utvärderats för att se 
om de kräver en 
konsekvensbedömning eller 
inte? 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om nej, varför inte? 

11 Personuppgiftsbiträdesavtal Svar Kommentar  
11.1 Har nämnden tecknat några 

nya 
personuppgiftsbiträdesavtal 
som är i enlighet med de nya 
reglerna i GDPR? (Kan även 
vara tecknade innan GDPR 
trädde i kraft) 

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

Om ja, ange en totalsiffra för hur många 
personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts. 
Om möjligt ange även hur många avtal 
som ingåtts som utgått från Eslövs 
kommuns mall och hur många som utgått 
från leverantörens. 

11.2 Följs personuppgiftsbiträdets 
avtalsåtagande upp? 
 

� Ja 
� Nej 

Om ja, hur följs de upp om nej, varför 
inte? 

12 De registrerade rättigheter Svar Kommentar  
12.1 Informerar ni de registrerade 

om deras rättigheter i 
samband med insamling av 
personuppgifter?  

� Ja 
� Delvis 
� Nej 
� Vet ej 

Om delvis eller nej, utveckla svaret. 

12.2 Har det inkommit begäran om � Ja Om ja, ange hur många begäran som 
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registerutdrag under året? � Nej inkommit. 
12.3 Besvarades registerutdraget 

inom en månad från det att 
begäran inkom? 

� Ja 
� Nej 

Om, nej varför inte? 

  

Bilaga med kommentarer till frågorna 
 
Nr Frågeavsnitt Kommentar till fråga 
1. Övergång mellan PUL och 

GDPR 
I samband med införandet av 
GDPR upphörde den svenska 
personuppgiftslagen (PUL) att 
gälla, därmed är anvisningar till 
PUL inte längre gällande. 

2 Ansvar  
3 Organisation Enligt kommunens policy för 

systematiskt dataskyddsarbete 
ska det finnas minst en 
utnämnd 
dataskyddssamordnare.  
 
Varje myndighet behöver ha ett 
utnämnt dataskyddsombud 
(artikel 37.1 a). 
Dataskyddsombudets namn 
ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten och 
dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska 
offentliggöras (artikel 37.7).  
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4 Utbildning För att personuppgiftsansvaret 
ska kunna uppfyllas måste 
medarbetare få utbildning i 
GDPR.  

5 Styrdokument Styrdokument är exempel på 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som den 
personuppgiftsansvarige 
ansvarar för att ta fram (se 
bland annat artikel 5.1 f och 
artikel 24). 

6 Registerförteckning Varje personuppgiftsansvarig 
är ansvarig för att upprätthålla 
en registerförteckning (artikel 
30). 

7 Personuppgiftsincidenter Varje personuppgiftsansvarig 
är ansvarig för att 
dokumentera incidenter 
(artikel 33.5) och anmäla 
incidenten till 
tillsynsmyndigheten (artikel 
33.1) om det inte är osannolikt 
att personuppgiftsincidenten 
medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och 
friheter. 

8 Inköp av nya 
system/upphandling 

Molntjänster är ett omtvistat 
område inom dataskydd när 
det gäller laglighet både 
gällande känsliga 
personuppgifter enligt GDPR 
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eller uppgifter som omfattas av 
sekretess enligt OSL.  

9 Tredjelandsöverföring För överföring av 
personuppgifter till tredje land 
behöver särskilda villkor 
uppfyllas för att överföringen 
ska vara laglig, artikel 44. 
Överföring i GDPR omfattar 
inte bara fysisk lagring utan 
även exempelvis om person 
som sitter i tredje land har 
åtkomst till uppgifter som 
lagras inom EU/EES. Från den 
16 juli 2020 är det förbjudet 
med överföring av 
personuppgifter till USA om 
det baseras på den lagliga 
grunden Privacy Shield. Om 
SCC (Standardklausuler) 
används som laglig grund är 
det viktigt att ta ställning till 
om leverantören i USA 
omfattas av FISA 207, 
behandlingen kan då vara 
olaglig. 

10 Konsekvensbedömning Varje personuppgiftsansvarig 
är vid vissa behandlingar 
skyldiga att utföra så kallade 
konsekvensbedömningar 
(artikel 35). 
Dataskyddsombudet ska 
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rådfrågas (artikel 35.2 ). 
11 Personuppgiftsbiträdesavtal När uppgifter ska behandlas av 

ett personuppgiftsbiträde ska 
detta regleras i ett avtal eller 
en rättsakt (artikel 28.1). 

12 De registrerade rättigheter Den registrerades ska 
informeras vid 
personuppgiftsbehandling, 
informationen måste uppfylla 
vissa villkor (artikel 13 och 14 
). Rätten till registerutdrag 
regleras dels i artikel 15 men 
även i artikel 12. 
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EGENKONTROLL 
DATASKYDD 
 
Uppföljning av servicenämndens dataskyddsarbete avseende perioden maj 
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Inledning 
Dataskyddombudet, DSO, för servicenämnden i Eslövs kommun har i 
enlighet med dataskyddsförordningens krav på övervakning valt att följa 
upp nämndens dataskyddsarbete genom en utskickad egenkontroll till 
Serviceförvaltningen som är nämndens underliggande förvaltning.   
 
Bilaga 1 redogör för DSO:s samlade rekommendationer. 
 
Bilaga 2 beskriver bakgrund och omfattning. 
 
Bilaga 3 redovisar samtliga noterade avvikelser i egenkontrollen. 
 
Områden har bedömts utifrån följande beskrivna nivåer.  
 

Inga avvikelser identifierade 
Viss avvikelse identifierad 
Avvikelse identifierad 
Ej bedömd ur avvikelsenivå 

 
 
För områden med identifierade avvikelser bör det tas fram en åtgärdsplan 
som grundar sig på dataskyddsombudets redovisade rekommendationer i 
bilaga 1.  
 
När det gäller område 8 och 9 så har svaren inom dessa områden inte 
bedömts utifrån avvikelser. 
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Dataskyddsombudets samlade bedömningar  
 
Samlad områdesbild av DSO:s bedömning av svar i egenkontroll  
1.Övergång mellan PUL och GDPR  
2. Ansvar  
3. Organisation  
4. Utbildning  
5. Styrdokument  
6. Registerförteckning  
7. Personuppgiftsincidenter  
8. Inköp och upphandling Ej bedömd ur avvikelsenivå 
9. Tredjelandsöverföring Ej bedömd ur avvikelsenivå 
10. Konsekvensbedömning  
11. Personuppgiftsbiträdesavtal  
12. De registrerades rättigheter  
Färgen på den samlade bedömningen ovan utgår från det mest avvikande 
resultatet från bedömning inom området som redovisas nedan. 
 
Bedömning inom område Samlad bedömning 
Övergång mellan PUL och GDPR 1.1 1.2 1.3 
Ansvar 2.1 
Organisation 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
Utbildning 4.2 
Styrdokument 5.1 5.2 
Registerförteckning 6.1 6.3 
Personuppgiftsincidenter 7.1 7.2 7.3 7.4 
Inköp av nya system/upphandling Ej bedömd ur avvikelsenivå 
Tredjelandsöverföring Ej bedömd ur avvikelsenivå 
Konsekvensbedömning 10.3 
Personuppgiftsbiträdesavtal 11.1 11.2 
De registrerades rättigheter 12.1 
För områden med identifierade avvikelser bör nämnden ta fram en 
åtgärdsplan som grundar sig på dataskyddsombudets redovisade 
rekommendationer i bilaga 1.  
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Bilaga1 Rekommendationer  
 
 

Område DSO rekommendationer baserat på avvikelser i 
egenkontrollen 

Verksamhetens planerade åtgärd Åtgärdas (datum) 
Ansvarig 

1.1 och 
1.2 

Genomför och följ upp de planerade insatser 
som beskrivs i egenkontrollen. 

• Åtgärda reglemente så att eventuella 
hänvisningar till PUL är uppdaterade, 
annars behövs ingen åtgärd 

• Inventera och uppdatera 
informationstexter för behandlingar 
där personuppgifter samlas in från de 
registrerade eller annan källa än de 
registrerade och som fortfarande 
hänvisar till den gamla 
personuppgiftslagen.  

  

2 DSO rekommenderar att delegeringsordning 
uppdateras för att inkludera beslut av 
dataskyddsfrågor. 

  

3.6 Kommunicera dataskyddsombudets namn till 
samtliga medarbetare inom förvaltningen. 

  

4.2 DSO rekommenderar att alla nyanställda 
oavsett arbetsuppgifter genomgår den 
grundläggande e-learningskurs inom 
dataskydd som finns på kommunens intranät. 
För vissa grupper kanske det är lämpligare att 
arbetsgruppen går igenom utbildningen 
tillsammans vid exempelvis en APT. Tänk på 
att alla utbildningsinsatser ska dokumenteras 
för att uppfylla principen om 
ansvarsskyldighet i GDPR. 

  

5 Kommunicera nya och gamla styrdokument 
med ett regelbundet intervall, minst en gång 
per år. Kommunicera via mejl, infomöten 
alternativt visa var på intranätet som de 
senaste styrdokumenten inom dataskydd 
finns. Denna informationspunkt kan med 
fördel planeras in på en av årets APT:er och 
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ledas av dataskyddssamordnaren, på så sätt 
blir det även dokumenterat att så har skett.   

6.1 Säkerställ en uppdaterad registerförteckning 
med samtliga behandlingar av 
personuppgifter. Registret ska uppfylla 
villkoren enligt artikel 30 i GDPR och ska vid 
förfrågan enkelt kunna plockas fram och 
distribueras till dataskyddsombud alternativt 
tillsynsmyndigheten.   

En bra grund att utgå ifrån är 
informationshanteringsplanen.  Utifrån denna 
kan verksamheten identifiera vilka 
behandlingar som innehåller personuppgifter 
och i vilka processer som de hör hemma. När 
detta är gjort behöver inventering ske om det 
kan finnas andra behandlingar utöver de som 
nämns i informationshanteringsplan. 
Registrera behandlingarna i Draftit 
exempelvis genom att göra en anpassad mall 
för nämnden, alternativt använd Excel (det 
finns en Excelmall med instruktion att tillgå 
på intranätet). Om möjligt försök att utgå från 
behandlingar/processer istället för system när 
behandlingar registreras. Detta eftersom en 
behandling av personuppgifter som har ett 
visst syfte även kan förekomma i media 
utanför IT-system. 

Bestäm om det ska finnas en gemensam eller 
avdelningsspecifika registerförteckningar. 

  

6.3 Det är viktigt att det finns ett systematiskt 
arbete kring hur registerförteckningen ska 
uppdateras. En rutin bör upprättas som 
beskriver vem, hur och när 
registerförteckningen ska uppdateras när nya 
personuppgiftsbehandlingar tillkommer. 

  

7.1 DSO rekommenderar att samtliga 
medarbetare genomgår den digitala kurs om 
personuppgiftsincidenter som går att nå via 
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intranätet. Detta för att bredda den enskilde 
medarbetarens kompetens om vad en 
personuppgiftsincident är för något och för att 
verksamheten ska bli ännu bättre på att 
upptäcka och förebygga 
personuppgiftsincidenter. 
 

9 DSO rekommenderar att samtliga 
personuppgiftsbiträdesavtal inventeras utifrån 
tidigare utskickad lista till 
dataskyddssamordnare angående 
tredjelandsöverföring. För varje behandling 
som sker utanför EU/EES ska det finnas en 
rättslig grund för överföring av 
personuppgifter. Om överföring sker till land 
utanför EU/EES behöver landet som 
uppgifterna överförs till också inneha en 
tillräcklig skyddsnivå. 

  

10 Utvärdera de behandlingar av personuppgifter 
som finns i registerförteckningen för eventuell 
konsekvensbedömning. Börja med de 
behandlingar som rör känsliga 
personuppgifter eller behandlar 
personuppgifter i stor omfattning.  
 
Utvärdera enligt framtagen instruktion för 
konsekvensbedömningar. Glöm inte att 
involvera dataskyddssamordnare och 
dataskyddsombud. 

  

11 DSO rekommenderar att börja följa upp 
personuppgiftsbiträdenas åtagande. Ett sätt att 
göra detta kan vara att välja ut ett par 
leverantörer varje år och be dem besvara hur 
de går tillväga för att följa upp 
överenskommelsen i PUB-avtalet. Ett annat 
alternativ kan vara att personuppgiftsbiträdets 
redovisar underbiträden och hur avtalen med 
underbiträdena ser ut. Tänk på att denna typ 
av förfrågan i vissa fall kan innebära 

  

107 (218)



  7(14) 

kostnader beroende på hur det signerade 
PUB-avtalet är utformat.   

Bilaga 2 Bakgrund och omfattning 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebar en rad 
förändringar i en kommuns personuppgiftshantering.  Syftet med denna 
rapport är att redovisa en sammanställning av servicenämndens 
självskattade dataskyddsarbete inom ett antal utvalda områden samt att visa 
på identifierade avvikelser.  
 
Nämnden ansvarar ytterst för att all personuppgiftsbehandling inom 
förvaltningen utförs i enlighet med förordningen.  
 

Risker 
Brister i dataskyddsarbetet kan leda till att förordningens regler inte 
efterlevs, att personuppgifter inte skyddas på ett lämpligt sätt och att de 
registrerades rättigheter äventyras samt att medarbetarna inte är medveten 
om det regelverk som faktiskt ska följas.  
 
Detta kan i sin tur leda till sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner kronor. 
Förutom vite riskerar nämnden även medborgarnas förtroende. 
 

Metod 
Dataskyddsombudet gav information om egenkontrollen vid ett möte på 
kommunens ledningsgrupp den 7 oktober 2020, där kommundirektören och 
samtliga förvaltningschefer var närvarande. 
 
Dataskyddsombudet skickade ut en egenkontroll den 12 oktober till 
dataskyddssamordnare och förvaltningschef. Svarstiden var 4 veckor och 
sista svarsdag var den 11 november.  
 
Egenkontrollen har besvarats av förvaltningens dataskyddssamordnare och 
avdelningschef. 
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Bilaga 3 DSO:s detaljerade rapport till verksamheten 
 
DSO redogör nedan för iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
som ligger till grund för den sammanfattande bedömningen av det 
självskattade området och som utgår från de redovisade svaren. 

 

1. Övergång mellan PUL och GDPR 
Området ska säkerställa att hänvisningar till den gamla personuppgiftslagen 
(PUL) är uppdaterade/borttagna i nämndens reglemente, 
informationshanteringsplan/dokumenthanteringsplan och informationstexter. 
 
DSO noterar att en kontroll av reglementet planeras att utföras under första 
kvartalet 2021.   
 
DSO noterar att nämndens informationshanteringsplan är uppdaterad så att 
PUL inte längre omnämns.    
 
DSO noterar att verksamheten inte har kännedom om uppdatering av 
informationstexter har skett utifrån ett PuL/GDPR perspektiv, men att ett 
arbete kommer att ske tidigast i början av 2021. 
 
DSO bedömer att det finns avvikelser inom området och lämnar 
rekommendation i bilaga 1. 
 

2. Ansvar 
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera att det finns en uppdaterad 
delegeringsordning som inkluderar beslut av dataskyddsfrågor. 
 
Nämndens delegeringsordning ska uppdaterats så att dataskyddsfrågor är 
delegerade, i samband med revidering av delegeringsordning första kvartalet 
2021.  
 
DSO bedömer att det finns en avvikelser inom detta område och 
lämnar en rekommendation i bilaga 1. 
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3. Organisation 
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera organisationen kring dataskydd 
och att förvaltningen anser att det finns tillräcklig med tid för att utföra 
dataskyddsarbetet. 

DSO noterar att svaren i egenkontrollen anger att det är oklart om nämnden 
har utsett ett dataskyddsombud, vars namn har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudets namn har enligt uppgift inte 
kommunicerats till förvaltningens anställda men det finns tillgängligt på 
kommunens intranät. 
 
Enligt policyn för systematiskt dataskyddsarbete ska varje förvaltning ha 
minst en utsedd dataskyddssamordnare. DSO noterar att det finns en utsedd 
dataskyddssamordnare.  

När egenkontrollen besvarades fanns det tillräckligt med tid avsatt för att 
bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete men det var oklart angående hur 
mycket tid som behöver sättas av.  
 
DSO kommentar: Mia Månsson har utsetts till dataskyddsombud för 
servicenämnden. Detta har även anmälts till tillsynsmyndigheten. 
(SOT.2018.0071) 
 
DSO bedömer att det finns en avvikelse inom området och lämnar en 
rekommendation i bilaga 1. 
 

4. Utbildning 
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera om det finns något 
utbildningsbehov utöver den e-learning som erbjuds samt om nya medarbetare får 
en introduktion i GDPR. 
 
Utöver den grundutbildning som finns tillgänglig via intranätet ser 
verksamheten att dataskyddssamordnare behöver gå en utbildning inom 
GDPR. 
 
DSO noterar att nyanställda/chefer delvis får en introduktion i GDPR, och 
att detta ska planeras in. 
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DSO bedömer att det finns viss avvikelse inom området och vill påpeka 
vikten av att dokumentera och följa upp eventuella utbildningsinsatser 
för att kunna påvisa efterlevnad. 
 

5. Styrdokument 
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera om framtagna styrdokument 
inom dataskydd är kommunicerade till medarbetare i verksamheten. 
 
DSO noterar att det är oklart om rådande styrdokument har kommunicerats 
till förvaltningens anställda. DSO iakttar dock att riktlinjerna finns 
tillgängliga på kommunens intranät. 
 
DSO noterar att inga förvaltningsspecifika dokument rörande dataskydd har 
upprättas under perioden. 
 
DSO bedömer att det finns avvikelser inom området och lämnar en 
rekommendation i bilaga 1. 
 
 
 

6. Registerförteckning 
Varje personuppgiftsansvarig är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att 
upprätthålla en registerförteckning över de behandlingar som sker inom sina 
respektive verksamhetsområden enligt artikel 30 i förordningen. Förteckningen ska 
upprättas skriftligen, vara tillgänglig i elektronisk format och hållas uppdaterad.  
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera att det finns en upprättad 
registerförteckning samt att den uppdateras när nya behandlingar tillkommer.  
 
DSO noterar att svaret på frågan om det delvis sker registerföring över 
behandlingar av personuppgifter och att det är oklart om nya 
personuppgiftbehandlingar har tillkommit sedan registerförteckningen 
skapades. 
 
DSO bedömer att det finns avvikelser inom området och lämnar en 
rekommendation i bilaga 1. 
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7. Personuppgiftsincidenter 

Varje personuppgiftsansvarig är ansvarig för att dokumentera incidenter (artikel 
33.5) och anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar om det inte är 
osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter. Området i egenkontrollen syftar till att kontrollera arbetet 
kring personuppgiftsincidenter. 
 
DSO noterar att det under perioden inte har upptäckts några 
personuppgiftsincidenter och att frågan om vad det kan bero på har lämnats 
obesvarad.  

 
DSO bedömer att det finns en viss avvikelse och vill poängtera vikten 
av att utbilda samtliga medarbetare inom incidenthantering för att bli 
bättre på att upptäcka och därmed förebygga incidenter. DSO lämnar 
en rekommendation kring detta i bilaga 1. 
 

8. Inköp av nya system/upphandling 
Området i egenkontrollen är till för att kontrollera om nya system upphandlats under 
perioden och om något av dessa är en molntjänst. En fråga som ställdes var också om 
någon av de upphandlade tjänsterna/systemen innehåller känsliga personuppgifter 
 
DSO kommentar: Detta område i egenkontrollen ligger inte som grund för 
avvikelsebedömning. De största utmaningarna när det gäller molntjänster 
ligger ofta kring lagar, regelverk, kontraktsfrågor och upphandlingsfrågor. 
Både när det avser behandling av personuppgifter (oavsett personuppgiftens 
känslighetsgrad) men även lämpligheten att behandla sekretessreglerad 
information i molntjänster. De flesta molntjänster behandlar exempelvis 
någon form av personuppgifter, direkt eller indirekt (som exempelvis 
telemetridata) därför är det viktigt att vid användande av molntjänster 
identifiera de personuppgifter som behandlas, om det sker en 
tredjelandsöverföring och om det är möjligt att säkerställa en lämplig 
säkerhetsnivå.  
 
Egenkontrollen visar att de system och tjänster som har handlats upp under 
perioden inte är vare sig molntjänst eller behandlar känsliga uppgifter. 
 
DSO har inte bedömt detta område utifrån avvikelser. 
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9. Tredjelandsöverföring 
 För överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES så kallat tredjeland behöver 
särskilda villkor uppfyllas för att behandlingen ska vara laglig (artikel 44). Överföring i 
GDPR omfattar inte bara fysisk lagring utan även om exempelvis en person som sitter i 
tredje land har åtkomst till personuppgifter som lagras inom EU/EES. Området i 
egenkontrollen syftar till att kontrollera om personuppgifter behandlas av tredje land samt 
om det finns system/tjänster som har koppling till USA. 
 
DSO kommentar: Detta område i egenkontrollen ligger inte som grund för 
avvikelsebedömning men det är viktigt område som har aktualiserats i och 
med domen Schrems II målet som kom den 16 juli 2020. 
 
DSO noterar att verksamheten inte kan svara på om det finns system/tjänster 
där det sker en tredjelandsöverföring. DSO ser ett behov av att inventera om 
det finns system eller tjänster där personuppgifter lagras eller supporteras av 
personal som befinner sig i tredje land (land utanför EU/EES), samt att 
under samma inventering titta på om det finns system eller tjänster med 
koppling till USA på något sätt? Exempelvis i form av support från företag i 
USA eller företag som har sitt huvudsäte i USA. 
 
DSO lämnar en generell rekommendation i bilaga 1. 
 
 
 

10.  Konsekvensbedömning 
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att i vissa fall genomföra konsekvensbedömning 
avseende dataskydd (även kallas DPIA) för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
verksamheten. Detta följer av artikel 35 i förordningen. Bedömningarna ska upprättas 
skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas uppdaterade. Området i 
egenkontrollen är till för att kontrollera nämndens arbete avseende 
konsekvensbedömningar. 
 
Enligt egenkontrollen har det inte utförts några konsekvensbedömningar 
inom förvaltningen inom perioden. Det är också oklart om alla 
tjänster/system som fanns före införandet av GDPR utvärderats för att se om 
det krävs en konsekvensbedömning eller inte. 
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DSO bedömer att det finns avvikelser inom området och lämnar en 
rekommendation i bilaga 1. 
 

11. Personuppgiftsbiträdesavtal 
När personuppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska detta alltid 
regleras i ett avtal eller en rättsakt (artikel 28.1). Området i egenkontrollen syftar 
till att kontrollera om det finns personuppgiftsbiträdesavtal upprättade i enligt med 
reglerna i förordningen samt om det sker någon uppföljning av 
personuppgiftbiträdets åtagande i avtalet. 
 
Egenkontrollen visar att nämnden har tecknat nya 
personuppgiftsbiträdesavtal innan eller under perioden som kontrollen 
avser. Eslöv kommuns personuppgiftsbiträdesmall har använts i samtliga 
fall. 
 
I egenkontrollen anges också att det är oklart personuppgiftsbiträdesavtal 
följs upp.  
 
 
DSO bedömer inte att det finns några avvikelser men lämnar en 
generell rekommendation i bilaga 1. 
 
 
 

12.  De registrerades rättigheter 
Personer vars uppgifter behandlas har rätt att få information om behandlingen och vilka 
rättigheter som personen har. Informationen måste uppfylla vissa villkor enligt GDPR 
(artikel 13 och 14) och lämnas vid en viss tid. Området i egenkontrollen är till för att 
kontrollera om informationsplikten i förordningen uppfylls. I området efterfrågas också 
om det inkommit någon begäran om registerutdrag samt som begäran besvarats i tid.  
 
Egenkontrollen visar att registrerade informeras om deras rättigheter i 
samband med insamling av personuppgifter. 
 
Begäran om registerutdrag har inte inkommit. 
 
DSO bedömer inte att det finns några avvikelser i området. 
 

114 (218)



  14(14) 

 
 

115 (218)



A.5   Behandling av personuppgifter       

A.5.1 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner. 

Art. 28.3 DSF Respektive 
avtalsansvarig chef  
 

 Den som ansvarar och 
undertecknar 
huvudavtalet.  
Se närmare nedan 
avsnitt  
”Upphandling och 
inköp”  

A.5.2 Beslut att ta ut en avgift eller 
avvisa begäran om registerutdrag 
eller anmälningsskyldighet om 
begäran är uppenbart ogrundad 
eller orimlig. 

 

Art. 12.5 DSF 
Art. 15 DSF 
Art. 19 DSF 

 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 Överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 

Samråd med  
dataskyddssamordnare. 

A.5.3 Beslut om att avvisa den 
registrerades rätt till radering. 

 

Art. 17 DSF Ansvarig handläggare 
 

 Överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 
Samråd med 
dataskyddssamordnare. 

A.5.4 Beslut om att avvisa den 
registrerades rätt till begränsning av 
behandling. 

Art. 18 DSF Avdelningschef 
Enhetschef 

 Överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 
Respektive angiven 
delegat innehar 
delegation var för 
sig. 
 

Samråd med 
dataskyddssamordnare. 

A.5.5 Nekande beslut med anledning av 
den registrerades rätt att göra 
invändningar mot behandling av 
sina personuppgifter. 

 

Art. 21 DSF Avdelningschef 
Enhetschef 

 Överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 
Respektive angiven 
delegat innehar 
delegation var för 
sig. 
 

Samråd med 
dataskyddssamordnare. 

A.5.6 Besluta att inte anmäla en 
personuppgiftsincident till 
datainspektionen.  

 

Art. 33 DSF Förvaltningschef  Enligt riktlinjer för 
personuppgiftsincident-
hantering, samråd ska 
ske med 
dataskyddsombud. 
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Kristina Thern Servicenämnden 
kristina.thern@eslov.se 
 
 

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

 

Uppföljning av byggprojekt för december 2022 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är nämndens uppgift att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs 
enligt beslutade investeringsramar. 
 
Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2022, är att arbeta efter 
kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapporten informerar om, dels helheten vilka byggprojekt som planeras 
och vilka som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet. Dels en 
uppföljning utifrån status, tidsplaner, ekonomi och risker i projekten.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Projektrapport december 2022. 

Beredning 
Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.  
Rådhuset, Violen, Norrevångskolan, Marieskolan,Vitsippan, Blåsippan, Vasavång, 
Gamla Östra skolan, Kulturskolan, Idrottsparken, Stadshuset foajé, är upptagna med 
förändringar.  
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Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för december 
2022. 

Beslutet skickas till – För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
 
 
Åsa Ratcovich Kristina Thern 
Förvaltningschef Projektchef 
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Information 

Projektinformation 
 

Byggprojektområdets omfattning  
 
Karta över pågående byggprojekt 
 

 
 
 
Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 
bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att Byggprojektavdelningen är en aktiv aktör i 
kommunens utbyggnader av skolor, förskolor, kultur och fridtidsbyggnader.  
 
Byggprojektavdelningen hanterar byggprojekten i nära samarbete med fastighetsavdelningen, 
lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen arbetar med att kvalitetssäkra 
projekten genom en projekthandbok med en byggprocess och dess olika skeden. 
 
Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025. 
 

Förteckning över pågående projekt 
• Rådhuset  
• Violen(Norrebo)  
• Vitsippan (Nya Skogsgläntan) 
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• Flyinge Häggebo förskola 
• Blåsippan (Stehag söder) 
• Marieskolan 
• Sallerupskolan 
• Norrevångsskolan 
• Stehagskolan 
• Vasavång (Nya Östra skolan etapp 2) 
• Skoltorget 
• Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) 
• Kulturskolan 
• Flyinge skolan 
• Idrottsparken 
• Källebergsskolan 
• Stadshuset foajé 
 

Skogsgläntan blir Vitsippan 
Norrebo Lapplandsgatan blir Violen 
Stehags förskola blir Blåsippans förskola 
Bergaskolan blir Vasavång skola 

Projektstatus  
 

Rådhuset  
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. När 
projektet startades skulle det vara utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Under 
projektets gång har det framkommit att den verksamhet som eventuellt skulle flytta in i Rådhuset 
behövde ett riktigt arkivrum med alla de förutsättningar som krävs. Pris på detta inkom från 
entreprenör, och det beslutades att det inte skall byggas något arkiv.  
Vid dränering av byggnaden upptäcktes det att källarväggarna är i dåligt skick. Entreprenören har 
utrett vad detta innebär för byggnationen. Det som framkommit är att man måste åtgärda detta, då det 
annars finns risk att fukten går upp i övriga huset och fördärvar det, och/eller eller så kan det bli 
sättningar i huset, som med tiden kan göra att huset inte kan användas av säkerhetsskäl. 
De äldsta delarna är från 1892 och är i gråsten. Övriga källarväggar är i betong från början av 1927. 

• Källarväggar i gråsten: Behöver injekteras & förstärkas. 
• Betongväggar: Beroende på om man ska ha 100 år i livslängd eller 50 år så behöver man gjuta på 

väggarna enligt två olika alternativ. Arbete bör kunna utföras & slutföras inom några månader som 
det ser ut nu efter beställning. Verksamheter kan flytta in då de våningsplanen över källarnivå inte 
berörs av detta arbete. Byggbuller kommer det dock bli. Beslut är taget att renovera väggarna enligt 
50 års-alternativet. Entreprenören är igång med gråstensväggarna.  
Slutbesiktning är gjord. En del mindre arbeten återstår.  
Kommunledningskontoret har beslutat att KoF och SeF ska flytta in på Rådhuset. Anledningen till 
flytten är att de medarbetare inom Vård och Omsorg och Barn och Utbildning som idag arbetar på 
Åkermans väg, där kommunen hyr lokaler, behöver säkrare arbetsplatser. Idag finns inga lediga 
platser i stadshuset, varför beslut togs om att renovera rådhuset och låta någon eller några 
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verksamheter flytta dit, så att Vård och Omsorg och Barn och Utbildnings medarbetare kan flytta in i 
stadshuset. 

   Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning och kan komma att ändras. 
   Budget: 27,5 Mkr 
   Datum för slutbesiktning: 2022-10-17 
   Datum för inflytt/tillgång för beställare: December 2022 
   Byggprojektledare: Fredrik Liedberg  

Violen (Norrebo) 
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar. Upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 
Gamla Norrebo förskola kommer att rivas då den nya byggnaden är klar. Rivningslov är inlämnat och 
har separat budget. 
I projektet återstår nu utemiljö och bullerplank.  
Bygglov för bullerplank är sökt. Arbetet planeras starta i januari/februari 2023 beroende av 
leveranstider och bygglov så kan detta skjutas ytterligare. 
Budget: 43,8 Mkr. 
Förskolan är inflyttad sedan V38 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 

Vitsippan (f.d. Nya Skogsgläntan) 
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. 
Ersättningslokaler för befintliga Skogsgläntans verksamhet blev klar V39 och köparen av modulerna 
påbörjar demontering under V41. Entreprenadstart planeras till årsskiftet 2022-2023 
Budget: 61 Mkr  
Bygglovsansökan är inskickat. Planerad schaktstart är vid årsskiftet 2022/2023 
Datum för slutbesiktning: V48 2023 (justeras längre fram) 
Datum för inflytt: V1 2024 (justeras längre fram) 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 

Flyinge Häggebo Förskola 
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 
Tillbyggnaden är slutbesiktigad och verksamheten flyttade in V28. 
Arbete med utemiljö påbörjas i höst och beräknas klart till våren 2023 
Budget: 19 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V26 2022 
Datum för inflytt: V28 2022 Inflyttad  
Datum för slutbesiktning utemiljö V 19 2023 
Byggprojektledare: Daniella Odendaal (Internt Henrik Holmelin) 

Blåsippan (Stehag söder)  
Nybyggnad av förskola i södra Stehag. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor 
och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för 
förskolelokaler.  
Byggnaden är vädertät. Arbete med fasaden och innerväggar pågår. Datum för inflyttning är 
framflyttad. Detta är förankrat med verksamheten samt har accepterats. 
Budget: 44,5Mkr  

124 (218)



Sida 6 

 

 

Datum för slutbesiktning: V16 2023 
Datum för inflytt: V 21 2023 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
 
Marieskolan  
Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av den befintliga är klar. 
Skolan tillträdde lokalerna v 32. Invigning av skolan var den 1 september. 
Det återstår växtplantering och markarbeten kring hus A där marken ska saneras innan projektet 
överlämnas helt till förvaltning. 
Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras. 
Olika prover har tagits på platsen i dialog med Miljö och samhällsbyggnad .Saneringen startar så fort 
tillstånd finns från Miljö och samhällsbyggnad. 
Utifrån vilken metod som godkänns från miljö och samhällsbyggnad finns det risk för ökade kostnader 
beroende på metodens utförande som entreprenören skall använda. 
Saneringen ingår ej i projektbudgeten. När sanering är klar kan skolgården färdigställas. 
En tvist mellan entreprenör och byggprojekt pågår gällande hantering av massor. Det kan innebära en 
kostnad mellan 0,4-1,7 miljoner, beroende på vad som framkommer. Den ekonomiska risken kan inte 
avföras förrän vi haft slutmöte för ekonomin. Detta sker efter att markarbetena gjorts klart. 
Budget: 42 Mkr 
Skolan har tagit lokalerna i bruk V32 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 

Sallerupskolan 
Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där 
Sallerupskolan ligger idag. 
Upphandlingen har blivit överprövad. Detta har medfört att Byggprojekt har i samråd med 
ramavtalsjurist Foyen arbetat fram ett svar på överprövningen till Förvaltningsrätten. Det senaste 
svaret lämnades in den 26 augusti. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten och de lämnar inte ut någon 
tidplan i vilken ordning de hanterar ärende, deras beslut kan ta upp till 6-8 månader. Detta innebär att 
igångsättning och slutbesiktning kommer att bli senarelagda. Inget nytt besked från Förvaltningsrätten. 
Budget: 203,5 Mkr  
Datum för slutbesiktning: nov 2024 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: dec 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 

Norrevångsskolan 
Avser utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet 
ingår, förutom undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Den 
totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.  
Arbetena med den nya skolbyggnaden släpar något tidplanemässigt men resurser är tillsatta för att 
kunna klara sluttiden. Arbeten med nya skolgården pågår enligt plan. Arbeten med nya skolgården 
pågår. I kök och matsal i högstadiet är samtliga arbeten klara och ytorna är överlämnade till 
verksamheten. 
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Entreprenören hävdar rätt till ersättning för ökade kostnader på grund av kriget i Ukraina enligt avtalet 
mellan parterna ABT06. Juridiskt ombud är inkopplat och beroende på utgången kan detta innebära en 
kostnad på mellan 0-3.000.000:- 
Budget: 70 Mkr 
Datum för slutbesiktning: 8 dec 2022 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: dec 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 

Stehagskolan 
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler.  
I samband med lokalförsörjningsplan 2023 och genomgång med BoU ser man att projektet växer rejält 
och måste invänta budgetbesked innan projektering kan påbörjas 
Basutredning pågår.  
Budget: Uppskattas i dagsläget till 10 Mkr utan köksuppdatering/renovering. 
Datum för slutbesiktning: V28 2023 Tider kommer att uppdateras efter samråd med BoU 
Datum för inflytt: V31 2023 Omtag, ny basutredning 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B) 
Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 
byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 
Löpande kontakter sker mellan BoU, SEF och entreprenör. 
Budgeten har räknats upp då det tillkommit arbeten enligt tidigare information. Markarbete vid norra 
fasaden beräknas klart början december. 
Slutbesked har erhållits. Verksamheten har flyttat in och bedriver verksamhet. 
Budget: 26,4 Ny prognos 33 Mkr 
Datum för slutbesiktning: v. 40 2022 Klart 
Datum för inflytt: Slutet av okt 2022 Klart 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 
Skoltorget kommer hädanefter redovisas under Gamla Östra skolan 

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) och Skoltorget 
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar 
iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. 
Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.  
I budgetskrivning har vi slagit ihop Skoltorget och Gamla Östra Skolan och därför redovisas de 
tillsammans även här. Markarbeten och invändig rivning är igång. Vi har stött på många äldre 
ledningar i marken som ej är i bruk. 
Budget 34,5 Mkr 
Datum för slutbesiktning: juni 2023 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: juli 2023 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
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Idrottsparken 
För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra 
hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår med Exploatering, KoF och 
föreningarna. Arbetet är påbörjat. Arbetet med skogskaraktären är färdigställt. Förråd och skärmtak 
kvarstår under hösten. 
KoF har kommit fram till att man ska rusta upp befintlig diskgolfbana, köpa in en mindre läktare till 
konstgräsplanen samt bygga ett utegym i anslutning till fotbollsplanerna. Arbetet med detta kommer 
ske under hösten. Kof skall återkomma med besked hur de vill gå vidare med läktare diskgolfsbana. 
Tiden för slutbesiktning stämmer inte gällande discgolfen eller läktaren. KoF utreder och återkopplar 
när de har behoven klara. 
Budget: 2,9 mnkr 
Datum för slutbesiktning: dec 2022 
Datum för inflyttning: dec 2022 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
 

Kulturskolan 
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för 
att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat. Ny detaljplan är antagen. 
Projektering för FFU är påbörjat. Beräknas vara klart i slutet av januari. 
Budget: 43 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024 
Datum för inflytt: augusti - oktober 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Flyingeskolan 
Projektet är pausat. Byggprojekt avvaktar svar från verksamheten hur de önskar gå vidare. Förslag från 
byggprojekt är att samköra etapp 1 och 2. Ny basutredning kommer att göras. Lokalstrateg kallar. 
Budget: 28 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Jan 2023 Väntar in verksamhetens behov och basutredning. Datum för 
inflyttning: Mars 2023 Väntar in verksamhetens behov och basutredning. 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
 
Källebergskolan 
Ombyggnad av utemiljö för att passa yngre barn pågår. En klätterställning är försenad, ingen 
återkoppling på leveranstid i dagens läge. 
Budget: 1,9 mnkr.  
Datum för slutbesiktning: V 43 2022 
Datum för inflyttning: okt/nov 2022 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 
Stadshuset foajé. 
Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som idag sitter på Åkermans väg 
skall flytta in i Stadshuset. Hyresavtalet på Åkermans väg går ut våren 2023, och det finns inte tid att 
ha ombyggnationen av foajén klar till detta. 
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Den utökade budgeten är tagen i KF och entreprenör är avropad. Detaljprojektering startar i slutet av 
november. Bygganmälan är inskickad och kan beviljas när alla tekniska handlingar är klara, som blir 
klar efter detaljprojekteringen. 
Byggstart är planerad till V4  
Budget: 8,6 mnkr 
Datum för slutbesiktning: V22 2023 
Datum för inflyttning: V23 2023  
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
 
 
Tidplan över projekten redovisas på nästa sida 
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Tidplan investeringar
2022-11-24

2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Förskola

Violen (fd )Norrebo 
Bullerplank samt utemiljö kvarstår

Vitsippan (fd Nya Skogsgläntan)
Försenad pga överklagande av detaljplan

Flyinge förskola Häggebo

Blåsippan (fd Stehag söder)

Örtofta/Väggarp Markförhandlingar/detaljplan

Ängabo Verksamhetsutredning pågår

Fridebo Verksamhetsutredning pågår

Marieholm Efter planperiod

Flyinge förskola i samband m ny exploat.plan

Flyinge förskola i samband m ny exploat.plan

Grundskola

Marieskolan 
Markarbete

Sallerupskolan
Överprövad i avvaktan på detta

Norrevångskolan  

Stehagskolan, 18-H 
Omtag slutdatum ej fastställt än

Flyinge skolan Etapp 1
Omtag väntar in verksamheten

Flyingen Etapp 2

Vasavång (fd Nya Östra)

Källebergskolan

Västra skolan

Ölyckeskolan

Fridasroskolan

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan

Gamla Östra skolan, 18-I

Idrottslokaler Berga, 19-J
Klart - Överlämnat till verksamheten

Kultur och fritid

Kulturskolan 
detaljplan

Husarängen klubbstuga

Idrottsparken skogsmiljö

Idrottsparken KoF Verksamhetsutredning

Vård och Omsorg

Demensboende

Övriga förvaltningar

Rådhuset

Stadshuset foajé

Basutredning - Ks, Verksamhet, SEF
Markförhandlingar - Ks
Detaljplan - Ks
Byggnadsarbete - SeN
Inflyttning - Verksamhet
Försenat

Tidplanen för många projekt som ligger långt fram i 
tiden kan komma att förändras, kontinuerlig 
uppföljning sker. 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. 
 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
Rådhuset Hög Kostnaderna för att laga och 

reparera källarväggarna är 
osäkra    

Avstämningar med 
entreprenör en gång i 
månaden och 
redovisning av detta 
resultat till 
servicenämnden varje 
månad. 

Stehagskolan 
Risk försening 

Hög Försening av 
byggentreprenad då det 
följer Stehag söder 

Avvaktar Stehag söder. 
Byggprojektledare 
samordnar 

Marieskolan Hög 
 
 
 
Medel 

Ökade kostnader pga. 
sanering i mark Pengarna  
ingår inte i projektbudgeten. 
 
Tvist råder om utskiftning av 
massor, samt 
kostnadsökning pga. kriget i 
Ukraina. Entreprenören har 
inte återkommit med 
underlag för prisökning. Vi 
inväntar detta. Om de inte 
inkommer så avförs riskerna 
vid det ekonomiska 
slutmötet som blir efter 
avslutade markarbeten.   

Byggprojektledare 
ansvarar och meddelar 
förändringar 
 
Ärendet drivs av vår jurist  
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Sallerupskolan Hög Upphandlingen är 
överprövad och ligger nu för 
beslut hos 
Förvaltningsrätten 

ByggPL har kontinuerlig 
kontakt med vår jurist på 
Foyen. 

Kulturskolan Hög Stor risk att projektbudgeten 
kommer att överskridas på 
grund av ökade 
materialkostnader senaste 
året. 

ByggPL följer 
utvecklingen, och det 
kommer först att ge sig 
vid upphandling. 
 
 

Norrevångsskolan 
 
 
 
 
 
 

Hög Risk för att budget 
överskrids på grund av 
många Äta arbeten främst i 
ombyggnadsdelarna. 
Även risk på grund av kriget 
i Ukraina då entreprenören 
hävdar Force majeure. 

ByggPL har diskussionen 
genom Foyen. 
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Omförhandling av hyresavtal 045-600 Bjärevägen 2, 
Fastigheten Axelvold 6 

Ärendebeskrivning 
Vård och Omsorg hyr sedan 1998 ett gruppboende bestående av sex stycken 
lägenheter och en gemensamhetsyta. I mars 2022 sa Eslövs Bostäder upp 
hyresavtalet för omförhandling och lämnade enligt hyresreglerna ett nytt förslag på 
hyresavtal.  
Utifrån Servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är det Serviceförvaltningens  uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, 
optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och servicenämndens 
uppgift att teckna hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen 
av avtalstiden inte överstiger fem år.  
Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
avtalstecknande. 
I föreliggande ärende är avtalstiden fem + fem år, vilket innebär att servicenämnden 
kan teckna hyresavtalet med Eslövs Bostads AB enligt servicenämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Hyresavtal, kontrakt nummer 045-600 avtalstid 1 januari 1998 till 31 december 2022 
Hyresavtal kontrakt nummer 045-600 avtalstid 1 januari 2023 till 31 december 2027  

Beredning 
Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket SoL ska kommunen inrätta bostäder med särskild 
service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring och har behov av ett sådant boende. 
Förändringar i det nya hyresavtalet är två saker, att hyresgästen kommer att 
preliminärdebiteras för elförbrukningen samt att avfallshanteringen ska bekostas av 
hyresgästen. Hyresgästen blir preliminärdebiterad för elförbrukningen med 17 000 kr 
per år . Avstämning över elförbrukningen ska översändas till hyresgästen senast tre 
månader efter varje kalenderårs utgång. Avfallshanteringen beräknas kosta ca 12 200 
kr per år. Preliminär debiteringen för el- och avfallskostnaden är avdragen från den 
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befintliga årshyran som är  678 900kr per år. Ny hyra från 1 januari 2023 är 649 720 
kr per år. Uppsägningstiden är nio månader och hyresförlängningen fem år. 
Vård och Omsorg har de kommande hyreskostnaderna budgeterade. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner det omförhandlade hyresavtalet 045-600 på 

Bjärevägen 2, fastigheten Axelvold 6. 
- Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna hyresavtalet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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Omförhandling av hyresavtal 075-604 Järnvägsgatan 
12, fastigheten Sibbarp 25:27 Marieholm 

Ärendebeskrivning 
Vård och Omsorg hyr sedan 1998 ett gruppboende bestående av sex stycken 
lägenheter och en gemensamhetsyta. I mars 2022 sa Eslövs Bostäder upp 
hyresavtalet för omförhandling och lämnade enligt hyresreglerna ett nytt förslag på 
hyresavtal.  
Utifrån Servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är det Serviceförvaltningens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, 
optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och servicenämndens 
uppgift att teckna hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen 
av avtalstiden inte överstiger fem år.  
Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
avtalstecknande. 
I föreliggande ärende är avtalstiden fem + fem år, vilket innebär att servicenämnden 
kan teckna hyresavtalet med Eslövs Bostads AB enligt servicenämndens reglemente 

Beslutsunderlag 
Hyresavtal, kontrakt nummer 75-604-1 avtalstid 1 januari 1998 till 31 december 
2022 
Hyresavtal kontrakt nummer 075-604 avtalstid 1 januari 2023 till 31 december 2027  

Beredning 
Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket SoL ska kommunen inrätta bostäder med särskild 
service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring och har behov av ett sådant boende. 
Förändringar i det nya hyresavtalet är två saker, att hyresgästen kommer att 
preliminärdebiteras för elförbrukningen samt att avfallshanteringen ska bekostas av 
hyresgästen. Hyresgästen blir preliminärdebiterad för elförbrukningen med 27 500 kr 
per år . Avstämning över elförbrukningen ska översändas till hyresgästen senast tre 
månader efter varje kalenderårs utgång. Avfallshanteringen beräknas kosta ca 12 200 
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kr per år. Preliminär debiteringen för el- och avfallskostnaden är avdragen från den 
befintliga årshyran som är 699 733 kr per år. Ny hyra från 1 januari 2023 är 660 053 
kr per år. Uppsägningstiden är nio månader och hyresförlängningen fem år. 
Vård och Omsorg har de kommande hyreskostnaderna budgeterade. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner det omförhandlade hyresavtalet 075-604 på 

Järnvägsgatan 12, Sibbarp 25:27 i Marieholm. 
- Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna hyresavtalet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Vård och omsorgsnämnden, för kännedom 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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Uppföljningsrapport externa hyresavtal för december 
2022 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala 
lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal 
om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger 
fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
avtalstecknande. 
 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022, är att arbeta efter 
kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapporten över externa hyresavtal 2022 är en rapport över, dels helheten 
vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt det ekonomiska 
värdet med inhyrningarna.  Dels en uppföljning av pågående arbeten med nya och 
revideringar av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport externa hyresavtal december2022 
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Beredning 
Inga nya ärenden är upptagna, endast kort status i respektive ärende. 
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.  

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för december 
2022.  

 
 

 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdchef Fastighetsförvaltning
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• INFORMATION OCH BAKGRUND 
 

• FÖRTECKNING ÖVER AKTIVITETER   
 

• STATUS ÖVER PÅGÅENDE NY/OM TECKNING AV 
HYRESAVTAL 
 

• RISKER  
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Information 

Bakgrund 
Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 
bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att fastighetsförvaltningen är en aktiv aktör och 
ansvariga för kommunens drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsbyggnader och 
administrativa lokaler samt hantering och administration av Eslövs kommuns externa hyresavtal. 
 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är 
nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar 
genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och 
förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan avtalstecknande. 

Syfte med uppföljningsrapporten externa hyresavtal 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022, är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022 är en rapport över, dels helheten vilka externa 
inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet med inhyrningarna.  Dels en 
uppföljning av pågående arbeten med nya och pågående omförhandlingar av befintliga hyresavtal 
utifrån tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på 
ett tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer. Uppföljningsrapporten är under 
utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 
 
Externa hyresavtal omfattning 
Servicenämnden förvaltar drygt 120 hyresavtal för Eslövs kommun, en majoritet avtalen är för Vård 
och Omsorg och Eslövs Bostads AB (EBO) som hyresvärd.  
Det årliga kostnaden för samtliga hyresavtal uppskattas till 85 mnkr, vilket är ett ungefärligt värde då 
alla avtal ännu inte finns upplagda i vårt system Vitec och därmed inte är kvalitetssäkrade. 
 
Utvecklingsarbetet med att registrera in de externa hyresavtalen i fastighetsprogrammet Vitec Hyra 
pågår och ca 40 procent av avtalen finns nu i Vitec Hyra. Registrerade i Vitec hyra är Ebos och 
Brinovas avtal . Resterande hyresavtal finns i nuläget kvar i  förteckningen över hyresavtalen i en 
excelmodell där utvecklingsarbete fortsätter att kvalitetssäkra och dokumentera samtliga hyresavtal i 
Vitec. 
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Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar 
 
• Kugghjulet 
• LSS-boende  
• Göingevägen 
• Lapplandsvägen 11 
• Tillfällig inhyrd förskola väster 
• Fridasroskolan och Fridebo förskola  
• Förskola västra Eslöv 
• Öppenvårdsbehandlingen – Ystadvägen 10 
• Nulägesbeskrivning av mindre ärenden : 
• Åkermansväg 5 och 7 

 
 
Status Externa hyresavtal 
 
Kugghjulet 
Beskrivning av verksamheten: Dagverksamhet för vuxna personer med stora och omfattande 
funktionsnedsättningar som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och använder många och stora 
hjälpmedel. 
Nulägesbeskrivning av lokalen: 8 lgh tillgänglighetsanpassade, ca 40kvm/st, personalrum, tvättstuga, 
bred korridor gemensmt kök- allrum ca 70 kvm. Balkong anpassad så att brukare som behöver komma 
av rullstolar kan få komma ner och vara aktiva utomhus. Omgivningen runt Trollsjögården möjliggör 
utevistelse. 
Lokalbehov: Ca 400-500 kvm i markplan och tillgänglighetsanpassat, 6 rum ca 30 kvm/st, kontor, 
tvättstuga, kök-allrum, 4 st wc, förberett för att kunna fungera som korttidsboende.  
Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling 
Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar 
och bistå vid upphandlingen. 
Status 2022-09-29: Foyen har 2022-09-28 levererat handlingar som skall kommuniceras med vård- 
och omsorg. 
Status 2022-11-04: Frågor och svar pågår mellan Foyen och verksamheten. 
Status 2022-11-28: Efter möte med Foyen, representant från VoO samt SeF 2022-11-24 beslutades att 
teknisk konsult skulle avropas för att upprättand teknisk funktionsbeskrivning till 
upphandlingsunderlag.  
Fastighetsägare: Ej klart 
Befintlig avtalstid: Lokalerna är en del av Trollsjögårdens hyresavtal 
Bef Hyra i nuvarande lokal per år: ca 600.000 kr/år 
Ny Hyrestid: Ej klart 
Beräknad budget hyresökning per år (kr): Ej klart 
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LSS-Boende  
Beskrivning av verksamheten: Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. 
Nulägesbeskrivning: 17 olika boenden i kommunen. Alla bostäder innefattar fullvärdiga lägenheter 
på ett till tre rum och kök/pentry. Samtliga platser är idag fullbelagda.  
Lokalbehov: Huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i 
allmänhet också ska gälla för bostadslägenheter i en gruppbostad. Viktigt att bostaden ligger i en miljö 
som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Det ställs högre krav på brandskyddet i 
behovsprövade särskilda boenden än boenden i ordinarie bostadsbestånd, verksamhetsklass 5B. 
Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling 
Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar 
och bistå vid upphandlingen.  
Status 2022-09-29: Foyen har 2022-09-28 levererat handlingar som skall kommuniceras med vård- 
och omsorg.  
Status 2022-11-04: Frågor och svar pågår mellan Foyen och verksamheten. 
Status 2022-11-28: Efter möte med Foyen, representant från VoO samt SeF 2022-11-24 beslutades att 
teknisk konsult skulle avropas för att upprättand teknisk funktionsbeskrivning till 
upphandlingsunderlag.  
Fastighetsägare: Ej klart 
Önskvärd avtalstid : Ej klart 
Snitthyra i nuvarande lägenheter per år (kr): Fastighetsförvaltningen har ställt frågan till  VoO om 
denna uppgift.  
Hyrestid: Ej klart 
Ny Hyra per år (kr): Ej klart 
Beräknad budget ny hyra per år (kr): Beräknad tillkommande kostnad 1 mnkr /år 
 
 
Göingevägen 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem. 
Vistelse kan vara både enstaka dagar och flera dagar. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
Behovet av anpassning och totalrenovering av Göingevägen 22 grundar sig på barnen/ungdomarnas 
kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och brandkrav på lokalen. 
Brandskyddsbeskrivning har upprättat av extern konsult avseende de brandtekniska lösningarna för att 
verksamhetsklass Vk5B skall uppfyllas utifrån den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna.  
Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att kostnadsberäkna åtgärderna. Beroende på kostnaderna 
och omfattning av anpassningarna får ny dialog med verksamheten och fastighetägaren fortsätta. 
Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande. 
Status 2022-09-29: Ändringar från verksamheten är översända till arkitekt, underlagen beräknas vara 
färdigställda under oktober månad. 
Status 2022-10-27: Kalkyl översänd till EBO. Arbete pågår avseende projektorganisation och 
upprättande av FFU.  
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Status 2022-11-28: Arkitekten aviserade 2022-11-28 att förtydligande från verksamheten kommer 
behövas avseende del av önskad hyresgästanpassning.   
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Befintlig avtalstid, t om 2022-09-30.  
Tidpunkt för uppsägning: Uppsagt för avflytt av fastighetsägaren 2020-03-18  
Ny förlängningstid: Överenskommelse om förlängning till 2023-09-30. Därefter sk nytt hyresavtal 
tecknas efter verksamhetsanpassningar och myndighetskrav. 
Bef Hyra per år (kr): 336 738  
Ny Hyrestid: Ej klart 
Ny Hyra per år (kr): Ej klart 
 
 
Lapplandsvägen  
LSS-barnboendet på Lapplandsvägen 11A ligger idag i ett enfamiljshus och nära skolan. 
Lokalen är idag inte tillräckligt anpassad för barnens fysiska behov utifrån behovet av hjälpmedel, 
ljudkrav och andra verksamhetskrav. Lokalen har även behov av renovering och modernisering. 
Hyresavtalet inkluderar Lapplandsvägen 11 A och 11B. 
Tidigare föreslagen omflyttning av verksamheten från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte 
längre aktuell då behovet av platser har minskat och då är de åtgärder som behövs möjliga att göra i 
befintliga lokaler. Basutredningen är klar, projektledare från byggprojektavdelningen är utsedd till 
Fredrik Liedberg. Första utkast från arkitekt ska revideras enligt verksamhetens önskemål och nytt 
utkast skall vara verksamheten tillhanda 6/4. Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att 
kostnadsberäkna åtgärderna 
Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande. 
Status 2022-10-03: Ändringar från verksamheten är översänd till arkitekt, underlagen beräknas vara 
färdigställda under oktober månad. 
Status 2022-10-27: Kalkyl översänd till EBO. Arbete pågår avseende projektorganisation och 
upprättande av FFU. 
Status 2022-11-28: Arkitekten aviserade 2022-11-28 att förtydligande från verksamheten kommer 
behövas avseende del av önskad hyresgästanpassning.   
 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Befintlig avtalstid: 2021-10-01 - - 2024-09-30 
Befintlig förlängning: 5 år  
Tidpunkt för uppsägning: 2023-12-31  
Bef Hyra per år (kr): 807 000 kr avser både 11 A och 11B 
Nytt hyretillägg avseende anpassningarna: Ej klart 
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Tillfällig Inhyrd Förskola Väster  
Tillfälliga lokaler som skall inhysa barn från Skogsgläntan i väntan på att nya förskolan blir klar, samt 
för eventuell utökning senare. Hyresavtal på 3+1 år är tecknat och tillträde till lokalen för 
genomförande av hyresgästanpassningar sker 2022-04-05. Verksamheten beräknas tillträda 2022-07-
01. 
Förnyad konkurrensutsättning vanns av Otto Nilsson Byggnads AB. Eslövs kommun investerar i 
Brinovas lokaler, vilket innebär direktavskrivning av investeringskostnaderna under hyrestiden. 
Projektledare internt är Marcus Stjernkvist. 
Status 2022-09-01: Projektet är pågående och tillträdet framflyttat till den 3/10. Projektledaren har 
meddelat att förseningen beror på störningar i materialleveranser.  
Status 2022-11-04: Invändigt arbete klart, arbetet med anpassningar av utemiljön ej helt färdigställt. 
Fastighetsägare: Brinova 
Hyrestid: 2022-07-01- -2025-06-30 
Möjlighet till förlängning: 1 år 
Hyra per år (kr): 420.000 SEK + mediakostnader 200.000 SEK 
 
 
Fridasroskolan 
 
Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Skolan är två-parallell med plats för c:a 350 elever f-6 
och ska ha kvar samma kapacitet. Skolan behöver moderniseras för att anpassas till dagens krav på 
pedagogiska lärmiljöer och skolområdet definieras gentemot de boende, både i glasgatan och i 
utemiljön. Underhållet är eftersatt. Tidplanen kan anpassas utifrån tillgång till evakueringslokaler 
m.m. men bör inte dröja för många år.  
Skolans totala ytor behöver troligen utökas något för förbättrad funktionalitet, men framförallt behövs 
bättre planlösning. Samtliga ytor som ska vara kvar som skola behöver upprustas och moderniseras. 
Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden 
Även skolgården behöver en tydligare avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever 
lämnar skolområdet utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder behöver åtgärdas snarast. 
För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då utredningen av Västra skolan 
eventuella utökning av elever är klar.  
 Verksamheten arbetar nu med att se över vilka ytor som är i mer brådskande behov att åtgärda 
bristande underhåll och eventuella mindre verksamhetsanpassningar från att tidigare arbetat med att 
specificera funktionsbehoven de har på lokalerna.  
Status 2022-09-01: Ett antal möten har hållits under sommaren med kommunens lokalstrateg, BoU 
lokalcontroler, verksamheten (BoU), SeF byggprojektledare samt Ebos fastighetschef, 
fastighetsutvecklare, byggprojektledare samt fastighetsförvaltare.  Arbetet fortlöper under hösten. 
Status 2022-10-03: I dialog mellan Ebos chef för Fastighetsutveckling och Eslöv kommuns 
avdelningschef för fastighetsförvaltning har framkommit uppgifter om tidigare överenskommelser i 
samband med förlängningen av hyresavtalet 2017 gällande utebliven indexering eller höjning av 
grundhyran samt att hyresavtal och tillhörande bilagor ej överenstämmer. Otydligheten i 
underhållsansvaret kvarstår och är bekräftad av bägge parter.  
Status 2022-11-04: Inledande förhandling om nytt hyresavtal  påbörjad mellan Ebo och Eslöv 
kommun. Möte två bokat i v 47. 
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Status 2022-11-28 : Planerade mötet v 47 framflyttat till v 49 pga sjukdom. 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Befintlig avtalstid:  t om 2024-12-31 
Befintlig förlängning: 3 år 
Tidpunkt för uppsägning: 2024-03-31 
Bef Hyra per år (kr) inkluderar Fridebo förskola:  
Ny Hyrestid: Ej klart 
 
 
 
Fridebo förskola  
 
Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Förskolan har idag 70 barn på 4(5) avdelningar, 
målsättning är att Fridebo ska växa till 105 barn. Verksamheten är i behov av lokalanpassningar och 
lokalerna har ett eftersatt underhåll. 
Utmaningar med lokalen är att den är mörka in mot glasgatan, korridoren mellan avdelningarna 
behöver byggas bort, flera genomgångsrum som tar onödig plats behöver byggas bort, för många ut 
och ingångar till förskolan finns, angöring för att hämta och lämna behöver utvecklas, 
personalutrymmena är undermåliga.  
Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden. 
Budget är ännu ej avsatt för projektet. Projektet samordnas med Fridasroskolan.  
Status 2022-11-04: Se ovan Fridasroskolan. 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Befintlig hyresavtal inkluderas i Fridasroskolans hyresavtal, se ovan. 
 
 
Inhyrning Förskola västra Eslöv  
Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301.  
Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser 
kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. 
Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 
400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med 
åtta avdelningar i två plan 
Servicenämnden beslutade 2022 § 38 om vilket alternativ för upphandling som ska gälla.  Arbetet 
pågår utifrån taget beslut. Förslag påprojektledare och projektorganisation ska lämnas till styrgruppen 
för lokalfrågor 2022-05-17.  
Status 2022-09-01: Avropad jurist arbetar med att ta fram avtalspaket innehållande  
gennomförandeavtal, hyresavtal inkl bilagor med särskilda bestämmelser, projektorganisation med 
beskrivning av mötesintervall, beslutgång, kostnadsfördelning osv. Detaljplanen för området måste 
vara antagen innan bygglov kan sökas. Arbetet fortlöper under tiden med att färdigställa och förhandla 
handlingar som ska gå vidare för politiska beslut. Målet är att ha bygglovshandlingar klara för 
inlämnade när detaljplanen är antagen och att förskolan ska var klar för inflytt 2025 Q4. 
Projektet inväntar besked från BoU om antalet avdelningar (6 eller 8) 
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Status 2022-10-03: Arbetet fortlöper, vissa möten ombokade pga sjukdom. 
Status 2022-11-04: Pga överprövning av liknande upphandling i Göteborg har viss utredningstid 
behövts för att klargöra eventuella risker med denna upphandlingen. Med anledning av detta 
undersöks även hur kravställningen på Eslövs kommun är för den geografiska platsen för en ny 
förskola Eslöv centrum väster. Förslag på projektorganisation är i slutskede. 
Status 2022-11-28: Arbetet fortlöper , något försenat pga sjukdom. 
Fastighetsägare: Brinova 
Hyrestid: Ej klart 
Förlängningstid: Ej klart 
Hyra per år (kr): Ej klart 
Beräknad ny hyra : Ej klart 
 
Öppenvårdsbehandlingen – Ystadvägen 10 
Verksamheten har ett befintligt hyresavtal i fastigheten och nu pågår förhandling med fastighetsägaren 
angående utökad yta samt erforderlig verksamhetsanpassning. 
Hyresförslag samt kalkyl för erforderlig hyregästanpassning har upprättats av fastighetsägaren och 
dialog pågår med verksamheten.  
Status 2022-09-01: Avtal är tecknat och hyresgästanpassningar pågår. Verksamheten beräknades 
tillträda lokalen den 1/10, men p.g.a. förseningar av materialleveranser är tillträdet framflyttat till den 
1/11. 
Status 2022-10-03: Inget nytt att rapportera. 
Status 2022-10-27: Tillträde framflyttat till den 1/12. 
Status 2022-11-28: Besiktning sker 2022-12-01 och slutbesked väntas under v49. 
Fastighetsägare: Casa i Skåne AB 
Hyrestid: 3 år   
Möjlig förlängning: 1 år 
Hyra per år (kr):  190.000 SEK 
 
 
 
Nulägesbesksrivning av mindre ärenden. 
 
Åkermansväg 5  och 7 
Lokal för socialtjänst över 18. 
Avtalet uppsagt för avflytt 2023-04-30. Verksamheten kommer att flyttas till Stadshuset. 
Fastighetsägare: Företagshus 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. Generella risker: Konsekvensen av att förhandlingar vid 
omförhandling av befintliga hyresavtal drar ut på tiden i de lokaler med eftersatt fastighetsunderhåll 
medför risker i bl. a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende livsmedelshantering och 
ökade driftkostnader. 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
Fridasroskolan har 
bristande 
underhåll i 
lokalerna vilket 
kommer att orsaka 
arbetsmiljöproblem 
för elever och 
personal. 
 

Hög, eftersom det 
fortfarande 
saknas beslut och 
överenskommelse 
om åtgärder och 
tidplaner mellan 
hyresvärd och 
hyresgäst. 

Ökad sjukfrånvaro 
bland personal och 
barn.  
Ökade problem med 
inomhusmiljön. 
Ökade kostnader för 
evakueringslokaler. 
 

Hyresvärden tar fram 
åtgärdsplan för de 
inomhusmiljöproblem 
som konstaterats via 
tekniska 
undersökningar och 
provresultat. 
Förhandling mellan 
hyresvärd och 
Serviceförvaltningen 
har startats. 

Försening av att 
färdigställa inhyrd 
förskola västra 
Eslöv pga 
försening av 
antagen 
detaljplan. 

Medel.  Ökar barnantalet i 
området under 
perioden blir det 
platsbrist och ökade 
kostnader för 
kommunen. 

Att samarbetet 
mellan alla parter; 
BoU, SeF, Brinova 
och 
Exploateringsavd 
fungerar väl och att 
handlingar blir 
tydliga och korrekta i 
tidigt skede för att 
inte försena 
beslutsprocesser. 
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Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll 
för december 2022 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är nämndens uppgift att svara för att det planerade underhållet i 
kommunens fastigheter. 
Syftet med plan över fastighetsunderhåll 2022-2026, är att arbeta efter 
kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll 2022 är en rapport över, dels 
helheten över de planerade underhållsåtgärderna som genomförs under 2022, syftet 
med dessa, uppföljningen av pågående arbeten, revideringar, ekonomi och 
riskbedömningar.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport för december 2022 

Beredning 
Majoriteten av årets planerade underhållsprojekt är slutförda eller i slutskedet. 
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. I 
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rapporten för december 2022 är inte varje enskilt projekt riskbedömt ännu utan det 
finns en generell riskbedömning. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat 

fastighetsunderhåll december 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson  
Förvaltningschef                     Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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Information 
Bakgrund   
Eslövs kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 
bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att fastighetsförvaltningen är en aktiv aktör och 
ansvariga för kommunens drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsbyggnader och 
administrativa lokaler.  
 
Fastighetsförvaltningen hanterar det planerade fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter i 
samarbete med lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen ansvarar för att 
ta fram och kvalitetssäkra underhållsplanerna och genomförandet av underhållsåtgärderna.  
 
Servicenämnden har uppmärksammat kommunstyrelsen på behov av en dialog om verksamhetsmålet 
som är beslutat och som ska bidra till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat 
målet ”Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet”. I investeringsbudget 2021-2024, har 
kommunfullmäktige avsatt 24,4 mnkr (138 kr/kvm för 178 000 kvm) för det årliga underhållet i 
kommunens fastigheter. Besiktningar är genomförda av fastigheterna och analysen visar att 
kommunen skulle behöva avsätta mer än det dubbla beloppet, dvs. 55 mnkr (309 kr/kvm för 178 000 
kvm) årligen under fem år för att säkerställa och modernisera fastigheternas standard och teknik samt 
säkra kommunens kapital. Därtill kommer underhåll i Karlsrobadet samt kommunens kökslokaler. 
 
I Budget 2022 och flerårsplan 2023 till 2025, har kommunfullmäktige anslagit 24, 6 mnkr i årsanslag 
för fastighetsunderhåll. 
 
I Budget 2022 och flerårsplan 2023 till 2025, har kommunfullmäktige beslutat att omfördelning till 
ökat underhåll i av kommunens tillgångar kan prövas i samband vårens delårsrapport Vårprognos 
2022.  
 
Förberedelser för prövningen pågår utifrån gemensamt arbete mellan Kommunledningskontoret och 
Serviceförvaltningen genom analys av Eslövs kommuns komponentredovisning i anläggningsregistret 
samt kommande avskrivningar de närmsta åren som finansiering av underhåll i kommunens 
fastigheter.  
 

Syfte med Uppföljningsrapport över fastighetsunderhåll 
Syftet med Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll 2022, är att arbeta efter kommunallagen 
om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
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Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll är en rapport över, dels helheten vilka planerade 
fastighetunderhållsåtgärder som genomförs under 2022, syftet med dessa samt ekonomiska värdet på 
åtgärderna. Dels en uppföljning av pågående arbeten från tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger 
servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt och enligt kommunens mål 
och riktlinjer. Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 
 

Inriktning för arbetet med planering av fastighetsunderhåll 
Serviceförvaltningens avdelning för fastighetsförvaltning arbetar utifrån de rekommendationer som 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) angivit i sin skrift ”Statusbedömning av fastigheter”.  
 
Ett balanserat förebyggande underhåll sparar resurser genom att minimera dyrt akut underhåll. Det 
kräver en bra underhållsplanering och en god prioritering mellan de åtgärder som ska genomföras. När 
underhållsplaner, utarbetade med samma metodik för varje fastighet och byggnad, sammanställs är det 
enklare att göra taktiska och strategiska bedömningar.  
 
Resultatet blir: 
- Att kunna identifiera och tidigare börja planlägga omfattande projekt för att optimera upphandling 

avseende projektledning, entreprenader och material. 
- Att i tid kunna identifiera kostnadstoppar beroende på omfattande åtgärder eller andra anhopningar 

av åtgärder för att tidigare kunna bedöma behov av beviljanden och omfördelning av ekonomiska 
medel. 

- Att synliggöra reellt underhållsbehov, oberoende av budgetar och identifiera möjlig ackumulering 
av eftersläpande underhåll som underlag till argument för nivån på anslag eller hyror. 

 
Den långsiktiga underhållsplaneringen är grov och inte helt exakt. Åtgärder kommer sannolikt inte 
genomföras just det året som man får ut från underhållsplanen utan syftet är att ge indikation på att 
åtgärder kommer krävas i ungefär den angivna tidsperioden.  
 
Serviceförvaltningen arbetar utifrån att ha detaljerade 5- och 10-åriga underhållsplaner utöver de mer 
övergripande och långsiktiga 50-åriga underhållsplanerna. Arbetsmetoden för fastighetsförvaltningen 
är utifrån modellen planera, genomföra och följa upp. (Hämtad från SKR: Statusbedömning av 
fastigheter, Offentliga fastigheter, 2018, ISBN 978-91-7585-601-8.) 
 
2022 behöver avdelningen prioritera att fortsätta arbetet med uppgradering och uppdatering av 
befintliga underhållsplaner. Arbete pågår även att arbeta fram rutiner och kvalitetssäkring av 
underhållsbesiktningar utifrån SKR´s rekommendationer. Majoriteten av årets planerade 
underhållsprojekt slutfört eller i slutskedet.   
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Förteckning över årets planerade underhållsarbeten 
 

Fastighet 
BUDGET 
(mnkr)  

Ack 
utfall Åtgärder 

Backåkra 1,1 1,2 Nytt kök, tak boningshus, ny värmepump. Slutfört 

(Fd Berga skolan) 
Vasavång skolan 

8,2 8,06 Antal åtgärder, ingår i pågående projekt, ny belysning matsal 

Billinge fsk 0,2 0,18 Nytt räcke entré . Slutfört 
Eslövs Flygfält, 
Hangar 81 

1,0 1,38 Takbyte Slutfört 

Eslövshallen 0,2 0 Ny styrning av belysning. Projektet har avbrutits. 
Flyingeskolan 0,5 0 Byte nya belysningsarmaturer idrottshall har fått bytas mot ny 

styrning av värmeautomatiken i värmecentralen. Ny ugn i kök.  
Gasverket 0,75 0 Fönsterbyte. Avbruten pga kulturminnesmärkning som kräver annan 

typ av fönsterrenovering som överskrider budgeten 
Harlösa skola, 
idrottshall  

0,6 0,44 Byte oljecistern. Renovering/byte klinkergolv . Slutfört 
Utbyte styrutrustning idrottshallen, beställt. 

Hasslebo fsk 0,25 0,25 Nytt snörasskydd, byte. Slutfört 

Hurva Byahus 0,2 0 Byte av styr- och regler samt ventilationsaggregat. Abruten pga nya 
förutsättningar för placering av aggregatet. 

Kvarngatan 7 0,15 0,14 Byte utvändigt solskydd. Slutfört 
Marieskolan 1,9  1,15 Antal åtgärder i pågående projekt.  
Norrevångskolan 1,2 1,0 Antal åtgärder i pågående projekt. Ventilation, styr- och regler, 

belysning och takåtgärder. Slutfört 
Klausastället 0,15 0,14 Ny värmepump. Slutfört 
(Fd Sallius) Carl 
Engström 

0,3 0 Komplettering inbrottslarm. Avbrutet pga resursbrist och 
upphandling av ramavtal ej blivit klart. Flyttas till 2023 

Stadshuset 2,3 1,9 Renovering toaletter, ytskikt Foajen och byte belysning, spis Majkens, 
injustering värmesystemet. Tillkommet byte av huvudpump 0,23 mkr 

Stehags bibliotek 0,42 0,29 Komplettering kameraövervakning. Tillkommande värmefack kök 

Västra 
skolan/Ekenäs 

0,95  Komplettering, byte brandlarm, byte entrédörrar. Ingår i 
Ekenässkolans projekt. 

Trollsjön Rotundan 0,32 0,22 Byte belysning och nya ljudabsorbenter ersätts efter skadegörelse. 

Åkerbo Fsk 0,1 0 Utbyte brandlarm. Avbruten, kunde åtgärdas med enklare och mer 
kostnadseffektivt lösnig. 

Ölyckeskolan 1,8 0,16 Byte och komplettering kameror, brandlarmskompletteringar, 
markkompletteringar trafiksäkerhet, vikvägg idrottshall, 
anpassningar idrottshallen. 

Ö.Strö skola 0,23 0,24 Byte sportgolv idrottssal samt installation vattenfilter 
 Summa  22,82 16,56   
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Projektstatus  
 

        Övergripande  
Budgeterade avbrutna projekt är budgeterade till 3,1 mnkr. Projekten är bl a byte av vikvägg Sahlin/Möller, 
injustering ventilation Stadshuset, takbyte Mariebo samt fönsterbyte på Gasverket. Orsaken är att vikväggen är 
renoverad, injusteringen av ventilationen avvaktar tills andra arbeten är klara i Stadshuset samt det planerade 
fönsterbytet går ej att genomföra enligt planen pga kulturminnesmärkningen som även fördyrar och försenar 
projektet. 
Planerade åtgärder men inte uppstartade är 6 st åtgärder i 4 st fastigheter med budgeterat värda av 2,7 mnkr. 
Den budgeten kommer användas till ytterligare energibesparande investeringar så som byte av 
belysningsarmaturer, behovsstyrning av belysning och värme- ventilationssystem etc. 

Backåkra 
          Takbyte, utbyte gammal värmepump, ny köksinredning, kompletteringar invändig inredning. 

Budget: 1 100 000 kr  
Allt klart. 
Utfall: 1 200 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 

Billinge Förskola 
          Nytt räcke entrén samt större reparationer entrétrappan 

Budget: 200 000 kr 
Klart 
Utfall: 176 000 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 

Carl Engström vuxengymnasium 
Komplettering inbrottslarm 
Budget: 300 000 kr 
Avbrutet pga resursbrist och ramavtalsupphandling ej klar. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 

Eslövs Flygfält  
Takbyte hangar 82 
Budget: 1 000 000 kr 
Klart, utfall 1 380 000 kr. Ökning beror på upptäckt av andra mindre åtgärder som kunde göras 
samtidigt. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 
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Eslövshallen  
Ny styrning av belysning 
Budget: 200 000 kr 
Avbrutet pga att problemen som omläggning av styrningen skulle lösa tycks ha kunnat åtgärdas med 
mindre åtgärder som är gjorda tidigare. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 

Flyingeskolan  
Byte belysning idrottshall 
Budget: 300 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Peter Persson 

Gasverket 
Fönsterbyte 
Budget: 750 000 kr 
Avbruten pga att byggnaden är kulturvärdesmärkt vilket kräver andra åtgärder för fönstren. Ska de 
åtgärderna utföras blir det en annan budget och annan typ av åtgärder.  
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 

Harlösa skola idrottshall, fsk  
Byte oljecistern. Renovering/byte klinkergolv . Slutfört 
Utbyte styrutrustning idrottshallen, beställt. 
Budget: 600 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Daniel Carlsson 

Hasslebo fsk  
Nytt snörasskydd 
Budget: 400 000 kr 
Klart, utfall 245 000 kr. Positivt utfall pga tidigare felskrivning. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner  

Hurva Byahus  
Nytt ventilationsaggregat och styr. 
Budget: 200 000 kr 
Avbruten pga nya förutsättningar för placering av aggregat. Behöver utredas vidare samt besked från 
BoU ang vilken kapacitet aggregatet ska vara dimensionerat för. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner  

Kvarngatan 7 
Byte utvändiga solskydd 
Budget: 150 000 kr 
Slutfört, utfall 138 320 kr 
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 
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Klausastället 
Ny värmepump 
Budget: 150 000 kr 
Klart, utfall 143 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 
 

Marieskolan  
Budget: 1 900 000 kr 
Olika underhållsåtgärder åtgärder i pågående om- tillbyggnadsprojekt 
Utfall 1 040 000 kr 
Klart men vissa arbeten ej full funktion gällande värmesystem.   
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 

Norrevångsskolan 
Budget: 1 200 000 kr 
Olika underhållsåtgärder ingår i om- och tillbyggnadsprojekt 
Datum för slutbesiktning: Dec 2022 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Jan 2023 
Utfall: 1 000 000 kr 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 
 

Stadshuset 
Renovering toaletterna, ny spis till Majkens, flödesinjustering värmesystemet 
Budget: 1 800 000 kr 
Slutfört: Spis till Majkens, utfall 31 200 kr 
Pågår: Toalettrenoveringen ack utfall 1 059 000 kr 
Klart: Flödesinjustering värmesystem utfall 618 000 kr 
Pågår : Utbyte huvudpump värmesystemet 
Ytskiktsrenovering Foajen väntar på klartecken från Klk 
Åtgärder på reservkraftverket efter anmärkningar från elrevisionen. 
Budget 1 000 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 
 

Stehagskolan bibliotek 
Installation optiska kameror 
Budget: 120 000 kr 
Pågår 
Utfall: 76 100 kr 
Fastighetsförvaltare: Peter Persson  
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Trollsjön Rotundan 
Byte belysning 
Budget: 241 000 kr 
Slutfört, utfall 132 000 kr 
Nytt undertak efter skadegörelse 
Budget: 91 000 kr 
Klart , utfall  91 000 kr 
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 
 
Vasavång (Nya Östra Etapp 2B) 
Budget 8 200 000 kr 
Åtgärder ingå i pågående om- tillbyggnad 
Pågående i slutfas. 
Ack utfall 8 060 000 kr 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 

Västra skolan 
Byte, komplettering av brandlarm  
Budget: 950 000 kr 
Pågår i projektet Ekenässkolan 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 

Åkerbo förskola 
Nytt brandlarm 
Budget: 100 000 kr 
Avbruten. Kunde lösas med enklare variant av brandvarnare. Mindre kostnad som togs i driften. 
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner 
 
Ölyckeskolan 
Installation kameror, Brandlarmsåtgärder, ny vikvägg idrottshallen 
Budget: 1 800 000 kr 
Beställt : Kameror 
Projektering pågår övriga åtgärder. Kan komma att flyttas fram pga stort behov av underhåll i 
byggnaderna.  Större grepp för underhållet föreslås i investeringsbudgeten 2023-2027 
Fastighetsförvaltare: Peter Persson 
 
Ö. Strö skola 
Byte sportgolv idrottshallen samt nytt vattenfilter 
Budget: 230 000 kr 
Klart , utfall 240 000 kr  
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander 

  

217 (218)



Sida 10 

 

 

 

Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. 
 
Generella risker: Konsekvensen av att inte ha budget sammankopplat med behovet för det planerade 
fastighetsunderhållet medför risker i bl a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende 
livsmedelshantering och ökade driftkostnader. Det bristande underhållet i t ex storköken innebär även 
risk för driftstopp och längre produktionstider. 
 
Övriga risker i underhållsprojekten för 2022 är de långa leveranstiderna på material. 
 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
Kraftigt ökade 
underhållskostnader på 
Gasverket pga 
kulturminnesmärkning.  
Större kostnader för att 
klara 
verksamhetsanpassningar 
av lokalerna. 

Hög Kräver större 
undersökningar inför 
planerade 
underhållsåtgärder i form av 
konsultkostnader och 
byggtekniska lösningar. 
Vilken typ av verksamhet 
som kan vara i denna 
byggnaden behöver 
tydligöras. 

Kommer förberedas och 
ny upphandling under 
2023 
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