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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för 
mars 2023 samt fördjupad information om 
måltidsavdelningen (SOT.2023.0002) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete mars 2023 
• Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete mars 2023 
• Presentation. Fördjupad information om måltidsavdelningen, mars 2023 

 

4. Information från förvaltningschefen för mars 2023 
(SOT.2023.0003) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för mars 2023 
• Presentation. Information från förvaltningschefen för mars 2023 

 

5. Ekonomisk månadsrapport för februari 2023 
(SOT.2023.0004) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för februari 2023 
• Driftsredovisning, 2023-02-28 
• Investeringsredovisning ,2023-02-28 

 

6. Sammanställning av det kommunövergripande 
systematiska brandskyddsarbetet för 2022 
(SOT.2023.0062) 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Sammanställning av det kommunövergripande 

systematiska brandskyddsarbetet för 2022 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161 Årlig uppföljning 

av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• Miljö- och samhällsbyggnads checklista årlig uppföljning av brandskydd 

2022 
• Servicenämndens beslut § 135, 2022 Årlig uppföljning av det 

systematiska brandskyddsarbetet för servicenämnden 2022 
• Serviceförvaltningens handlingsplan för systematiska brandskyddsarbete 

2023 
• Serviceförvaltningen sammanställning av checklista för årlig 

uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• Barn- och familjenämndens beslut § 26, 2023 Årlig uppföljning av det 

systematiska brandskyddsarbete 2022 
• Barn- och familjenämndens handlingsplans för systematiskt 

brandskyddsarbete 2023 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 91, 2022 Uppföljning av 

systematiskt brandskyddsarbete 2022 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska 

brandskyddsarbetet för Vård och Omsorg 2022 
• Systematiskt brandskyddsarbete - Riskbedömning och årlig 

handlingsplan för Vård och Omsorg 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 118 Kultur och fritidsnämndens 

uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022. 
• Rapport avseende systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Kultur och 

fritid 2022 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 20, 2023 Årlig 

uppföljning av systematiskt brandskyddsarbetet 2022. 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskbedömning och förslag 

till årlig handlingsplan 2023 
• Sammanställning av det kommunövergripande systematiska 

brandskyddsarbetet  2022 
• Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det 

kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023 
 

7. Kvalitetsrapport för måltidsavdelningen 2022 
(SOT.2023.0041) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Måltidsverksamhetens kvalitetsrapport 2022 
• Måltidsverksamhetens kvalitetsrapport 2022 

 

8. Serviceabonnemang avseende måltider för vård-   
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

och omsorgsnämnden (SOT.2023.0042) 
   
 

 

9. Uppföljning av externa hyresavtal för mars 2023 
(SOT.2021.0194) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport externa hyresavtal mars 2023 
• Uppföljningsrapport över externa hyresavtal  för mars 2023 

 

10. Uppföljning av byggprojekten för mars 2023 
(SOT.2021.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för mars 2023 
• Uppföljningsrapport över byggprojekten för mars 2023 
 

4 (156)



 

 

 

 

 
Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för 

mars 2023 samt fördjupad information om 
måltidsavdelningen 

3 

SOT.2023.0002 
    

5 (156)
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2023-03-06 
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 mars 2023 

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 20 mars 2023 informerar avdelningscheferna 
om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning  
• Demokrati och verksamhetsstöd 
• Måltid 
• Transportservice 
• Fastighetsförvaltning 
• Fastighetsservice 
• Lokalvård 
• Byggprojektavdelningen 
• Brand och säkerhet 
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 SOT.2023.0002 
 

 2 (2) 

 

 
I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad information 
om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten. 
 På servicenämndens sammanträde den 20 mars 2023 ger måltidschefen en fördjupad 
information om måltidsavdelningen.  

Beslutsunderlag 
-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP mars 2023. 
- Fördjupad information om måltidsavdelningen PPP mars 2023. 

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

 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljning av förvaltningens arbete
Mars
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Syfte
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
      Kommunallag (2017:725) 

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

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

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

• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning
• Demokrati och verksamhetsstöd
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsförvaltning
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet
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HR (Human Resources, personalfrågor)
• Ny HR-konsult på Kommunledningskontoret utsedd för 

Serviceförvaltningen.
• Utbildning och Dialog för Serviceförvaltningens chefer om HR-

rutiner/processen om misskötsamhetsärenden samt nylönesättning, 
lönepolitiken och löneanalys.

• Aktiviteter Kompetensförsörjningsplan. Prioritet Rutiner rekrytering. 

• Utveckling tillitsbaserad organisation.
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Ekonomistyrning
• Ekonomisk månadsuppföljning tom februari 2023. Servicenämnden Mars.
- Uppföljning, Inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden. 
Servicenämnden Mars.
- Eslövs kommuns budget för 2023 och plan för 2024-2026, antagen av 

kommunfullmäktige 2022-12-19. Årsanslag för IT budget 7,8 mnkr, förslag att 
överföra till kommunledningskontoret .

• Ekonomisk månadsuppföljning tom mars 2023. Servicenämnden april.
• Uppföljning, intern kontroll genomförs under april. Redovisas servicenämnden maj.
• Vårprognos arbetas fram utifrån april månads utfall. Redovisas servicenämnden maj.
• Budget Kick – off 27 april
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Demokrati och verksamhetsstöd
• Fastighetsadministratören har färdigställt 

Husboken
• Påbörjar revidering av styrdokument
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Måltid
• Firat 100 – åring med önskemeny och egen kock
• Temavecka ”Skånsk mat” på kommunens vård- och omsorgsboenden.
   Meny är ett sätt att uppmärksamma den skånska matkulturen i
   syfte att lyfta bekanta smaker är och att bidra till nya
   samtalsämnen vid matbordet. 
• Flera studiebesök är inbokade på Norrevångskolans kök för att inspireras av
   vårt nya koncept.
• Genomfört en workshop med inriktning köksekonomi där varje kök 
   har egen livsmedelsbudget med uppföljning/ månad med 
   syfte att öka medarbetarna delaktighet och kostnadsmedvetande.
• Lönesamtal pågår
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• Däckupphandling ute
• Precis gått ut med ny upphandling på Digitala körjournaler, 

bilbokningssystem, nyckelskåp samt verksamhetssystem för 
fordonsförvaltning

• Dialog med Ebo var ladd stolpar lämpligast ska placeras. 
Verksamhetsutvecklare Robert Johansson, Ebo, tar frågan 
vidare med Liselotte och med verksamhetscheferna på VoO

• Lönesamtalen klara

Transportservice 16 (156)



Fastighetsförvaltningen
• Ramavtal på byggservice som varit överprövat är ute nu på upphandling.
• Prioritering mellan olika åtgärder avseende planerat fastighetsunderhåll 

med avsatt budget på 10 mnkr pågår.
• Vikarie för föräldraledig skalskyddsamordnare börjat och arbetar bland 

annat med upphandling av Fysiskt Skydd. 
• Direktupphandling av ny hiss till Museet är påbörjad samt arbetet med 

förfrågningsunderlag för ytterligare upphandlingar av några hissar.
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• Avdelningschef sjukskriven
• Skyddsronder bokade
• Fr.o.m. 1:a mars togs 4 bilar bort som del av 

besparing
• Kört ut mer sjukmaterial till boende 
• Vi kommer under året ta emot praoelever från 

Eslövs skolor, första period i mars. 

Fastighetsservice 18 (156)



• Upphandling på städning och fönsterputsning på hög 
höjd

• Annons timvikarie – 53 sökande 
• Lönesamtal pågår
• Utökning av städning på Ystadvägen 10 (ny lokal)
• Roll- och befattningsbeskrivningarna är inlagda i Novi
• Lingio – App för yrkessvenska
• Uppstartsmöte angående Sallerupsskolan

Lokalvård 19 (156)



Byggprojektavdelningen 

• Upphandlingen av Sallerupskolan blev överprövad och är nu klar. 
Förvaltningsrätten dömde till vår fördel. Entreprenadstart preliminärt 17 juni

• Arbetet med att stärka källarväggarna i Rådhuset pågår
• Rivningslov för gamla Norrebo, inlämnat. Klart kvartal 4 om bullerplanket är 

på plats
• Vi har uppdaterat våra mål och målaktiviteter för 2022. Arbetet fortlöper 

enligt plan.
• Byggprojekt kommer att projektleda vissa underhållsprojekt som ligger i 

underhållsplanen – fastighetsförvaltning. (Takarbeten, ombyggnation av 
kök, och Karlsrobadet är några exempel.)
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Brand och säkerhet
• Sammanställning av kommunens systematiska brandskyddsarbete
• Kartläggning av skyddade utrymmen
• Upprättande av krisledningsplan
• Arbeta i en organisation med höjd beredskap, strategidag den 23/3.
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Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen
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Fördjupad information
Avdelning Måltid
2023-03-20
Marina Rahm
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Syfte med informationen
• I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad 

information om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten.
• 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.
• Välkommen med frågor och synpunkter.
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Avdelning Måltid
Verksamhet, organisation och ekonomi
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Vision
Måltider för alla

        Skånes bästa måltider 
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Strategisk inriktning

Från ord till bord Skolmåltider för 
alla

Nollvision mot 
undernäring

Lärande måltider Flervalsmöjligheter
Restaurangernas utformning
Matgästers påverkan

Individens behov i fokus 
Valmöjligheter

Matgäst – Matglädje

Aktiviteter som ger mervärde för matgästen
Många små insatser varvas med ett fåtal stora insatser
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                     Samverkan Eslöv/Höör – Måltider för alla 

Målet är att stärka och utveckla kommunernas måltidsverksamheter genom 
ett samarbete där båda parter bidrar för att öka kvalitén och effektiviteten 
inom måltidsverksamheterna.

Syftet med samverkan mellan kommunerna är att:
• effektivisering måltidsverksamheterna
• skapa en hållbar organisation
• minska sårbarheten
• erbjuda god upplevd kvalitet
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Organisation och anställda

Måltidschef

Enhetschef 1
35 medarbetare

12 kök

Köksmästare med 
samordnarfunktio

n

Enhetschef 2
30 medarbetare

14 kök

Köksmästare med 
samordnarfunktio

n

Enhetschef 3
35 medarbetare

18 kök

Köksmästare med 
samordnarfunktio

n

Måltidsutvecklare
Skola & förskola

Måltidsutvecklare
Vård & omsorg

Måltidscontroller/
koordinator

Måltidsinspiratör
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Syfte och verksamhet Dagligen serveras det 6 600 lunchportioner

Skola 4 500 portioner
Förskola 1 500 portioner
Vård och omsorgsboende 500 portioner
Stadshus restaurang   80 portioner

Barn och utbildning
Produktion, leverans och servering av frukost, lunch, mellanmål och specialkost inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidsverksamhet. 

Vård och omsorg
Produktion och leverans av måltidsabonnemang inom vård- och omsorgsboende. 
Produktion, servering och avhämtning i allmänna restauranger inom dagverksamhet 
för äldreomsorg och daglig verksamhet inom området funktionsnedsättning.
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Organisation och anställda – Lite om oss!

• Ca 100 anställda varav 90 tills vidare anställning
• 77 % heltidstjänst
• Frisknärvaro 2022, 91,4%   
• HME 79 
• Kock med utbildning, 68 %

•  Totalt 44 kök, 15 tillagningskök, 29 mottagningskök
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Ekonomi
Resultatenhet

• Prisjustering sker årligen med beslut i kommunens budgetberedning 
utifrån index Sveriges kommuner och regioner (SKR), prisindex 
kommunal verksamhet (PKV index).

• Intern överenskommelse- Serviceabonnemang  är indelad i två delar:
  Allmänna villkor - övergripande

Särskilda villkor – beskriver allmänna villkor på detaljnivå
Prismodell:
Fast serviceabonnemang för servicetjänster dvs. kostnader som är 
opåverkbara på kort sikt 
Rörligt serviceabonnemang för produktionstjänster dvs. kostnader som är 
påverkbara på kort sikt.
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Mål, resultat och kvalité  33 (156)



Färdplan

Medborgare och andra 
intressenter
Inriktning:
Nöjd matgäst, Värdskap och 
Kommunikation 

Tillväxt & Hållbar utveckling -
Attraktiva måltider
Inriktning:
Lärande måltider,  Skolmåltider för alla, 
Nollvision mot undernäring och  
Minska matsvinnet!

Verksamhet och medarbetare
Inriktning:
Digitalisering, Webbaserad 
kompetensutveckling, Ändamålsenliga 
och moderna kökslokaler, Heltid som 
norm

God ekonomisk hushållning
Inriktning:
Kompetensutveckling i ekonomi 
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Kvalitetskontrollrutiner-
kvalitetsrapport
Intern kvalitetsrevision
• Riktade område där vi uppmärksammat eller misstänker 
brister

• Daglig kvalitetsutvärderingar
 
Extern revision 
• Sammanställning livsmedelsinspektioner 
 
Matgästundersökningar, lokala 
• Restauranger
• Elever och förskolebarn
• personal i skola/ förskola
 
Matgästundersökningar, nationella 
• Öppna jämförelser, Äldre avseende kostfrågor 

Nationella nyckeltalsjämförelser 
• SkolmatSverige, kvalitetsverktyg 
 
Ständiga förbättringar 
• Avvikelser och rapporter från personal i organisationen
• Avvikelser i verksamheten 
• Avvikelser underhåll av lokaler 
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Avdelning Måltid
Styrdokument och lagstiftning
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

Styrdokument 
och 
lagstiftning

Kommun-
politiska mål

Nordiska 
näringsrekomm-

endationer

Livsmedels-
verket

Skolmatsverige

Skollagen
 Socialstyrelsen
Livsmedelslagen

Globala mål

Nationella 
livsmedels-
strategin

37 (156)



Måltidspolicy
Syfte

Huvudsyftet med måltidsverksamheten är att servera god och 
näringsriktig mat vid rätt tider till målgrupperna.  
Bidra till god hälsa hos våra medborgare.
Stärka måltidens betydelse i kommunens egna verksamheter och därmed 
öka kommunens attraktionskraft.
Verka för ett hållbart Eslöv, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
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Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner

 

   

Styrning
Styrning omfattar ett flertal olika administrativa system, inkluderande ekonomi, legala aspekter och 
ledarskap. Denna sker i bakgrunden och är inget som gästen normalt möts av.

Stämning
Mötet

Mellan människor, gäst och 
personal

Med mötet menas 
interaktionen och samspelet 
mellan inte bara matgästerna 
utan också till personal och 
matgästens. Mötet kan här 
definieras som kvalitén på 

sättet matgästerna 
behandlas.

Produkten
Produkten är de olika delarna 
och kombinationen av den 
mat  som serveras. Hur väl 
kockar och personalen i 

köket som hanterar maten till 
aptitretande rätter som 
passar måltidsgästen. 

Rummet
Rummet avser platsen och 
förutsättningarna på platsen 
där måltiden skall intas. Det 
innefattar tex  möblering, 
men också ljud och ljus.

FAMM - Fem aspekter på måltiden
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Avdelning Måltid
Aktuella projekt och utmaningar
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Aktuella projekt

• HR – frisknärvaro
• Skolmåltider för alla
• Måltidsabonnemang inom vård & omsorgsboende
• Matsvinn 2.0 – Rädda mat!
• Digitalisering av måltidsbeställning & debitering 
• Krisberedskap
• Nutritionshandbok inom Vård och omsorg

Förenkla – Förtydliga – Digitalisera – God struktur!
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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

• Alla måltider och mellanmål från 
måltidsverksamheten förutom frukost

• 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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Utmaningar

• Frisknärvaro
• Ökade livsmedelspriser
• Matgästens nöjdhet
• Heltid som norm
• Ändamålsenliga kökslokaler
• Framtidens livsmedelsupphandling
• Trender och sociala medier
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Tack för mig!

Varje möte med våra matgäster är sanningens ögonblick 
och där bygger vi bilden av oss!

• https://sverigesradio.se/artikel/egna-val-och-trevlig-stamning-far-flera-
elever-att-ata
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna!
Marina Rahm
måltidschef
Marina.rahm@eslov.se
0413- 642 13
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Information från förvaltningschefen för mars 2023 

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 20 mars 2023 informerar förvaltningschefen 
om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns 
beslutade Budget 2023 och Plan 2024-2026. 
 
Återrapportering mål och verksamhet: 
 
• Information om flytt av Serviceförvaltningens arbetsplatser på stadshuset till 

rådhuset. 
 

Beslutsunderlag 
Information från förvaltningschefen PPP mars 2023. 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2023-03-20
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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.

• Nämnden 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:
• Flytt till rådhuset för Serviceförvaltningens kontor i stadshuset.

• Frågor.

• Kontaktuppgifter.
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Återrapportering mål och verksamhet:

Information om flytt till rådhuset för Serviceförvaltningens kontor i stadshuset.
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Tidsplan

• Hösten 2022 Riskbedömning och handlingsplaner genomförda i 
avdelningarna måltid, lokalvård, fastighetsförvaltning, byggprojekt och 
demokrati & verksamhetsstöd.

• Samverkan med fackliga organisationer, Fösam 7/12.

• Kartläggning teknisk utrustning, kontorsmöbler, konferensmöbler, övrig 
utrustning och arkiv.

• Fler medarbetare än tillgången till arbetsplatser. Fördelning 
arbetsplatser och principer. Aktivitetsbaserad arbetsplats Clean desk.

• Januari 2023 upphandling utrustning och möbler. Princip 
återanvändning och återbruk. 

• Flytt av 40 arbetsplatser och mindre arkiv, 15-16 mars 2023.

• Två arbetsplatser kvar i stadshuset.
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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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Aktivitetsbaserad arbetsplats Clean desk

• Vi är fler medarbetare än det finns fasta arbetsplatser på Serviceförvaltningens 
kontor i rådhuset.

• Vi behöver alla ta ansvar för vår arbetsplats, nu i ännu högre grad än tidigare, 
då det kan innebära att vi inte alltid sitter vid samma skrivbord. 

• Vi kommer i stort vara lokaliserade utefter våra avdelningar, men möjligheten att 
arbeta utifrån devisen Clean desk gäller alla ändå.

• Det skall vara möjligt att komma på morgonen och fritt välja den arbetsstation 
som passar arbetsuppgifterna bäst.

• Clean desk policy innebär att när dagen är slut och det är dags att gå hem ser 
du till att det inte finns något kvar på ditt bord. Allt ska in i eget utrymme 
skrivbordshurts/bokhylla, inga undantag. Skrivbord och tangentbord städas av.

• I vårt aktivitetsbaserade kontor finns såväl öppna ytor, tysta kupéer och bra 
inredda konferensrum för både möte och workshops i vår nya fina arbetsmiljö.
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef

Åsa Ratcovich

asa.ratcovich@eslov.se

0413- 629 21

63 (156)



 

 

 

 

 
Ekonomisk månadsrapport för februari 2023 

5 

SOT.2023.0004 
    

64 (156)



 
 SOT.2023.0004  
 
 
 
2023-03-13 
Kenneth Backström Servicenämnden 
+4641362670  
kenneth.backstrom@eslov.se  
 
 
 

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

 

Ekonomisk månadsrapport för februari 2023 

Ärendebeskrivning 
Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag 
(2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning. En särskild redovisningslag 
bestämmer hur kommunens redovisning ska genomföras. Tillsammans med andra 
lagar och förordningar bildas ett ramverk för styrningen av den kommunala 
ekonomin. 
 
Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 
oktober 2020 att gälla från 1 december 2020 anger ekonomistyrningsprocessen för 
kommunen. 
 
Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process där omvärldsbevakning, 
budget och uppföljning är hörnstenar. Processen bygger på delaktighet och 
informationsdelning i flera led.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna följer nämnderna varje månad upp den 
ekonomiska utvecklingen med prognos för helåret. Uppföljningen ska ge nämnden 
möjlighet att kunna följa och ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen och 
måluppfyllelse för att kunna besluta om åtgärder för ekonomi i balans inför årets slut. 
 
Servicenämnden redovisar en ekonomisk månadsrapport för februari 2023. 

Beslutsunderlag 
-Ekonomisk månadsrapport, Driftsredovisning 2023-02-28 
-Ekonomisk månadsrapport, Investeringsredovisning 2023-02-28 

Beredning 
Servicenämnden beräknar i nuläget ett utfall i överenstämmelse med budget.  
Åtgärdsplanen för kostnadsminskningar för servicenämnden 2023 innebär 
åtgärdsförslag motsvarande 8,2 mnkr för helåret 2023. Serviceförvaltningen har i 
nuläget genomfört kostnadsminskningar motsvarande 5,3 mnkr.  
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Nämnden redovisar för perioden januari till om med februari 2023: 
• Periodens avvikelse mot budget. 
• Prognostiserat resultat för helår. 
• Investeringsuppföljning. 
• Uppföljning av frisktal. 
 
Periodens avvikelse mot budget 
För perioden redovisas justerat utfall motsvarande budget i balans +/-0,0 mnkr. 
Redovisat utfall till och med 28 februari 2023 visar avvikelse mot budget -13,2 mnkr. 
Avvikelserna förklaras genom eftersläpning av debitering inom måltidsverksamheten 
med 9,8 mnkr då nya avtal ej trätt i kraft samt förutbetalda lokalkostnader 3,4 mnkr. 
Upplupna interna intäkter 17,1 mnkr och upplupna interna kostnader -17,1 mnkr.    
 
Prognostiserat resultat för helår 
Servicenämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans samt att 
kostnadsminskning för 2023 genomförs enligt åtgärdsförslag med + 8,2 mnkr. 
Helårsprognos för 2023 beräknas då till +6,6 mnkr. Måltidsverksamhetens 
åtgärdsförslag om 1,6 mnkr för livsmedelskostnader är uppnådd genom budget i 
balans. Fortsatt hög prisutvecklingen och hög inflation skapar en fortsatt osäkerhet i 
prognosen även för året. Osäkerhetsfaktorer i omvärlden kommer att beaktas i 
samband med vårprognosen 2023.  
 

Driftsredovisning 
(mnkr)   

Period 
budget 

Period utfall 
(uppskattat) 

Avvikelse 
period 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvik 
helår  

Intäkter  73,9 46,6 -27,3 443,3 443,3 0,0 
Summa Intäkter   73,9 46,6 -27,3 443,3 443,3 0,0 
             
Personalkostnader -20,0 -19,3 0,7 -117,6 -119,8 2,2 
Lokalkostnader  -4,4 -7,8 -3,4 -26,3 -26,3 0,0 
Övriga driftskostnader -35,2 -19,0 16,3 -206,9 -211,3 4,4 
Kapitalkostnader  -14,3 -13,8 0,5 -85,9 -85,9 0,0 
Summa 
kostnader   -73,9 -59,8 14,1 -436,7 -443,3 6,6 
             
Resultat   0,0 -13,2 -13,2 6,6 0,0 6,6 

        
Periodiserat resultat, 
justerat 0,0 0,0 0,0    
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Investeringsuppföljning 
• Investeringsbudget 2023 uppgår till 330,1 mnkr exklusive överföringar från 2022 

års pågående projekt.  
• Investeringsutfallet till och med 28 februari uppgår till 19,2 mnkr.  
• För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I samband med 

vårprognosen föreslås dessa medel överföras till kommunstyrelsen med 
anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 
då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för februari 2023. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Månadsrapport januari - februari 2023, Serviceförvaltningen

Driftsredovisning (mnkr) Period 
budget

Period 
utfall

Avvik 
period

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvik 
helår 

Intäkter 73,9 46,6 -27,3 443,3 443,3 0,0

Summa Intäkter 73,9 46,6 -27,3 443,3 443,3 0,0

Personalkostnader -20,0 -19,3 0,7 -117,6 -119,8 2,2

Lokalkostnader -4,4 -7,8 -3,4 -26,3 -26,3 0,0

Övriga driftskostnader -35,2 -19,0 16,3 -206,9 -211,3 4,4

Kapitalkostnader -14,3 -13,8 0,6 -85,9 -85,9 0,0

Summa kostnader -73,9 -59,8 14,1 -436,7 -443,3 6,6

Resultat 0,0 -13,2 -13,2 6,6 0,0 6,6

Periodiserat resultat, justerat 0,0 0,0 0,0

Kommentarer:
Servicenämnden redovisar en ekonomisk månadsrapport för februari 2023.

Periodens avvikelse mot budget
För perioden redovisas justerat utfall motsvarande budget i balans +/-0,0 mnkr. 
Redovisat utfall till och med 28 februari 2023 visar avvikelse mot budget -13,2 mnkr.
Avvikelserna förklaras genom eftersläpning av debitering inom måltidsverksamheten med 9,8 mnkr
då nya avtal ej trätt i kraft samt förutbetalda lokalkostnader 3,4 mnkr. 

Upplupna interna intäkter 17,1 mnkr och upplupna interna kostnader -17,1 mnkr.   

Prognostiserat resultat för helår

Servicenämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans samt att kostnadsminskning
för 2023 genomförs enligt åtgärdsförslag med + 8,2 mnkr. Helårsprognos för 2023 beräknas

då till +6,6 mnkr. Måltidsverksamhetens åtgärdsförslag om 1,6 mnkr  för livsmedelskostnader är
uppnådd genom budget i balans. Fortsatt hög prisutvecklingen och hög inflation 
skapar en fortsatt osäkerhet i prognosen även för året. Osäkerhetsfaktorer i 
omvärlden kommer att beaktas i samband med vårprognosen 2023.
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Månadsuppföljning Byggprojekt tidplaner och ekonomi 2023-2027
2023-02-28

Investeringar (mnkr) Delårs-
rapport 
2023, 
Ramjust-
förslag

Delårs-
rapport 
2023, 
justförsl
ag i plan

Total KF 
invest.   

ram     
2023-01

Utfall tom 
2021-12-31 

Utfall 
2022

Budget          
2023-01

 Överfört 
från 2022 
till 2023

Utfall tom          
2023-02-28

Övriga investeringar 0,0 0,0 -29,2 -1,7 -24,3 -27,2 0,0 -0,8
Vasslegatan 4,21-A 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,4 0,0 0,0 0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.   
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn. -0,2 0,0 0,0 0,0
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A 0,0 0,0 0,0 -1,0 -22,4 0,0 0,0 0,0
Stadshuset foajén -8,7 -0,6 -2,7 -0,8
Reinvesteringar -10,0
Utbyte fjärrvärmecentraler -4,0 -4,0
Tak tennishallen -6,0 -6,0
Tak fotbollshallen -4,5 -4,5
Fordon -6,0 -0,9 0,0

Förskola 0,0 0,0 -238,6 -59,8 -38,9 -42,2 0,0 -7,0
Violens förskola (fd Norrebo ) 0,0 0,0 -43,8 -28,9 -11,5 0,0 0,0 0,0
Vitsippans förskola (fd nya Skogsgläntan) 0,0 0,0 -61,0 -6,9 -0,4 -37,0 0,0 -0,2
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 0,0 0,0 -19,1 -10,1 -4,5 0,0 0,0 -1,5

Blåsippans förskola (fd Stehag söder) 0,0 0,0 -44,5 -13,6 -19,1 -5,0 0,0 -4,7
Fridebo,  20-B 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0
Tillfälliga lokaler förskola Väster 0,0 -3,4 -0,6
Marieholm, 18-B 0,0 0,0 -35,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E   0,0 0,0 -35,0 0,0

Grundskola 0,0 0,0 -314,6 -48,7 -53,5 -141,3 0,0 -5,5

Marieskolan , 18-G 0,0 0,0 -42,0 -31,3 -11,3 0,0 0,0 0,0
Sallerupskolan, 18-F 0,0 0,0 -210,3 -5,8 -1,0 -108,0 0,0 0,0
Norrevångskolan  18- E 0,0 0,0 0,0 -10,9 -39,7 0,0 0,0 -5,4
Stehagskolan, 18-H 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 -9,0 0,0
Stehagskolan, kök -7,2 -7,2
Vasavångskolan, kök -15,8 -15,8
Flyinge skolan , 19-H2 0,0 0,0 -28,0 0,0  
Flyingeskolan etapp 1 -3,1 -0,5 -0,4 0,0 -0,1
Flyingeskolan etapp 2 -24,9
Fridasroskolan. 20 B 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0
Källebergskolan 0,0 0,0 0,0 -0,1 -1,0 0,0 0,0
Västra skolan 0,0 0,0 -1,0 -0,1 -0,1 -1,0 0,0

Gymnasieskola 0,0 0,0 -34,5 -2,2 -10,0 -21,1 0,0 -4,3
Carl Engströmskolan, byggnad C 18-I 0,0 0,0 -23,8 -1,5 -5,3 -14,8 0,0 -4,3
Skoltorget vid Carl Engströmskolan 0,0 0,0 -10,7 -0,7 -4,7 -6,3 0,0 0,0

Kulturskolan 0,0 0,0 -43,0 -0,9 -2,0 -33,1 0,0 -0,4

Idrottsparken -2,9 -1,0 0,0 -0,1

Karlsrobadet -13,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0

Nytt reningsverk utomhusbassängerna -11,5 -0,8 0,0

Solceller -1,4 0,0

Mark- och fasadunderhåll -0,1 0,0

Ny attraktion -0,3
Karlsrobadet -31,0 -21,0
Konstgräsplan -15,0 -15,0 -0,1
Föreningslokal Husarängen -18,5 -9,5
Ölyckeskolans idrottshall -8,7 -8,7
SBA Verksamhetssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9,      18-
J, Vasavångskolan

0,0 0,0 0,0 -2,5 -31,8 0,0 0,0 0,0

Ekenässkolan, 18-L 0,0 0,0 0,0 -73,0 -11,3 0,0 0,0 0,0
Idrottslokaler Berga, 19-J 0,0 0,0 0,0 -5,5 -1,9 0,0 0,0 0,0

Summa Investeringsram - projekt 0,0 0,0 -749,0 -194,3 -174,7 -319,1 0,0 -18,5

ÅRSANSLAG
Inventarier -0,2  0,0
Storköksmaskiner -0,8  0,0
Maskiner -1,8 -0,1
Städmaskiner -0,4  0,0
Energieffektivisering  -0,1
Myndighetskrav -0,2
Byggnadsarbeten -0,3
IT-infrastruktur 0,0 -7,8  0,0
Avser sanering och rivning 0,0
Summa Årsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0 0,0 -0,7

Avslutade investeringar -11,6
Total Investeringsram 0,0 -749,0 -194,3 -186,3 -330,1 0,0 -19,2

Kommentar:
Budgetförändring IT flyttat till Klk ny ram för Sef -322,3
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Sammanställning av det kommunövergripande 
systematiska brandskyddsarbetet för 2022 

Ärendebeskrivning 
Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet är ett led i att öka 
politikernas inblick i kommunens brandskyddsarbete. Syftet är att säkerställa att 
arbetet bedrivs enligt Eslövs kommuns policy för systematiskt säkerhetsarbete, 
Lagen om Skydd mot Olyckor (2003:778), samt för att i övrigt uppnå ett förbättrat 
brandskydd i de kommunala verksamheterna. 
 
Brister i det systematiska brandskyddsarbetet ökar risken för brand och skador hos 
både människor och egendom. Om rutinerna för det systematiska brandskyddsarbetet 
inte är kända eller efterlevs, ökar dessutom risken för att brandfaror inte 
uppmärksammas och/eller följs upp i samband med förändringar av verksamheten 
eller i lokalen där denna bedrivs.  
 
Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet är ett verktyg för 
att säkerställa att de åtgärder som förvaltningar och tillsynsförrättare beslutat om 
efterlevs och följs upp. Den fångar upp de återkommande brister som kan finnas och 
tydliggör för organisationen vilka områden som bör prioriteras. Sammanställningen 
syftar till att ge arbetsgivaren, Eslövs kommun och dess politiker ett underlag för att 
kunna fatta beslut kring det systematiska brandskyddsarbetet och kring eventuella 
satsningar på området. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161 Årlig uppföljning av det 

systematiska brandskyddsarbetet 2022 
- Miljö- och samhällsbyggnads sammanställning av årlig uppföljning av det 

systematiska brandskyddsarbetet 2022 
- Servicenämndens beslut § 135, 2022 Årlig uppföljning av det systematiska 

brandskyddsarbetet för servicenämnden 2022 
- Serviceförvaltningens riskbedömning och handlingsplan för systematiska 

brandskyddsarbete 2023 
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- Serviceförvaltningens sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet 2022 

- Barn- och familjenämndens beslut § 26, 2023 Årlig uppföljning av det 
systematiska brandskyddsarbete 2022 

- Barn- och familjenämndens handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete 
2023 

- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 91, 2022 Uppföljning av systematiskt 
brandskyddsarbete 2022 

- Vård och Omsorgs sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet för 2022 

- Vård och Omsorgs riskbedömning och handlingsplan för systematiska 
brandskyddsarbete  

- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 118, Årlig uppföljning av det systematiskt 
brandskyddsarbete 2022 

- Kultur- och fritids sammanställning av det systematiskt brandskyddsarbete 2022. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 20, 2023 Årlig uppföljning 

av systematiskt brandskyddsarbetet 2022. 
- Gymnasie- och vuxenutbildnings handlingsplan för det systematiskt 

brandskyddsarbetet 2023 
- Sammanställning av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 

2022 
- Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande 

systematiska brandskyddsarbetet 2023 

Beredning 
Årets rapport baseras på nämndernas beslut att godkänna förvaltningarnas 
uppföljningar av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 samt riskbedömning och 
handlingsplan för 2023. Serviceförvaltningens säkerhetsstrateg har därefter 
sammanställt underlaget och upprättat en kommunövergripande sammanställning och 
handlingsplan. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ”Sammanställning av det 

kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2022” samt 
”Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande 
systematiska brandskyddsarbetet 2023”. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Linda Thörnqvist 
Förvaltningschef Säkerhetsstrateg 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-10-26 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 161    MOS.2022.0765 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022  

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• 2022 Checklista årlig uppföljning av brandskydd 
• Utdrag ur Miljö och Samhällsbyggnads förvaltningsövergripande 

samverkansprotokoll § 63, 2022-10-17 
 

Beredning 
Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan för årlig 
uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet samt för att vid behov ta fram en 
handlingsplan. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddet ska behandlas i 
förvaltningens samverkansgrupp, Fösam. Protokollet från Fösam samt eventuell 
handlingsplan ska behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde 
skickas till servicenämnden senast den 30 november 2022. 

Sedan 2021 ansvarar Serviceförvaltningen för egenkontrollen av brandskydd och 
handlar även upp kommungemensam utbildning till samtliga förvaltningar. Tidigare 
brister inom Miljö och Samhällsbyggnad är därmed åtgärdade och inte längre 
aktuella. Senast Serviceförvaltningen erbjöd teoretisk utbildning var under 2021 och 
det vore önskvärt om denna kan arrangeras kontinuerligt. Det är sedan Miljö och 
Samhällsbyggnads ansvarar att medarbetarna genomför utbildning som 
Serviceförvaltningen tillhandahåller samt informerar nya medarbetare om 
grundläggande brandskydd på kontoret. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner den årliga uppföljningen av 
systematiskt brandskydd avseende 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-10-26 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 

2 (2)74 (156)



Checklista för årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet 

 
Förvaltning/verksamhet/enhet/arbetsplats  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

Brandskyddsombud:  

Brandskyddsansvarig: 
(Rektor, enhetschef eller 
dyligt) 

 

 
1. Ansvar Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 

”nej”) 
1.1 Ansvarsfördelningen framgår i 

pärmen för systematiskt 
brandskydd 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

1.2 Det finns en gränsdragningslista i 
pärmen för systematiskt brandskydd 
som reglerar ansvaret mellan nyttjare 
och fastighetsägare 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

2. Organisation Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

2.1 Tillräckligt med tid är avsatt för att 
bedriva systematiskt 
brandskyddarbete 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

3. Utbildning Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

3.1 Utbildningsbehovet för nästa år är 
dokumenterat och redovisat för 
verksamhetens brandskyddssansvarige 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

3.2 Samtliga medarbetare i 
verksamheten har genomgått en 
grundläggande 
brandskyddsutbildning 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

3.3 Nya medarbetare har genomgått 
utbildningen: Introduktion i 
arbetsplatsens brandskydd 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

3.4 Minst en utrymningsövning har 
genomförts under innevarande år 
(skolor minst en utrymningsövning 
vid varje terminstart) 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

4. Instruktioner och rutiner Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

4.1 Rutin för nödläge vid brand är 
känd bland verksamhetens personal 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

Miljö och samhällsbyggnad 2022-10-11
Karin Sandström

 

Ansvarfördelningen ändrades 2021 där Sef tar hand om brandskyddskontrollen 
samt upphandlar utbildning som förvaltningen kan anmäla sig till. Dock något oklart 
om denna utbildning finns fortlöpande och till nya medarbetare eller det var en 
engångsinsats 2021.

Då Sef numera har ansvar för all fortbildning har 
behovet av avsatt tid minskat och det finns 
därmed tillräckligt med tid avsatt.

Ingen genomgång är kommunicerad inför 
2022. Önskvärd om utbildingen som Sef 
ansvarar för sker kontinuerligt.
Teoretisk utbildning hölls via Sef under 2021. Nya 
medarbetare därefter har ej fått teoretisk utbildning. Samtliga 
avdelningschefer ansvarar för att ge information på plats om 
utrymningsvägar och brandposter, uppsamlingsplats mm vid 
varje nyanställning.

Teoretisk utbildning hölls via Sef under 2021. Nya medarbetare därefter har ej fått 
teoretisk utbildning. Samtliga avdelningschefer ansvarar för att ge information på 
plats om utrymningsvägar och brandposter, uppsamlingsplats mm vid varje 
nyanställning.

Genomförs från centralt håll. MoS 
genomför inga egna övningar.

Samtliga avdelningschefer ansvarar för att ge 
infomation på plats om utrymningsvägar och 
brandposter, uppsamlingsplats mm för sina 
medarbetare.
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4. Instruktioner och rutiner Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

4.2 Rutin för hantering av brandlarmet 
finns 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

4.3 De dagliga brandskyddsrutinerna är 
väl kända bland verksamhetens 
personal 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

5. Teknisk dokumentation Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

5.1 Det finns i pärmen en ritning över 
verksamheten med befintliga 
brandskyddsinstallationer 
 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

6. Drift- och underhållsrutiner Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

6.1 Det finns drift- och 
underhållsrutiner för de 
installationer som, enligt 
gränsdragningslistan, nyttjaren 
ansvarar över 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

7. Kontroll och uppföljning Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

7.1 Egenkontrollerna är utförda minst en 
gång per kvartal i verksamheten 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

7.2 Identifierade avvikelser i 
brandskyddet har åtgärdats 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

7.3 Handlingsplanen för 
förbättringar i det systematiska 
brandskyddsarbetet från föregående 
år har följts upp 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

7.4 Finns det behov av ytterligare resurser 
för att hantera det systematiska 
brandskyddsarbetet? Om Ja, motivera 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

8. Tillbud Svar Kommentar (anges alltid vid ”delvis” eller 
”nej”) 

8.1 Tillbud som uppstår hanteras i 
Losam/Fösam 

☐Ja 
☐Delvis 
☐Nej 

 

 

Inte aktuellt för MoS. Sef ansvarar enligt 
gränsdragning.

Samtliga avdelningschefer ansvarar för att ge 
infomation på plats om utrymningsvägar och 
brandposter, uppsamlingsplats mm för sina 
medarbetare.

Ej aktuellt för MoS.

Genomförs av Sef.

Teoretiska utbildningen bör finnas 
tillgänglig fortlöpande för nya 
medarbetare.

Inga förbättringsförslag 2021 och därför 
ingen uppföljning av åtgärder.
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-13 

 

Servicenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 135    SOT.2022.0030 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för 
servicenämnden 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 
• Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 2022 
• Handlingsplan för Serviceförvaltningens systematiska 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. 

Beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljning av Serviceförvaltningens systematiska 
brandskyddsarbete 2022. 
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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 
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 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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Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 26    BoF.2023.0020 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska 
en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från 
verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska 
behandlas i den lokala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• Handlingsplan 2023 Systematiskt brandskyddsarbete 
 

Beredning 
I det underlag som verksamheterna skickat in framgår att det systematiska 
brandskyddsarbetet i allmänhet fungerar bra. Flertalet enheter meddelar dock att alla 
medarbetare inte har gått grundläggande brandskyddsutbildning och vissa 
brandskyddsombud har inte gått en kompletterande utbildning som är anpassad för 
uppdraget som brandskyddskontrollant. Detta kommer att åtgärdas på samtliga 
enheter senast i början av 2023, enligt verksamheternas egna anteckningar. Några 
verksamheter saknar uppdaterade ritningar och utrymningsplaner. I nya 
Vasavångskolans lokaler som är om- och tillbyggda finns två skolenheter som delar 
på brandlarmet i byggnaden, rent brand- och byggnadstekniskt är det ok att larmet 
inte hörs i hela byggnaden då det finns flera brandcellsindelningar. Men för 
verksamhetens del behöver brandlarmet sammankopplas så det hörs i hela 
byggnaden oavsett var det startar och detta åtgärdas snarast i samarbete med 
fastighetsägare. 

Yrkanden 
Dennis Larsen (SD) yrkar med instämmande av Pontus Löfdahl (KD) och Claus-
Göran Wodlin (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
uppföljning av kvarvarande åtgärder ska göras i samband med 2024 års uppföljning 
av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Beslut 
- Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 läggs med godkännande 
till handlingarna. 
- Uppföljning av kvarvarande åtgärder ska göras i samband med 2024 års 
uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. 
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Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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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 

1 Ansvar. Inget att rapportera.        

2. Organisation  
Västra skolan har svårt att avsätta 
sammanhängande tid till det systematiska 
brandskyddsarbetet.  Sockertoppens förskola 
påpekar att det behövs mer tid och mer 
utbildning. 

Bristande kunskap och 
lägre medvetenhet om 
brandskydd. 

Arbetet med SBA behöver 
läggas in i verksamheternas 
årshjul för att säkerställa att 
tid verkligen avsätts till 
arbetet.  
 

2 Dec 
2023 

Verksamhetschef    

3. Utbildning   
Flertalet enheter meddelar att alla 
medarbetare inte har gått grundläggande 
brandskyddsutbildning och vissa 
brandskyddsombud har inte gått en 
kompletterande utbildning som är anpassad 
för uppdraget som brandskyddskontrollant. 

Vid tillbud som brand eller 
rökutveckling vet inte alla 
i personalen hur de ska 
agera och göra för att 
rädda liv och egendom. 
Viktigt att samtliga 
anställda har en 
grundkunskap inom 
brandskydd och ökad 
medvetenhet. 

Samtliga anställda på Barn och 
utbildningsförvaltningen ska 
genomgå webbaserad 
grundutbildning, och en 
brandskyddsutbildning med 4 
års intervall med start 2021. 
Avsedd utbildning för 
brandskyddsombud ska 
genomföras under 2023. 

1 Juni 
2023 

Verksamhetschef     

4 Instruktioner och rutiner 
Nya Östra skolan och Källebergsskolan är två 
skolor som sedan hösten 22 inryms i en 
sammankopplad byggnad. Skolorna delar på 
brandlarmet. Brandlarmskåp finns i Nya Östra 
skolans del av byggnaden.  
 

Rutiner för samverkan 
mellan skolenheterna 
behöver upprättas. 
Brandlarm behöver 
sammankopplas. 

Uppdatera årshjulet för att 
systematisera. Brandlarm 
sammankopplas så att larmet 
ljuder i båda skolbyggnaderna 
även om det finns 
brandcellsindelning.  

1 Januar
i 
2023 

Respektive 
verksamhetschef 
och 
Fastighetsförvalta
re 
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5 Teknisk dokumentation  
Häggebo förskola avd. Opalen , Violen förskola 
och Källebergsskolan saknar ritning över 
brandskyddsinstallationer i SBA pämen. 

Saknas ritning kan det få 
negativ påverkan på en 
eventuell händelse.  

Förvaltare kontaktas för att ta 
fram ritning. 3 Mars 

2023 

Verksamhetschef, 
Fastighetsförvaltare, 
Byggprojektledare 

  

6 Drift och underhållsrutiner  
Genomgång av introduktion för nyanställda 
brister.  

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

Nyanställda ska under 
introduktion informeras om 
kommunens och 
förvaltningens 
brandskyddsarbete. 

2 Dec 
2023 

Verksamhetschef   
 

 

7 Kontroll och uppföljning  
Egenkontroller släpar efter och vissa 
identifierade avvikelser saknar åtgärder. 
Norrevångsskolan 7-9 har inte identifierat 
avvikelser i brandskydd under 
byggnationstiden 2022. 
Bergabo förskola vikarierande 
brandskyddsombud har behov av uppdaterade 
utbildningar. 
 

Egenkontrollerna syftar 
till att öka säkerheten 
genom att brister 
identifieras och åtgärdas. 
Om kontroller släpar efter 
ökar riken för olyckor.  

Egenkontroller och utbildning 
ska utföras. 2 Juni 

2023 

Verksamhetschef   

8 Tillbud Inget att rapportera. 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-11-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 91    VoO.2022.0424 

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022  

Ärendebeskrivning  
En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet är att säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i 
enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förvaltningschefen ansvarar 
för sammanställning av checklistan och framtagandet av en handlingsplan. 
Handlingsplanen bygger i sin tur på att varje enhets brandskyddsansvarige i samråd 
med enhetens brandskyddsombud gått igenom den årliga checklistan för det 
systematiska brandskyddsarbetet. En sammanställning har gjorts av samtliga 
checklistor och de avvikelser och risker som har upptäckts har förts in i 
handlingsplanen för det systematiska brandskyddsarbetet. Uppföljning av 
handlingsplanen kommer att genomföras löpande under året 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022 
• Systematiskt brandskyddsarbete - Riskbedömning och årlig handlingsplan för 

Vård och Omsorg 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för 

Vård och Omsorg 2022 
 

Beredning 
Vid riskbedömning har följande riskområden identifierats och åtgärder föreslagits. 

Riskområde: Personalen inom Vård och Omsorgs verksamheter ska årligen genomgå 
utrymningsövningar. De enheter som inte haft möjlighet att genomföra 
utrymningsövningar till dagens datum, har dessa inplanerade. 
Åtgärd: Teoretiska och/eller praktiska utrymningsövningar ska vara genomförda 
senast i maj 2023 (beroende på verksamhetens art). 

Riskområde: Det framgår av de redovisade checklistorna att alla medarbetare på 
enheterna inte gått den obligatoriska grundläggande brandskyddsutbildningen 2022, 
vilket kan leda till oaktsamhet och osäkerhet sällande brandrisker samt utgöra en 
säkerhetsbrist vid brand. 
Åtgärd: Digital brandskyddsutbildning infördes i kommunen under 2021. Detta har 
förenklat för verksamheterna att ta del av utbildningen. Till följd av den nya digitala 
utbildningen förmodas samtliga nuvarande anställda ha genomgått utbildningen 
under första kvartalet 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-11-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Riskområde: Pärmen Systematiskt brandskyddsarbete är inte uppdaterad med 
information om brandskyddsansvariga, gränsdragningslistor och ritning över 
befintliga brandskyddsinstallationer. Denna bristande information och kunskap kan 
utgöra en säkerhetsbrist vid brand, då personalen inte vet vem som har ansvar för vad 
samt var brandskyddsutrustningen finns. 
Åtgärd: Serviceförvaltningen planerar att under 2023 införa en ny digital tjänst, B4 
Fire, som kommer att ersätta den fysiska pärmen Systematiskt brandskyddsarbete. 
Detta kommer underlätta för det systematiska brandskyddsarbetet samt att alla i 
personalen kommer ha tillgång till tjänsten. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till handlingsplan för det 
systematiska brandskyddsarbetet 2023 samt godkänner upprättad sammanställning av 
det systematiska brandskyddsarbetet för 2022. 

Beslutet skickas till  
Centrala samverkansgruppen 
Serviceförvaltningen 
HR Kommunledningskontoret 
Akten 
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SYSTEMATISKT 
BANDSKYDDSARBETE 
VÅRD OCH OMSORG, 2022 
En sammanställning av förvaltningens årliga uppföljning av det 
systematiska brandskyddsarbetet. 
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Sammanställning av förvaltningens årliga 
uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
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 enheterna inom Vård och Omsorgs 
verksamhet fyller i checklistan för årlig uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet. Förvaltningens brandskyddsamordnare sammanställer 
därefter resultatet i en handlingsplan. Handlingsplanen ska lyftas i FÖSAM, 
vilken är förvaltningens skyddskommitté och därefter till Vård- och 
omsorgsnämnden. Handlingsplan och protokoll från nämnden lämnas 
därefter till kommunledningskontoret. En kommunövergripande 
handlingsplan lyfts i CESAM i januari. 
 
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 
enheternas årliga uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. 
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Pärm: Systematiskt brandskyddsarbete 
Det finns en del synpunkter kring pärmen som heter Systematiskt 
brandskyddsarbete och finns ute på alla avdelningar. Några menar att 
ansvarsfördelningen kring brandskyddet inte är uppdaterat. Anda saker som 
är bristande eller saknas i den är gränsdragningslista och ritning över 
befintliga brandskyddsinstallationer.  
 
Pärmen Systematiskt brandskyddsarbete kommer under 2023 bytas ut till en 
digital tjänst som heter B4 Fire. Det är Serviceförvaltningen som tar fram 
denna tjänst och där ska allt som finns i ovan nämnd pärm finnas. Det ska 
även gå att fylla i det kvartalsvisa checklistorna där, då får avdelningarna 
allting samlat. Gällande ansvarsfördelningen för brandskyddsarbetet är det 
ansvarig chef som ansvarar för att den blir uppdaterad när någon 
slutar/börjar en tjänst. 
 

Grundläggande brandskyddsutbildning 
Den grundläggande brandskyddsutbildningen berör samtliga 
tillsvidareanställda samt vikarier som har en längre visstidsanställning och 
ska genomgås vart 4:e år. 
 
Det framgår av de redovisade checklistorna att alla medarbetare på 
enheterna inte gått den grundläggande utbildningen 2022. Avvikelsen 
förekom både i 2020- och 2021- års riskbedömning. Att avvikelsen 
återkommer kan bero på att verksamheten rekryterar och anställer personal i 
stor omfattning. Det kommer således alltid att vara några medarbetare som 
ej hunnit gå utbildningen. Att genomgå en utbildning kräver också extra 
personal då den som går utbildning måste ersättas med vikarie.  
 
Digital utbildning har införts i verksamheten under 2021. Detta har 
förenklat för verksamheten att ta del av utbildningen. De flesta av de som 
inte gått utbildningen under 2022 har det inplanerat under närtid, en del har 
även kontaktat Räddningstjänsten för att även göra praktiska övningar under 
2023. 
 
Respektive brandskyddsansvarig ansvarar för att samtliga medarbetare får 
utbildning i grundläggande brandskydd. Verksamhetscheferna för 
respektive område ansvarar för att enheternas brandskyddsansvariga 
planerar och genomför detta enligt plan. Detta ska vara åtgärdat senast i maj 
2023. 
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Utrymningsövning 
Personalen inom Vård och Omsorgs verksamheter ska årligen genomgå 
utrymningsövningar. En stor andel av förvaltningens enheter har genomfört 
en sådan övning under 2022. De enheter som till dags datum inte har gjort 
utrymningsövning, har de flesta det inplanerat under november/december 
2022, några under våren 2023. Nyanställda får en teoretisk genomgång av 
utrymningsplanen, men som nämnts ovan har inte alla gjort en fysisk 
övning. Såväl teoretiska som praktiska utrymningsövningar ska vara 
genomförda senast maj 2023. 
 
Uppföljning av avvikelser och åtgärder 2022 samt plan 2023 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa förbättringar syns från 
föregående år. Arbetet med introduktionen i arbetsplatsens brandskydd har 
förbättrats och är numrera en välsmord rutin vid nyanställning. Det finns 
fortfarande brister i brandskyddsarbetet. Briserna återfinns inom områdena 
pärm: Systematiskt brandskyddsarbete, grundläggande 
brandskyddsutbildning och utrymningsövning. 
 
Det finns ett behov av att se över organisation och åtgärder för att 
säkerställa att brandskyddsarbetet fungerar fullt ut i verksamheten, detta för 
att säkerställa att såväl brukare som personal lever och arbetar under trygga 
förhållanden. Verksamheten behöver se till så att alla medarbetare får del av 
den webbaserade grundutbildningen i brandskydd, att introduktion i 
arbetsplatsens brandskyddsarbete fortsatt ges nya medarbetare och att 
utrymningsövningar (praktiska eller teoretiska, med hänsyn till 
verksamhetens art) genomförs. Pärmen som alla avdelningar har ute, 
kommer under 2023 att bytas ut till en digital tjänst. Som ett led i att 
säkerställa Vård och Omsorgs brandskyddsarbete behöver 
brandskyddsansvarigas kunskap om brandskyddet säkerställas. Planering för 
kunskapsinventering och kunskapslyft ansvarar förvaltningens 
brandskyddsansvarig för, med stöd av verksamhetschefer och 
brandskyddssamordnare. 
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         Förvaltning: Vård och omsorg 
Datum: 2022-10-28 
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Systematiskt brandskyddsarbete – Riskbedömning och årlig handlingsplan 
 

 

 
Riskbedömning 

 
Handlingsplan 

 
Verkställande och uppföljning 

 
Riskområde 

 
Konsekvenser 

 
Vad ska åtgärdas? 

Prio 
1(hög) - 
3(låg) 

Klart 
när? 

 
Ansvarig 

Åtgärd 
utförd 

(datum) 

Kontroll av åtgärd 
(datum) samt resultat 

Årliga utrymningsövningar 
har inte genomförts i alla 
verksamheter 
 
 

Bristande kunskap om 
vad som ska göras vid 
brand kan medföra 
osäkra beslut och utgöra 
en säkerhetsbrist vid 
brand. 

Alla enheter ska genomföra 
utrymningsövningar årligen. 1 

Maj 2023 Brandskydds-
ansvarig på 
arbetsplatsen. 

  

Vissa medarbetare har inte 
genomgått grundläggande 
brandskyddsutbildning. 

Bristande kunskap kan 
leda till oaktsamhet och 
osäkerhet gällande 
brandrisker samt utgöra 
en säkerhetsbrist vid 
brand. 

Grundläggande utbildning 
ska bokas in och 
genomföras under 2022. 

2 Maj 2023 Brandskydds-
ansvarig på 
arbetsplatsen 

  

Många avdelningar har sagt 
att pärmen Systematiskt 
brandskydd är bristfälligt 
uppdaterad 

Bristande kunskap om 
vem som har vilken roll 
vid brand, var 
gränsdragningar och 
information om 
brandskyddsinstallationer 
finns utgör en 
säkerhetsbrist vid brand. 

Det kommer en digital 
lösning B4 Fire från 
Serviceförvaltningen, den 
kommer vara mycket lättare 
att hålla uppdaterad + den 
kan nås av flera då den är 
digital. 

3 
 
 
 

2023 Serviceförvaltning
en 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-14 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 118    KOF.2022.0139 

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska en 
förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet göras. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2022 
• Årlig uppföljning SBA 2022 Kof 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp det systematiska brandskyddsarbetet enligt rutiner 
och fastställd organisation. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Kultur och Fritid 
Postadress  Box 255, 241 24 Eslöv    Besöksadress  Norregatan 9    Telefon  0413-626 00 

Telefax  0413-615 99    E-post  kultur.och.fritid@eslov.se    Webb  www.eslov.se 
 

Rapport avseende systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Kultur 
och Fritid 2022 

 
Ansvar 
Uppgiftsfördelningen är klar inom förvaltningen och brandskyddsombud samt 
brandskyddssamordnare är utsedda. 
 
Gränsdragningslista finns från Service och Teknik respektive EBO. 
 
Verksamhetsbeskrivning för respektive verksamhet har tagits fram.  
 
Sammanfattning ansvar 
Inga avvikelser att rapportera 
 
Organisation 
Brandskyddsorganisationen är klar och respektive verksamhetschef har utsett 
brandskyddsombud.  
 
Maria Håkanson är förvaltningens brandskyddssamordnare.  
 
Sammanfattning organisation 
Inga avvikelser att rapportera 
 
Utbildning 
Kultur och Fritid skall fortlöpande genomföra utbildning i grundläggande 
brandskydd. Detta skall ske under året och görs digitalt.  
 
Introduktion i arbetsplatsens brandskydd ingår i rutinerna för introduktion av 
nyanställda.  
 
Sammanfattning utbildning 
Utbildningar är genomförda med någon avvikelse pga nyanställningar under hösten. 
Kommer att genomföras under 2023. Rutiner för att timanställda ska ta del av 
utbildningen behöver förstärkas under 2023. 
 
 
Rutiner 
Rutiner finns för verksamheterna att introducera nya medarbetare.  
 
Sammanfattning rutiner 
Inga avvikelser att rapportera 
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Kultur och Fritid 
Postadress  Box 255, 241 24 Eslöv    Besöksadress  Norregatan 9    Telefon  0413-626 00 

Telefax  0413-615 99    E-post  kultur.och.fritid@eslov.se    Webb  www.eslov.se 
 

 
Egenkontroller  
Egenkontroller har genomförts i samtliga verksamheter.  
 
Sammanfattning egenkontroller  
Få brister har rapporterats. 
Pga nyanställningar har inte alla genomfört grundläggande utbildning. Tre 
verksamheter har inte utfört utrymningsövning, men kommer att göra det under 
vinter/vår.  
 
Systematiskt brandskyddsarbete  
Det systematiska brandskyddsarbetet är del av den ordinarie verksamheten och är en 
väldigt viktig uppgift. Målsättningen är att arbetet ska fungera klanderfritt. Det är en 
process som ska löpa på och fungera i den dagliga driften och där alla ombuden 
fungerar i sin roll. 
 
Hjärtstartare 
Det finns några verksamheter inom Kultur och Fritid som inte har tillgång till 
hjärtstartare: Biografen, Flyinge bibl, Marieholms bibl, Harlösa bibl, Stehags bibl 
 
Översyn av hjärtstartare genomförs under 2023 

 
 

Maria Håkanson 
Brandskyddssamordnare 

0413-62063 072-530 52 08 

Maria.a.hakanson@eslov.se 
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Sammanträdesprotokoll 
2023-02-20 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 20    GoV.2023.0029 

Årlig uppföljning av systematiskt brandskyddsarbetet 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska 
en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från 
verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska 
behandlas i den lokala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskbedömning och förslag till årlig 

handlingsplan 2023 
 

Beredning 
I det underlag som verksamheterna skickat in framgår att det systematiska 
brandskyddsarbetet fungerar mycket bra. Enheterna meddelar att samtliga 
medarbetare går grundläggande brandskyddsutbildning och nya medarbetare går 
utbildning under våren 2023. Hos arbetsmarknadsenheten bedrivs verksamhet med 
löpande intag och många är där kortare tid och går endast introduktionsgenomgång. 
Rutiner för uppföljning av åtgärder i det systematiska brandskyddsarbetet införs 
under 2023. 

Beslut 
- Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet läggs med godkännande till 
handlingarna och handlingsplan för det systematiska brandskyddsarbetet 2023 antas. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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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 

1 Ansvar. 
Hos AME, gymnasie- och vuxenutbildningens 
verksamheter framgår ansvarsfördelning i 
pärmen för systematiskt brandskydd och där 
finns även gränsdragningslista som reglerar 
ansvar mellan fastighetsägare och nyttjare  

    Rektor/biträdande 
Rektor 

  

2. Organisation  
AME, gymnasie- och vuxenutbildningens 
verksamheter har tillräckligt med tid avsatt för 
att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. 

    Rektor/biträdande 
Rektor 

  

3. Utbildning   
AME, gymnasie- och vuxenutbildningens 
utbildningsbehov för nästa år har 
dokumenterats och redovisats för 
brandskyddsansvarig. Samtliga medarbetare 
har gått grundläggande 
brandskyddsutbildning. Två nyanställda vid 
gymnasiesärskolan och en nyanställd vid 
Fordonsutbildningen kommer att gå utbildning 
under våren 2023. Hos AME bedrivs 
verksamhet med löpande intag och många är 
där kortare tid och går endast 
introduktionsgenomgång. Vid 
vuxenutbildningen sker brandskyddsutbildning 
varje år utifrån att nya medarbetare 

 Samtliga anställda på Barn och 
utbildningsförvaltningen ska 
genomgå webbaserad 
grundutbildning, och en 
brandskyddsutbildning med 4 
års intervall med start 2021. 
 

 Jan-dec 
2023 

Rektor/biträdande 
Rektor 
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tillkommer och övriga uppdateras. Minst en 
utrymningsövning har genomförts vid 
respektive verksamhet. 

4 Instruktioner och rutiner 
AME, gymnasie- och vuxenutbildningens 
personal känner väl till rutiner för nödläge vid 
brand, brandlarmet och de dagliga 
brandskyddsrutinerna. 

    Rektor/biträdande 
Rektor  
 

  

5 Teknisk dokumentation  
AME, gymnasie-och vuxenutbildningen har i 
brandskyddspärmen ritningar över 
verksamheten med befintliga 
brandskyddsinstallationer. 
 

    Rektor/biträdande Rektor 
Fastighetsförvaltare, 
Byggprojektledare 

  

6 Drift och underhållsrutiner  
Hos AME, gymnasie-och vuxenutbildningens 
verksamheter finns drift- och 
underhållsrutiner för de  
installationer som, enligt gränsdragningslistan, 
nyttjaren ansvarar över. 

.    Rektor/biträdande 
Rektor  

 
 

 

7 Kontroll och uppföljning  
AME, gymnasie- och vuxenutbildningens 
egenkontroller är utförda minst en gång per 
kvartal. Identifierade avvikelser i brandskyddet 
har åtgärdats. Handlingsplanen för 
förbättringar i det systematiska 
brandskyddsarbetet från föregående år har 
följts upp. 

    Rektor/biträdande Rektor   

8 Tillbud  
Eventuella tillbud som uppstår vid AME, 

    Rektor/biträdande 
Rektor 
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gymnasie- och vuxenutbildningens 
verksamheter hanteras i Losam/Fösam.  
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Sammanställning av checklista för årlig 
uppföljning av det systematiska 

brandskyddsarbetet för Eslövs kommun 2022 
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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.  
Det finns medarbetare på respektive förvaltning som inte har genomgått 
utbildning. Från och med våren 2023 kan verksamheter boka utbildningar 
via Räddningstjänsten. Utbildningen består av en teoretisk del samt en 
praktisk släckövning. 
Avsedd utbildning för brandskyddsansvariga i respektive verksamhet och 
brandskyddskontrollanter ska fortlöpa under 2023 
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Medarbetare som har i uppdrag att utföra egenkontroller i verksamhetens 
brandskydd är det av stor vikt att gå en kompletterande utbildning för att ge 
rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag som 
brandskyddskontrollant/brandskyddsombud. Medarbetare som dessutom har 
ett brandskyddsansvar såsom Rektorer eller motsvarande bör gå likande 
utbildning för att öka sin kunskaper gällande Lagen om skydd mot olyckor 
och arbetet samt rutinerna kring systematiskt brandskyddsarbetet. 
Utbildning för brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter bokas 
via Räddningstjänsten syd. 
 

Utrymningsövning 
Årliga utrymningsövningar har inte genomförts i alla verksamheter under 
2022 och bör genomföras minst en gång per år för att säkerställa en 
fungerande utrymningsorganisation. Detta är ett pågående arbete som 
fortlöper under året. Det är av stor vikt att årligen se över verksamhetens 
brandskyddsorganisation och nödlägersrutiner och att säkerställa att 
informationen är kommunicerad till samtliga medarbetare. Att systematisera 
utrymningsövningar skapar trygghet och rätt förutsättningar att agera på ett 
korrekt sätt vid händelse av brand.  

 

Pärm för systematiskt brandskyddsarbete 
Bristande kunskap om vem som har vilken roll vid brand, var 
gränsdragningarna och information om brandskyddsinstallationer finns 
utgör en säkerhetsbrist vid händelse av brand. Samtliga verksamheters 
systematiska brandskyddsarbete kommer under 2023 att digitaliseras. 
Verktyget kommer att underlätta då all information som berör verksamheten 
är samtal på ett och samma ställe. 
 

Introduktion i arbetsplanens brandskydd 
Att inte få en introduktion i verksamhetens nödlägesrutiner vid brandlarm, 
återsamlingsplats och utrymningsvägar kan innebära en stor risk för 
felaktigt beteende och agerande vid händelse av brand. 
Samtliga chefer behöver se över och säkerställa att rutinerna för 
”introduktion i arbetsplatsens brandskydd av nyanställda” genomförs med 
alla nyanställda. Att prata brandskydd ökar medarbetarnas medvetenhet och 
skapar en tryggare och säkrare arbetsplats.  
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Gränsdragningslistor  
Gränsdragningslistor mellan fastighetsägaren och hyresgäst både internt och 
externt bör ses över och kompletteras. Finns oklarheter gällande 
ansvarsfördelning och framförallt med externa hyresavtal. Om 
ansvarsfördelningen saknas eller är otydlig finns en risk att brister och 
avvikelser i verksamhetens brandskydd inte åtgärdas. Vid händelse av brand 
kan detta få stora konsekvenser. 
 
 

Egenkontroller  
För att brandskyddet ska fungera över tid är det viktigt med regelbunden 
kontroll och uppföljning, så kallad egenkontroll. Brandcellsgränser ska 
förbli intakta, teknisk utrustning ska underhållas och utrymningsvägar ska 
fungera för att minska risken att brand uppstår och begränsa konsekvenserna 
av eventuell brand. 
Reps avdelningschef/ verksamhetschef eller motsvarande har i uppdrag att 
säkerställa att egenkontrollerna för systematiskt brandskyddsarbete sker 
kontinuerligt och utförs en gång i kvartalet och i enlighet med framtaget 
årshjul.   
 
 
Linda Thörnqvist    
Säkerhetsstrateg 
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Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023 (1/2) 

Riskbedömning Handlingsplan Uppföljning 

Riskområde  Konsekvenser Vad ska åtgärdas? Prio 
1(hög) –
3(låg) 

Vara klart 
när? 

Ansvarig Åtgärd utförd 
(datum) 

Alla kommunens 
medarbetare har 
inte gått en 
grundläggande 
brandskyddsutbildn
ing. 
 
Alla 
brandskyddsansvari
ga och 
brandskyddsombud 
har inte gått en 
kompletterande 
utbildning som är 
anpassad för 
uppdraget som 
brandskyddskontrol
lant 
 

För att skapa trygga och robusta 
brandskyddsorganisationen i våra 
förvaltningar och verksamheter är det 
viktigt med kunskap. En stor del av 
brandskyddsarbetet bedrivs dagligen på 
våra arbetsplatser. Därför är det viktigt 
att samtliga anställda har en 
grundkunskap inom brandskydd och 
ökad medvetenhet. 
 
För de anställa som har i uppdrag att tex 
utföra egenkontroller är det extra viktigt 
med en kompletterande utbildning för att 
ge rätt förutsättningar på sitt uppdrag. 
 
Att inte får praktiskt öva med att släcka 
en brand med en brandsläckare samt 
brandfilt skapar en osäkerhet att agera 
vid ett tillbud 

Medarbetare som inte har gått en grundläggande 
brandskyddsutbildning ska bokas på utbildning. 
Från och med våren 2023 kan verksamheter boka 
utbildningar via Räddningstjänsten. Utbildningen 
består av en teoretisk del samt en praktisk 
släckövning.. 
Avsedd utbildning för brandskyddsansvariga i 
respektive verksamhet och brandskyddsombud 
ska fortlöpa under 2023 
 

2 Pågående Förvaltningschef  
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Utebliven praktisk 
släckövning sedan 
pandemin.
  

Årliga 
utrymningsövningar 

Kunskapsbrist avseende agerande vid 
händelse av brand kan medföra osäkra 
beslut och stora konsekvenser 

Ser över sin utrymningsorganisation och rutiner 
vid nödläge. Öva utrymning minst en gång om året 
och om möjlighet saknas säkerställ att samtliga 
medarbetare känner till rutinerna. Systematisera 
frågan kring utrymning som en stående punkt på 
tex ATP två gånger om året. 
 
 
 

2 Dec 2023 Förvaltningschef  

Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023 (2/2) 
 

Riskbedömning Handlingsplan Uppföljning 

Riskområde  Konsekvenser Vad ska åtgärdas? Prio 
1(hög) –
3(låg) 

Vara klart 
när? 

Ansvarig Åtgärd utförd 
(datum) 
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Pärm för systematiskt 
brandskyddsarbete 
bristfällig 
 

Bristande kunskap och information 
om vem som har vilken roll vid brand, 
var gränsdragningarna och 
information om 
brandskyddsinstallationer finns utgör 
en säkerhetsbrist vid händelse av 
brand 
 

Se över samtliga hyresavtal med tillhörande 
gränsdragningslist och uppdatera. 

3 Dec 2023 Förvaltningschef  

Genomgång av 
introduktion för 
nyanställda brister.  

Konsekvensen blir okunskap i 
verksamhetens rutiner gällande 
utrymning och övriga rutiner. Detta 
innebär en stor risk för felaktigt 
agerande vid händelse av brand. 

Reps avdelningschef/ verksamhetschef eller 
motsvarande har i uppdrag att säkerställa att 
rutinerna efterlevs och att nyanställda informeras 
gällande kommunens och förvaltningens 
brandskydd. 

2 Dec 2023 Förvaltningschef  
 
 

Ofullständig 
gränsdragning mellan 
hyresgäst och 
hyresvärd gällande 
brandskydd i 
lokalhyresavtal. 
 
 
 

Om ansvarsfördelningen är otydlig 
finns det en risk att brister och 
avvikelser i verksamhetens 
brandskydd inte åtgärdas.  

Se över samtliga hyresavtal med tillhörande 
gränsdragningslist och uppdatera. 

3 Dec 2023 Förvaltningschef  

Kontuniteten av 
utförande av 
egenkontrollerna är 
bristfälliga. 

För att brandskyddet ska fungera 
över tid är det viktigt med 
regelbunden kontroll och uppföljning, 
så kallad egenkontroll. 
Brandcellsgränser ska förbli intakta, 
teknisk utrustning ska underhållas 
och utrymningsvägar ska fungera för 

Reps avdelningschef/ verksamhetschef eller 
motsvarande har i uppdrag att säkerställa att 
egenkontrollerna för systematiskt 
brandskyddsarbete sker kontinuerligt och utförs 
en gång i kvartalet och i enlighet med framtaget 
årshjul.   

2 Dec 2023 Förvaltningschef  
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att minska risken att brand uppstår 
och begränsa konsekvenserna av 
eventuell brand. 
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Marina Rahm Servicenämnden 
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marina.rahm@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 
 

 

Måltidsverksamhetens kvalitetsrapport 2022 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en sammanställning av måltidsavdelningens resultat som 
omfattas av måltider i förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. 
Syftet med kvalitetsrapporten är att få en överblick över de kvalitetsundersökningar 
som har genomförts under året, både interna och externa. Kvalitetsrapporten blir 
även ett underlag och stöd för handlingsplaner rörande de områden som kan 
utvecklas vidare och förbättras. Måltidsavdelningen arbetar kontinuerligt med att 
förbättra kvaliteten på måltiderna. Vid förbättringsarbetet används olika metoder 
bland annat besök i köken, enkäter och nyckeltal.  

Beslutsunderlag 
Måltidsverksamhetens kvalitetsrapport 2022 

Beredning 
I kvalitetsrapporten presenteras bland annat: 

• kundundersökningar som omfattar enkäter som skickas till olika målgrupper 
på skola och äldreomsorg  

• externa undersökningar som har genomförts av andra förvaltningar, 
organisationer och myndigheter 

• interna nyckeltal för uppföljning och underlag  
• nationella nyckeltalsjämförelser, t ex Ekomatsligan som visar hur Eslövs 

kommun ligger till jämfört med andra kommuner i Sverige.  
 

Interna och externa undersökningar och dess resultat har analyserats och 
handlingsplaner har tagits fram utifrån analyser. Måltidsavdelningen står sig väl i 
nationella mätningar, jämförelser och tävlingar.  

Förslag till beslut 
- Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden godkänna måltidsavdelningens 

kvalitetsrapport för 2022. 

110 (156)



 SOT.2023.0041 
 

 2 (2) 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och familjenämnden – för kännedom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
 
 
 

              Åsa Ratcovich Marina Rahm 
Förvaltningschef Måltidschef 
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Eslöv / Höör 
 

100 / 100% 
… av våra ägg är svenska och ekologiska  

99 / 96% 
… av oberedda köttet är svenskt 

100 / 100% 
… av kycklingköttet är svenskt 

40 / 24%  
… ekologiska livsmedel av totala inköpsmängden 

28 / 16% 
... svenska ekologiska livsmedel av totala inköpsmängden 

71 / 68% 
… av alla livsmedel vi köper in är tillverkade i Sverige 
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1. Inledning 
Måltidsavdelningarna i Eslöv och Höör arbetar kontinuerligt med att utveckla och 
förbättra kvaliteten på måltiderna. Många olika metoder används, från besök i köken till 
enkäter och nyckeltal. Kvalitetsrapporten är en sammanställning av 
måltidsverksamheternas resultat som omfattas av måltider i förskola, grundskola, 
gymnasium och äldreomsorg. Kvalitetsrapporten är en sammanställning av både Eslöv 
och Höörs kvalitetsmätningar. Kvalitetsrapporten är genomförd av måltidsutvecklare i 
Eslövs kommun. 

1.1 Syfte 
Syftet med kvalitetsrapporten är att få en överblick över de kvalitetsundersökningar som 
har genomförts under året, både interna och externa samt redogöra med handlingsplaner 
rörande de områden som kan utvecklas vidare och förbättras. 

1.2 Tillvägagångsätt och upplägg 
I följande avsnitt finns:  

• Samverkan 
• Kvalitetsinventering 
• Interna kundundersökningar som skickas till olika målgrupper på andra förvaltningar, 

skola och äldreomsorg  
• Externa kundundersökningar omfattar enkäter som har genomförts av andra 

organisationer och myndigheter 
• Nationella nomineringar och tävlingar för offentlig måltid 
• Nationella nyckeltal och jämförelser  

2. Samverkan 
Sedan 2020-01 har Eslövs och Höörs kommuner haft ett samverkansavtal med syftet att 
bidra till att höja kvalitén genom effektivisering i måltidsverksamheterna. Detta genom att 
skapa en hållbar organisation, säkerställa långsiktig kompetensförsörjning samt minska 
sårbarheten genom upprätthållandet av resurser inom spetskompetensområdena.  

2.1 Resultat 
 
Samtliga mål och krav på miniminivå är uppnådda. Från vårterminen 2022 har 
kommunerna en gemensam menyprocess och meny. Rutiner för specialkost och anpassade 
måltider är framtagna utifrån Kost & Närings nationella rekommendationer och börjar 
implementeras i januari 2022.  
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2.2 Handlingsplan 
Nästa steg i avtalet och mot Skånes bästa måltider 2025 är att arbeta vidare med att öka 
valfriheten, vara flexiblare, modernisera, kvalitetssäkra och digitalisera utifrån ledorden:  

- Nollvision mot undernäring  
- Skolmåltider för alla 
- Från ord till bord 

3. Intern kvalitetsinventering  
 

3.1 Pilotprojekt ”Skolmåltider för alla”    
 
Under vårterminen 2022 bestämdes gemensamt mellan Barn och Utbildning och 
Serviceförvaltningen att genomföra ett projekt med syfte att undersöka vilka aspekter som 
är av betydelse för att äta lunch i skolrestaurangen. Detta av anledning att högstadieelever 
på Norrevångskolan istället valde att äta lunch på andra ställen än skolrestaurangen. Målet 
var att få fler högstadieelever att äta i skolrestaurangen, genom att öka matgästernas 
påverkan på skolmåltiden samt utvecklingsområde utifrån elevernas perspektiv.  

3.1.1 Metod 
För att undersöka detta genomfördes alla enkäter i Skolmat Sverige, ett nationellt verktyg 
som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Utöver detta 
genomfördes semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Resultatet analyserades sedan i 
projektgruppen och en handlingsplan med utvecklingsförslag togs fram.  

Figur 1 Måluppfyllelse av miniminivå
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3.1.2 Resultat 
Resultatet pekar på att näringsriktig och säker mat serveras enligt riktlinjerna. Vidare 
fanns det tillräckligt med sittplatser, måltidspersonalen gav ett gott bemötande och att 
flödet i serveringen är bra. Vidare kände eleverna trygghet i skolresturangen.  
 
Eleverna önskar mer inflytande, samtidigt kände endast 23 % av eleverna till att det finns 
matråd. Valfrihet och större utbud önskas, liksom att måltiden inte alltid stämmer överens 
med elevernas förväntningar gällande smak och utseende. Vidare används inte lunchen 
som ett pedagogiskt verktyg och skolan saknar en policy gällande skolans måltider.  

3.1.3 Handlingsplan   

 

 

3.2 Matgästens väg  
Konceptet Matgästens väg är en kvalitetsinventering som måltidsavdelningen arbetar 
utefter med syfte att i högre utsträckning öka förståelsen kring hur matgästen upplever 
restaurangen. Målet med kvalitetsinventeringen är att öka matglädje, integrera och skapa 
goda och trivsamma måltider.   

3.2.1 Metod  

Inventering av restaurangmiljön genomförs enligt två checklistor, där både en intern och 
extern person gör sin bedömning. Checklistan utgår ifrån modellen FAMM (Five Aspects 
of Meal Model) som tagits fram inom forskningsområdet måltidskunskap och belyser de 
fem aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och miljön. 
 

Öka elevernas 
påverkan på 
skolmåltiden

Revidera och implementera koncept för matråd 
Eleverna arbetar med åtgärdsförslag på skoltid, som till 

exempel  receptframtagning, dukning, temadagar

Fler ätande 
högstadieelever varje 

dag

Öka måltidsutbudet
Erbjuda ett brett salladsbord med möjlighet att 

komponera sin egen maträtt
Presentation av maten och öka smakerna 

Utvecklingsområden

Hålla fräsch och restauranglik känsla
Nya möblemang

Implementera konceptet Måltidsvärd
Schemaläggning av besök till skolrestaurangen

Öka antalet stationer för vatten

Figur 2Handlingsplan Skolmåltider för alla
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3.2.2 Resultat 
Eslöv 
Resultatet visar att majoriteten av måltidspersonalen har ett gott bemötande, ser matgästen 
och bär korrekt klädsel. Vidare visar resultatet på att atmosfären upplevs trevlig och 
inbjudande.  

Avvikelser: 

- Saknas tydlig skyltning vid servering 
- Ändringar på utbud som avviker från ordinarie meny 
- Saknas dekoration på majoriteten av skolorna 
- Intryck av oren miljö på byggnad och möblemang  

Höör  
Resultatet visar att majoriteten av måltidspersonalen visar ett gott bemötande och bär 
korrekt klädsel. Presentation av maten i serveringen ser trevlig ut. Vidare visar resultatet 
på att atmosfären upplevs trevlig och inbjudande.  
  

Avvikelser  

- Stökigt bland bord och stolar 
- Saknas tydlig skyltning vid servering 
- Frånvarande måltidspersonal 
- Hög ljudvolym 
- Ändringar på utbud som avviker från ordinarie meny 

 

3.2.3 Handlingsplan 

• öka tydlighet vid måltidspresentation i form av exempelvis tavlor, skyltar 
• erbjuda måltidsutbud utefter våra riktlinjer 
• utveckla bemötande för att uppmärksamma matgäster 
• uppföljning av Matgästens väg kommer ske under 2023 
• vid behov, repetition av genomgång av Matgästens väg 

 

 

Figur 3: FAMM-modellen
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4. Extern revision 
4.1 Sammanställning livsmedelsinspektioner 
Enligt livsmedelslagen har varje kök ansvar för livsmedelssäkerheten i sin verksamhet. 
Varje kök är skyldigt att ha ett egenkontrollprogram (EKP) där rutiner för alla moment 
som rör livsmedelshantering beskrivs. Till varje rutin tillhör dokumentation. Den externa 
tillsynen innehåller en sammanställning av kommunens livsmedelsinspektioner vars syfte 
är att kontrollera att egenkontrollprogram finns samt att rutiner följs. 
  
4.1.1 Metod 
Sammanställning och analys av utförda livsmedelsinspektioner som genomförts i 
respektive kommun är genomförd i syfte att skapa en överblick över resultaten.  

4.1.2 Resultat  
Totalt har det genomförts 52 livsmedelskontroller varav 30 stycken i Eslövs kommun och 
22 stycken i Höörs kommun. Sammanställningen visar ett färre antal avvikelser, och de 
avvikelser som gjorts har åtgärdats.  

Avvikelser i Eslöv  

- förvaring av specialkost  
- anmärkning på ventilation 
- slitna lokaler i form av sprickor och färgflagor 

Avvikelser i Höör 

- sliten köksutrustning 
- behov rengöring av kylfläkt 

 

4.1.3 Handlingsplan  

• fortsätta arbeta med att rutinerna efterföljs enligt egenkontrollprogrammet som 
infördes under 2022  

• Avvikelser gällande lokaler och ventilation har överlämnats till fastighetsavdelningen 
för åtgärd 
 

5. Kundundersökningar, lokala 
Kundundersökningar är ett sätt att följa upp verksamheten, de vanligaste metoderna är 
enkäter, intervjuer och fokusgrupper.  

 
5.1 Förskola 
Barn och utbildning skickar årligen ut en undersökning till vårdnadshavare där tre av 
frågorna berör måltiden i förskolan. Frågarna ställs utifrån i vilken grad barnen tycker 
maten är god, hur uppfattningen är kring råvarornas kvalité samt hur maten har variation.  
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5.1.2 Metod    

Under våren 2022 svarade vårdnadshavare på den årliga enkäten kring vad deras barn 
tycker om maten i förskolan. I undersökningen var det 1359 antal svarande.  

5.1.3 Resultat 
Majoriteten av barnen i förskolan är nöjda med maten som serveras gällande smak, 
variation och råvaror.  
 
God: 79% upplever att barnet tycker maten är god 
Kvalitet: 51% upplever att råvarorna är av god kvalité 
Variation: 78 % upplever att maten och måltiderna är varierad 
 
5.1.4 Analys 
Resultaten är generellt goda, det som sticker ut är resultatet på frågan om kvalité där 
siffran är något lägre. Detta kan bero på att frågan är formulerad på ett sätt som kan göra 
det svårt för den svarande att ta ställning till.  

5.1.5 Handlingsplan  

• Fortsätta använda befintliga kommunikationskanaler som exempelvis Skolmatsappen 
för publicering av menyer 

• Ge ökad möjlighet för matgästen att påverka måltiderna 
• Öka kunskapen från ord till bord 
• Metodologiskt – omskrivning av frågan gällande kvalité till nästa mätning 

 

5.2 Vård- och omsorgsboende    
 

5.2.1 Metod 
Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2022 på samtliga vård- och 
omsorgsboende (med undantag för Höörs kommun). Frågorna i enkäten berörde olika 
delar av måltiden i syfte att undersöka området. FAMM-modellen (Five Aspects of Meal 
Model) användes som bakgrund för utförande av enkäten där rummet, mötet och 
produkten var fokusområdena. Enkäten innehöll 18 frågor med blandade svarsalternativ 
som fritextsvar, rullgardin, skalor och kryssrutor.   

5.2.2 Resultat och analys 
Ur enkäten har valt att lyfta fram svar på två av frågorna. ”Är du nöjd med hur maten 
smakar” nådde gott resultat där 75 % svarade ”Ja”. Vidare på frågan om vad man tyckte 
om måltidsmiljön i en helhet, blev resultatet 7,6 på en 10 gradig skala där 1 var ”mycket 
dåligt” och 10 ”mycket bra”.  

Inget resultat stack ut markant. Däremot förekom något varierande svarsgrad utifrån 
respektive vård- och omsorgsboende. Detta beaktas inför nästkommande undersökning – 
en fundering kring detta är att anledningen kan bero på olika utsträckning av kognitiv 
svikt på boendena och således förmåga att besvara denna typ av undersökningar.  

121 (156)



11 
 

Enkätundersökning av denna tappning för målgruppen har inte gjorts tidigare och därför 
finns ej jämförbara resultat sen tidigare år. Sammanfattningsvis är det ett gott resultat, 
men det finns förbättringsområden.  
 

5.2.3 Handlingsplan 

• Fortsätta med måltidsombudsträffar för att öka kompetensutveckling i linje för att 
erbjuda goda måltider utifrån ett helhetsperspektiv i enighet med måltidspolicy, 
Socialstyrelsens föreskrifter och Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 
 

• Införa konceptet Måltidsvärd för att bidra till att måltiden blir en god stund på dagen, 
bland annat genom att skapa måltidsaktiviteter, uppmärksamma högtider, sprida 
kunskap och skapa relation med matgästerna.  
 

• Måltidsabonnemanget som implementerats på några vård- och omsorgsboende ska 
införas på resterande boende. 
 

• Metodologiskt - granska enkätfrågor och svarsalternativ innan nästa genomförande  

5. Kundundersökningar, nationella 
För skol- och förskoleområdet görs inga nationella kundundersökningar där man kan 
jämföra med kommuner eller med riket. Inom äldreområdet gör Socialstyrelsen en 
nationell brukarundersökning med två frågor rörande maten. 
 

6. Nyckeltal 
6.1 Nationella nyckeltalsjämförelser 

6.1.1 Öppna jämförelser Äldre avseende kostfrågor 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar olika rapporter 
inom området ”Öppna jämförelser”. En rapport beskriver svaren från den nationella 
brukarundersökningen till äldre som har kommunala insatser i form av särskilt boende. I 
denna brukarundersökning ingår två frågor om maten. 

6.1.2 Resultat 
I den senaste nationella brukarenkäten till äldre inom särskilt boende, finns två frågor som 
rör Måltidsverksamhetens ansvarsområde. 
 
Resultaten visar de senaste årens utveckling sedan 2019, undersökning från 2021 saknas 
på grund av att undersökningen ej genomfördes. Tabellen visar resultaten från våra 
kommunala verksamheter för 2022 jämfört med riket. Institutet för kvalitetsindikatorer 
samlar dessutom resultat från brukarundersökning och jämför med samtliga särskilda 
boende i kommunerna (inklusive privata verksamheter) som syns i grå färgskala. Det som 
sticker ut är att skillnaden mellan kommunerna på fråga två, där resultatet i Höörs 
kommun är väsentligt lägre både jämfört med rikets, men även resultatet i Eslövs 
kommun.  
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inklusive privata aktörer kommunala  

 2019 2020 2022 2022 Riket 
Fråga 1 Tycker att maten smakar bra 72 76 70 70 71 

Fråga 2 Upplever måltiderna som en trevlig stund 67 81 63 63 66 
Tabell 1: Resultat Eslövs kommun 

inklusive privata aktörer kommunala  

 2019 2020 2022 2022 Riket 
Fråga 1 Tycker att maten smakar bra 86 78 72 67 71 

Fråga 2 Upplever måltiderna som en trevlig stund 71 79 62 50 66 
Tabell 2: Resultat Höörs kommun 

6.1.3 Analys 

I jämförelse med rikets genomsnittssvar ligger måltidsavdelningarna i underkant i båda 
måltidsfrågor i brukarenkäten. Resultaten i ger en bild av senaste års utveckling, men även 
en något felaktig bild om den feltolkas, på grund av inkluderandet av privata verksamheter 
i gråskala. Bortsett från det, syns det att pandemin har påverkat verksamheterna negativt 
då de det är färre andel som gett högsta betyg på frågorna efter år 2020. 

6.1.4 Handlingsplan 

• Öka boendes inflytande och påverkan, bland annat genom ökad kommunikation 
mellan matgäst – omsorgspersonal – måltidspersonal. 

• Fortsätta med måltidsombudsträffar med syftet att verka för utbildning och 
kompetensutveckling samt för att erbjuda goda måltider utifrån ett helhetsperspektiv i 
enighet med måltidspolicy, Socialstyrelsens föreskrifter och Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer. 

 
6.2 Skolmat Sverige kvalitetsverktyg 
Skollagens krav på näringsriktiga måltider innebär att skolan behöver ett underlag som 
tydligt redovisar skolans måltidskvalitet. Skolmat Sverige är ett sådant system och 
genererar relevant dokumentation. Skolmat Sverige ger verktyg för ett systematiskt 
kvalitetsarbete som säkerställer att skollagens krav på näringsriktiga måltider efterföljs. 
Skolmat Sverige har utvecklats i syfte att ge skolor och kommuner ett webbaserat verktyg 
för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar att:  

• ha ett system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som serveras är 
näringsriktiga 

• kunna uppvisa resultat från den systematiska uppföljningen, vilken visar att de 
skolmåltider som serverats har levt upp till näringsrekommendationerna genom att 
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utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitén på sin måltidsverksamhet – utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

 

Skolmat Sveriges verktyg syftar till att hjälpa huvudman för skolan att följa lagkravet att 
skolmaten ska vara näringsriktig, men ger också skolan ett underlag i form av en 
resultatrapport, vilken kan användas för att definiera områden där kvalitetshöjande 
åtgärder behöver sättas in. 

Målet är att eleverna i skolor ska trivas ännu bättre i skolrestaurangerna och bli serverade 
näringsriktig och god skollunch. Måltidsavdelningen genomför varje läsår bedömningen i 
nivå 1. Skolmat Sverige består av tre nivåer som syns i figur 4. 

  
6.2.1 Resultat Eslöv 
Resultat i granskningen nivå 1:  
• Måltidsutbud – 100% bra lunchutbud  
• Näringsriktighet – 88% uppfyller 

näringsrekommendationerna, men kan 
förbättras  

• Säker mat – 84% uppfyller riktlinjerna men 
kan förbättras  

  
Årets resultat för nivå 1 är godkänd vilket tyder 
på att den sammantagna måltidskvalitén är god 
samt visar på att skollagen efterföljs och att 
skolmåltiden i Eslövs Kommun kan anses vara 
näringsriktig. Säker mat får en något lägre procent. En anledning till detta kan vara att 
rutiner för personlig hygien inte efterlevs, detta gäller besökare i köket.  

 
6.2.2 Handlingsplan Eslöv 

• Fortsatt uppföljning av gällande riktlinjer  
• Fortsatt samverkan med besökare i måltidslokaler för att säkerställa att rutinen för 

personlig hygien för besökare i köket efterföljs i syfte att ha säker mat. 
• Införa nivå 2 och vidare nivå 3 på samtliga skolor. 

 
6.2.3 Resultat Höör 
Resultat i granskningen nivå 1 blev:  
• Måltidsutbud – 100% Bra lunchutbud  
• Näringsriktighet – 88% Uppfyller näringsrekommendationerna, men kan förbättras  
• Säker mat – 93 % Uppfyller riktlinjerna men kan förbättras  

 
Årets resultat för Nivå 1 är godkänd vilket tyder på att den sammantagna måltidskvalitén 
är god samt visar på att skollagen efterföljs och att skolmåltiden i Höörs Kommun kan 
anses vara näringsriktig.  

 
6.2.4 Handlingsplan Höör 

• Fortsatt uppföljning av gällande riktlinjer  

Figur 4 Skolmat Sverige
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• Fortsatt samverkan med besökare i måltidslokaler för att till exempel gemensamt 
uppmärksamma god handhygien och skyddsutrustning i syfte att ha säker mat. 

• Införa nivå 2 och vidare nivå 3 på samtliga skolor. 
 

6.3 Ekomatscentrum Ekomatsligan 
 
6.3.1 Ekomatcentrum 
Ekomatsligan är ett nyckeltal som visar hur Eslöv och Höör står jämfört med andra 
kommuner i Sverige avseende andel inköp av ekologiska livsmedel. I Ekomatcentrums 
marknadsrapport 2022 Ekologiskt i offentlig sektor 2021, redovisas den nationella 
jämförelsen ”Ekomatsligan” och ”Svekomatsligan”. Ekomatcentrum avser i sina 
undersökningar att ekologiskt innebär livsmedel märkta med några utvalda 
miljömärkningar.  
 
6.3.2 Ekomatsligan 
Ekomatsligan är ett nyckeltal som visar hur Eslöv och Höör står jämfört med andra 
kommuner i Sverige avseende andel inköp av ekologiska livsmedel. Resultatet baseras på 
inköp under 2021 där resultatet publicerades under 2022.  
Topp-kommuner 2022 

1. Örebro  71% 

2. Malmö  70% 

3. Lund  68% 

4. Borlänge  67% 

5. Vellinge  63% 

6. Södertälje  62% 

7. Trosa  60% 

7. Orust  60% 

9. Uppsala 59% 

10. Västerås 53% 

……. 

22. Eslöv 46% 

90. Höör 31% 

 

Under 2022 placerade sig Eslövs kommun på: 

• 22:a plats med 46% ekologiska inköp 
• 12:e plats med 33% svenskt ekologiska inköp 

 

Under 2022 placerade sig Höörs kommun på: 
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• 90:e plats med 24% ekologiska inköp 
• 79:e plats med 20% svenskt ekologiska inköp 

 
6.4 White Guide Junior  
White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten i 
måltidsupplevelsen. Juryn bedömer smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt 
samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar och andra parametrar som 
bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Varje år testas över 250 förskolor, 
skolor och seniorboenden. Bedömning kan ske genom att jury från White Guide Junior 
gör verksamhetsbesök och för att göra sin bedömning. Under 2022 nominerades fyra kök, 
två kockar och tre måltider. Rankningen i nomineringarna för Eslövs kommun visas i 
parantes nedan. I Höörs kommun har nomineringar ej gjorts.  

6.4.1 Resultat 

 
 

 

7. Slutsats  
Interna och externa undersökningar och dess resultat har analyserats och handlingsplaner 
har tagits fram utifrån dessa analyser. Måltidsavdelningen står sig väl i nationella 
mätningar, jämförelser och tävlingar.  

 
 

Årets skolrestaurang Årets klimatkök Årets förskolekök Årets förskolekock 

Carl Engströmsskolan (10) Carl Engströmsskolan (9) Ekebackens förskola (14) Ekebackens förskola (5) 

Stehagskolan (22)    

Flyingeskolan (21)    

Årets skolkock Årets skolmatsrätt Årets gröna skolmåltid Årets mellanmål 

Carl Engströmsskolan (7) Carl Engströmsskolan (2) Stehagskolan (10)  Ekebackens förskola (2) 

Tabell 3 Nomineringar White Guide 
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Uppföljningsrapport externa hyresavtal mars 2023 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 
november 2022 § 119, 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 2023, 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 2023 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 mars 2023 
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Beredning 
Kort statusuppdatering är gjord på de flesta ärenden i uppföljningsrapporten samt ett 
ärende är avslutat, Öppenvårdsbehandling - Ystadvägen 10. Uppföljningsrapporten 
är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för mars 
2023.  

 
 

 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef                      Avdchef Fastighetsförvaltning 
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Sida 3 av 11  

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 2023, 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 2023 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 

• Nulägesbeskrivning av mindre ärenden : 

• Åkermansväg 5 och 7 

• Östergatan 8 

 
 
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.  

Status 2023-02-02: Teknisk konsult är avropad och vård- och omsorg skall stämma av upprättad 

basutredning och vid behov revidera kravspecifikation. 

Status 2023-03-02: Reviderad basutredning mottagen från vård- och omsorg 2023-02-28. Avstämning 

sker under vecka 10 med verksamhet och konsult. 

 

Fastighetsägare: Ej klart 

Befintlig avtalstid: Lokalerna är en del av Trollsjögårdens hyresavtal 
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Bef Hyra i nuvarande lokal per år: ca 600.000 kr/år 

Ny Hyrestid: Ej klart 

Beräknad budget hyresökning per år (kr): Ej klart 

 

 

 

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. 

Status 2023-02-02: Teknisk konsult är avropad och möte med verksamheten är bokat till 2023-02-08. 

Platsbesök hos en privat fastighetsägare genomfördes 2023-01-20 tillsammans med verksamhetschef 

för funktionsnedsättning. Fastigheten är under uppförande. Då kravet på boendet innefattar bl.a. 

sprinkler och utrymningslarm är hyresavtalet upphandlingspliktigt. 

Status 2023-03-02: Funktionsprogram upprättat och skickat till Foyen 2023-02-24 som återkopplat 

med synpunkter 2023-03-02. Möte bokat för genomgång 2023-03-14.  

 

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. 
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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.  

Status 2022-11-28: Arkitekten aviserade 2022-11-28 att förtydligande från verksamheten kommer 

behövas avseende del av önskad hyresgästanpassning. 

 Status 2023-02-02: Verksamheten har återkopplat gällande förändringar avseende 

hyresgästanpassningar. Platsbesök kommer att genomföras 2023-02-06 och därefter påbörjas arbetet 

med upprättande av handlingar. 

Status 2023-03-02: Ombyggnadsförslag skickat till verksamheten. Genomgång med verksamheten 

och arkitekt sker vecka 10. Därefter tillsätts projektgrupp tillsammans med Ebo.  

 

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. 

135 (156)



 

Sida 7 av 11  

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. 

Status 2023-02-02: Verksamheten har återkopplat gällande förändringar avseende 

hyresgästanpassningar. Platsbesök kommer att genomföras 2023-02-06 och därefter påbörjas arbetet 

med upprättande av handlingar. 

Status 2023-03-02: Ritningar samt rumsbeskrivning skickat till verksamheten. Avstämning med 

verksamheten och arkitekt sker vecka 10. Därefter tillsätts projektgrupp tillsammans med Ebo. 

 

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 

 

 

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. 

Status 2023-03-03: Utemiljön kompletteras med ett uteförråd som levereras i v 10. Allt annat klart 

och ärendet är därmed avslutat. 

 

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 
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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. 

Status 2022-11-28 : Planerade mötet v 47 framflyttat till v 49 pga sjukdom. 

Status 2023-01-06 : Intensivt arbete mellan Ebo och Serviceförvaltningen har pågått under december 

för att ta fram ett nytt modernt hyresavtal med tydligt fördelat underhållsansvar av lokalerna och de 

framtida verksamhetsanpassningar som är under utredning. Nytt hyresavtal är framtaget med avtalstid 

2023-03-01 till 2033-02-28. 

Status 2023-03-03: Beslut om hyresavtalet flyttas fram och därmed fick avtalstiden justeras till 2023-

04-01 till 2033-03-31. Arbete mellan Serviceförvaltningen Fastighetsförvaltning och Ebo pågår med 

att ta fram tidplan för de akut felavhjälpande underhållsåtgärderna samt finansiering och tidplan av 

kökets renovering och modernisering. Basutredningen för verksamhetsanpassningaran är i slutskedet. 

 

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 
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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) 

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. 

Status 2023-01-06: Intern utredning har gjorts utifrån tagna beslut och upphandlingsförfarande utifrån 

konkurrenverkets överprövening av liknande upphandling.  
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Status 2023-02-03: Internutredningen visar att en geografisk hyresvärdsupphandling är att 

rekommendera. Det geografiska området behöver vara tydligt motiverat och beskrivet. Detta kommer 

att göras av verksamheten och lokalstrategen. 

Status 2023-03-03: Inget nytt att rapportera. 

 

Fastighetsägare: Brinova 

Hyrestid: Ej klart 

Förlängningstid: Ej klart 

Hyra per år (kr): Ej klart 

Beräknad ny hyra : Ej klart 

 

 

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 

 

Östergatan 8 (Kulturskolan) 

Avtalet uppsagt för omförhandling av fastighetsägaren 2023-01-23. 

Möte med verksamheten bokat till 2023-02-21 för genomgång av nytt avtalsförslag. 

Status 2023-03-03: Förhandling om nytt hyresavtal avvaktar beslut om byggstart för nya 

Kulturskolan. 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 

 

Östergatan 8 (RIKTA Projektet) 

3-årigt hyresavtal är tecknat och verksamheten tillträder 2023-02-01. 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
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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. 
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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljning av byggprojekt för mars 2023 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 
november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för att bygg- och 
fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar. 
 
Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2023, 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 mars 2023. 

Beredning 
Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.  
Sallerupskolan, Husarängen konstgräsplan, Stadshuset foajé samt Föreningslokal 
Husarängen är upptagna med förändringar. 
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Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för mars 2023. 

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. 
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Förteckning över pågående projekt 
 

• Rådhuset 
• Violen (Norrebo) 
• Vitsippan (Nya Skogsgläntan) 
• Flyinge Häggebo förskola 
• Blåsippan (Stehag söder) 
• Marieskolan 
• Sallerupskolan 
• Norrevångsskolan 
• Stehagsskolan 
• Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) samt Skoltorget 
• Kulturskolan 
• Flyingeskolan  
• Stadshuset Foajé 
• Norrebo rivning 
• Husarängen konstgräsplan 
• Husarängen klubbstuga samt mindre garage 

 

Projektstatus  
 

Rådhuset  
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. 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 detta måste åtgärdas, då det annars 
finns risk att fukten går upp i huset, och/eller eller så kan det bli sättningar, som med tiden kan göra att 
huset inte kan användas av säkerhetsskäl.  
Arbetet med källarväggarna pågår och gå enligt plan. Beräknas vara klart i april 2023. 
Hyresgästanpassningar för SeF och KoF kommer ske under våren. Bland annat utökning av eluttag 
och omklädningsrum i källaren. Detta medför utökade kostnader i projektet utifrån budget. 
Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning och kan komma att ändras. 
Budget: 27,5 Mkr 
Datum för slutbesiktning: 2022-10-17 OK - Klart 
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. I 
projektet återstår utemiljö och bullerplank.  
Bygglov för bullerplank är klart. Arbetet planeras starta under våren 2023. Beroende på långa 
leveranstider kan fördröjning ske av rivning och utemiljö. 
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Budget: 43,8 Mkr.   
Förskolan är inflyttad sedan V38 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 

Norrebo (Gamla förskolan – som skall rivas) 
Rivning av gamla förskolan. Ytan kommer bli ny utemiljö till den nybyggda förskolan (Violen). 
Under våren kommer upphandling ske genom en förnyad konkurrensutsättning.  
Budget: I driftsbudget 2023 finns det under finansförvaltningen en större post som är avsedd att täcka 
rivnings- och saneringskostnader och det är där som rivningskostnaden ska inrymmas. Rivningar är 
inget som belastar investeringar, de kostnadsföras direkt det år de genomförs. 
Rivning går på separat budget KLK 
Datum: Planerad start efter semester 2023. 
Byggprojektledare: Niclas Spets 

Vitsippan (f.d. Nya Skogsgläntan) 
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. 
Ersättningslokaler för befintliga Skogsgläntans verksamhet blev klar V39. Entreprenadstart planeras 
våren 2023 
Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Budgeten kommer att överskridas. 
Upphandlingen av konceptförskola har inneburit att en hel del anpassningar har behövt göras för att få 
en fungerande verksamhet.  Konceptförskolans utformning har ett lågt standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska lösningar och utrustning har krävts då det saknats i SKRs 
förfrågningsunderlag. Enligt upphandlingen har entreprenören rätt till ytterligare 12 % på alla 
extrabeställningar. Projektets budget prognostiseras att överstigas med ca 1 000 000 kr 
Budget: 61 Mkr  
Bygglovsansökan är inskickat. Planerad schaktstart är vid årsskiftet 2022/2023 
Datum för inflytt: HT 2024  
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 påbörjad beräknas klart 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. Budgeten kommer att överskridas. Upphandlingen av konceptförskola har inneburit 
att en hel del anpassningar har behövt göras för att få en fungerande verksamhet.  Konceptförskolans 
utformning har ett lågt standardutförande.  
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Kompletteringar av tekniska lösningar och utrustning har krävts då det saknats i SKRs 
förfrågningsunderlag. 
Enligt upphandlingen har entreprenören rätt till ytterligare 12 % på alla extrabeställningar. Projektets 
budget prognostiseras att överstigas med ca 5 000 000 kr 
Arbete med fasad, innerväggar och utemiljö pågår.  
Budget: 44,5Mkr  
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. 
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. Sanering kommer att göras 
under våren 2023. 
Saneringen ingår inte 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 på runt 1 mnkr, beroende på vad som framkommer. Den ekonomiska risken kan inte avföras 
förrän slutmöte för ekonomin hållits. 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 som blev överprövad är nu klar. Diskussioner förs med entreprenör och BoU när 
rivningen av befintliga Sallerupskolan kan påbörjas.  
Risk att budgeten behöver utökas då det är har gått nio månader sedan upphandlingen utfördes. 
Budget: 203,5 Mkr  
Datum för slutbesiktning: preliminärt maj/juni 2025  
Datum för inflytt/tillgång för beställare: juni/juli 2025 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Norrevångsskolan 
Verksamheten har flyttat in. Mindre arbeten återstår med larm/passage och utemiljön med 
parkeringsytan mot Ondsjövägen.   
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:-. Aktuell prognos är 62 miljoner. 
Budget: 70 Mkr 
Datum för slutbesiktning: 8 dec 2022 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: dec 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
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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. BoU informerar att renoveringen av skolan kan komma att skjutas på framtiden. 
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 

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. 
En oljetank söder om byggnaden har upptäckts som är borttagen och sanerad. Efter invändig rivning 
upptäcktes att många takbalkar är kapade, vilka måste kontrolleras. Pågående arbeten är: omläggning 
av tak, invändiga installationer, uppbyggnad av innerväggar. 
Budget 34,5 Mkr 
Datum för slutbesiktning: vecka 36 2023 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: vecka 39 2023 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 
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. 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. Förväntad återkoppling från Kof våren 2023 
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. 
FFU är klart, avvaktan att gå ut med upphandling tills kommunens prioriteringslista över ekonomin är 
klar.  Utifrån detta kan datum för slutbesiktning och inflyttning ej ges. 
Budget: 43 Mkr  
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Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024 
Datum för inflytt: augusti - oktober 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Flyingeskolan 
Basutredningen är i slutskedet. Omarbetat förslag är framtaget. Samordning med ombyggnad av 
storkök och eventuella underhållsåtgärder pågår.  
Budget: 28 Mkr  
Datum: Avvaktar slutförande av basutredning 
Byggprojektledare: Niclas Spets 
 
Stadshuset foajé. 
Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som idag sitter på Åkermans väg 
skall flytta in i Stadshuset. Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som 
idag sitter på Åkermans väg skall flytta in i Stadshuset. Arbetet löper på med att bygga väggar för de 
säkra samtalsrummen. Under Vecka 9-11 pågår ombyggnad av befintligt kontaktcenter.  
Budget: 8,6 mnkr 
Datum för slutbesiktning: V22 2023 
Datum för inflyttning: V23 2023  
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
Konstgräsplan Husarängen 
En konstgräsplan med belysning ska anläggas på Husarängen. Behovet av en till konstgräsplan 
i Eslöv är stort vilket en utredning visar som Kof gjort. Upphandlingen är avslutad. Ärendet tas upp i 
KSAU den 28/2 för igångsättningstillstånd. Blir det godkänt där kan entreprenör tilldelas.  
Budget: 15 mnkr 
Datum för slutbesiktning: V36 2023 
Datum för ibruktagande: V39 2023  
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
Föreningslokal Husarängen 
En ny föreningslokal kommer uppföras eftersom den gamla föreningslokalen brann ner. 
Det har vid basutredning kommit fram förslag som möter EBK´s framtida verksamhetsbehov. I 
förslaget ingår även anpassning enligt Vård och Omsorgs och Barn och  
Utbildnings önskan om att kunna använda lokalen.  
Inom projektet kommer även utemiljö med lekutrustning och mindre 3, 5 och 7-manna planer att 
anläggas. Projektering till ett förfrågningsunderlag pågår under våren. 
Projektering för FFU startar inom kort. 
Budget: 18 mnkr till Föreningslokal och 13,5 mnkr till övrigt. 
Preliminär inflyttning: September 2024 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
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Tidplan över projekten redovisas på nästa sida 
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Tidplan investeringar
2023-02-22

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

Förskola

Violen (fd )Norrebo 

Norrebo Rivning

Vitsippan (fd Nya Skogsgläntan)
Försenad pga överklagande av detaljplan

Flyinge förskola Häggebo

Blåsippan (fd Stehag söder)

Grundskola

Marieskolan 

Sallerupskolan Försenat pga överprövning till Förvaltningsrätten

Norrevångskolan  

Stehagskolan, 18-H Omtag slutdatum ej fastställt än, Kan bli framskjutet i budget 2023

Flyinge skolan Etapp 1 och 2
Omtag väntar in verksamheten V.24 2026

Västra skolan Omtag väntar in verksamheten

Ölyckeskolan Omtag väntar in verksamheten

Fridasroskolan Omtag väntar in verksamheten

Gymnasieskola

Gamla Östra skolan och Skoltorget

Kultur och fritid

Kulturskolan 
Väntar in budget, ev framskjutet

Husarängen klubbstuga

Konstgräs

Vård och Omsorg

Demensboende

Övriga förvaltningar

Rådhuset

Stadshuset foajé

Basutredning - Ks, Verksamhet, SEF
Markförhandlingar - Ks
Detaljplan - Ks
Entreprenad - Byggtid
Inflyttning - Verksamhet
Försenat
Markarbeten
Upphandling, Bygglov 

Tidplanen för många projekt som ligger långt fram i 
tiden kan komma att förändras, kontinuerlig 
uppföljning sker. 

Framtida
Örtofta/Väggarp Markförhandlingar/detaljplan

Ängabo Verksamhetsutredning pågår

Fridebo Verksamhetsutredning pågår

Marieholm Efter planperiod

Flyinge förskola i samband m ny exploat.plan
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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  

 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Kostnaderna för 
källarväggarna är osäkra.   
 
 
 
 
 
 
Tillkommande kostnader 
pga. 
Hyresgästanpassningar, ny 
brandcellsgräns vid byte av 
hiss, samt injektering av 
källarväggar, 
 

Avstämningar med 
entreprenör en gång i 
månaden och 
redovisning av detta 
resultat till 
servicenämnden varje 
månad. 
 
Arbete utförs och 
kommer rapporteras i 
slutredovisningen. Ca 
730.000:- 
 

Stehagskolan 
 

Hög Försening av 
byggentreprenad då det 
följer Stehag söder 

Avvaktar BoU om skolan 
skall skjutas på framtiden 

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 
tillsammans med ByggPL  
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Sallerupskolan Hög Risk för ökade kostnader då 
överprövningen är klar och 
det är längesedan anbudet 
låg ute. 

ByggPl för diskussioner 
med entreprenör  

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

Pga. av kommunens 
ekonomi titta Kof över 
projektet och det kommer 
eventuellt att flyttas fram 
i tiden. 
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. 

Blåsippan (f.d. Stehags 
förskola)  

Hög Konceptförskolans 
utformning har ett lågt 
standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska 
lösningar och utrustning har 
krävts då det saknats i 
SKRs förfrågningsunderlag. 
Projektets budget 
prognostiseras att 
överstigas med ca 
5 000 000 kr 
 
 

Projektet för dialog med 
ekonomienheten 

Vitsippan Hög Konceptförskolans 
utformning har ett lågt 
standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska 
lösningar och utrustning har 

Projektet för dialog med 
ekonomienheten 
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krävts då det saknats i 
SKRs förfrågningsunderlag. 
Projektets budget 
prognostiseras att 
överstigas med ca 
1 000 000 kr 
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