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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

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

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete för december 

2021 
 Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för december 2021 

 

4. Information från förvaltningschefen för december 
2021 (SOT.2021.0009) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för december 2021 
 Presentation. Information från förvaltningschefen för december 2021 

 

5. Ekonomisk månadsrapport 2021 (SOT.2021.0001)   
   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsuppföljning för november 2021 
 Driftsredovisning per 2021-11-30 
 Investeringsredovisning per 2021-11-30 
 Frisktal per 2021-11-30 

 

6. Internbudget 2022 (SOT.2021.0212)   
   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Internbudget 2022 
 Internbudget 2022 

 

2 ( 164 )



 Kallelse 
 
 
 

7. Intern kontrollplan 2022 (SOT.2021.0198)   
   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan för servicenämnden 2022 
 Plan för Intern kontroll servicenämnden 2022 
 Eslövs kommuns författningssamling nr. 11 D. Tillämpningsanvisningar 

till reglemente för Intern kontroll 
 

8. Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbete 2021 (SOT.2021.0010) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Sammanställning av årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, Servicenämnden 2021 
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

servicenämnden 2021 
 Checklista årlig uppföljning från KIA 

 

9. Uppföljning av projekt Effektiv 
fastighetsförvaltning (SOT.2020.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning, 

december 2021 
 Rapport. Uppföljning av Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-12-

14 
 

10. E-förslag om längre parkeringstid vid 
Karlsrobadets övre parkering (SOT.2021.0124) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Utredning avseende e-förslag om längre parkeringstid 

vid Karlsrobadet 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Satellitbild på Karlsrobadet 
 Hyresavtal Eslövs Industrifastigheter AB - Eslövs kommun 

 

11. Omförhandlat hyresavtal med Eslövs Bostads AB 
för Karidal, Lammet 14 (SOT.2021.0206) 
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 Kallelse 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Lammet 14 Tröskevägen 2 Karidal - Omförhandlat 

hyresavtal med Eslövs Bostads AB 
 Hyreskontrakt, avtalsnummer: 044-601 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

12. Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning 
av byggprojekten 2021-2024 (SOT.2021.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för december 2021 
 Projektrapport för december 2021 

 

13. Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och risker av 
externa hyresavtal 2021-2025 (SOT.2021.0194) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av externa hyresavtal för december 2021 
 Uppföljningsrapport för december 2021 
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 SOT.2021.0008  
 
 
 
2021-11-30 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 

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

Uppföljning av förvaltningens arbete december 2021 

Ärendebeskrivning 
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde den 14 december 2021 informerar 
avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom 
Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
 HR (Human Resources, personalfrågor) 
 Ekonomistyrning  
 Demokrati och verksamhetsstöd 
 Måltid 
 Transportservice 
 Fastighetsförvaltning 
 Fastighetsservice 
 Lokalvård 
 Servicecenter/IT 
 Servicecenter/kontaktcenter 
 Byggprojektavdelningen 
 Brand och säkerhet 
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 SOT.2021.0008 

 2 (2) 

 
 

Beslutsunderlag 
-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP, december 2021. 
 

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

 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljning av förvaltningens arbete
December
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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
• Servicecenter/IT
• Servicecenter/kontaktcenter
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet
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HR (Human Resources, personalfrågor)

• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Tillitstyrning, bokcirklar ledningsgruppen.
• Årsplanering 2022 för HR-området.
• Kompetensförsörjningsplanen – åtgärdsplanering 2022.
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Ekonomistyrning

• Internkontrollplan 2022.
• Internbudget 2022.
• Månadsuppföljning servicenämnden, avdelningarna och 

investeringsplanen för perioden t.o.m. 2021-11-30.
• Budget 2022. KF beslut och ramar.
• Planering ekonomiskt Årshjul 2022.
• Arbetsgrupp styrdokument Internhyresmodell med 

kommunledningskontoret.
• Planering Årsbokslut 2021.
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Demokrati och verksamhetsstöd

.
• Rekrytering pågår

• Fastighetsadministratör i slutfasen
• Entreprenadupphandlare intervjuer

• Förberedelse för revision av 
kommunens och respektive förvaltnings 
avtalsuppföljning

• Implementerar PostNords nya portal för 
att skicka paket, rekommenderade brev 
och liknande
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Måltid 
Matguiden – svensk kyckling rödlistad
Ekomatsligan 2021 Ekomatsligan (ekomatcentrum.se)

Andel ekologiskt 54 %
Sverige plats 9
Skåne plats 4

Svelogiskt 37 %
Sverige plats 7
Skåne plats 3

Livsmedelsverkets  nationella kartläggning av matsvinn av kommunala 
måltidsverksamheter. Resultaten kommer att bidra till rapporteringen till 
Agenda 2030.
L 2021 nr 22 - Matsvinn i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden 
(livsmedelsverket.se)
Mer ansvar på skolan att skapa förutsättningar för att:
 öka trivseln
minska stressen
skapa möjligheter för att maten faktiskt äts upp
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http://ekomatcentrum.se/ekomatsligan/
https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/l-2021-nr-22-matsvinn-i-kommunala-forskolor-skolor-och-aldreboenden
https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/l-2021-nr-22-matsvinn-i-kommunala-forskolor-skolor-och-aldreboenden


• Finns nu två reserverade elbils platser för 
Fordonspoolen på Stadshusets parkering.

• 17 november var alla däckbytena klara för 
säsongen.

• Upphandlingen av nya fordon till Mat- och 
Elevtransport klar, det blev VW Crafter 
Volkswagen Lund/Din Bil Sverige AB Lund med 
ombyggnadsdel av Bewa Intraf AB Munkedal

Transportservice
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Fastighet
• Takplåtarbetet Medborgarhuset pågår i verkstaden nu.
• Slutfas årets underhållsarbeten, status
• Energiuppföljning på de 10 största energiförbrukande fastigheterna. 
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• Snöarbete pågår för Park och Idrott
• 14/12 startar vi med ronderingslistor på Ekenäs 

och Västra för mån och kvartal.
• Planerar in ledighet inför jul och nyår.
• Intervjuer för skolvaktmästare pågår.
• Ny annons för säsong (Idrott) kommer att läggas 

ut.

Fastighetsservice
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• Ledningen inom lokalvård har varit i Malmö och 
tittat på autonoma städmaskiner (robot)

• Förberedelser pågår för att ta fram 
serviceabonnemang till Barn och Utbildning för 
varje avdelning samt förenklad version till 
rektorerna

• Enhetschef som varit sjukskriven är åter i tjänst 
25% med andra arbetsuppgifter

• Anställt en medarbetare 100% 

Lokalvård 19 ( 164 )



Servicecenter/IT

• Ny leverantör Skrivare – Ricoh
• Upphandling för nätverksutrustning tilldelad
• Rapport om IT-utredningen informerad till avdelningen
• Internet och DDOS (FFU pågår), Växel (Förberedelser pågår)
• Nytt ITSM – Servicedeskverktyg driftsatt
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Servicecenter/Kontaktcenter

• HBTQi certifiering inplanerad till våren
• Rekrytering av timvikarier
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Byggprojektavdelningen 

• Stehag – Saneringsarbetena är påbörjade
• Ekenässkolan budgeten kommer överskridas, oklart hur mycket i 

dagsläget
• Tjänsten byggprojektledare är tillsatt. 
• En byggprojektledare sagt upp sig, i februari två byggprojektledare kort 

på avdelningen
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Brand- och säkerhet

• Medverkar i projektgruppen för Trygg och säker foajé, har precis 
påbörjat en basutredning.

• Uppdatering av dokument och utformning av kommunens portal inom 
Systematiskt brandskyddsarbete pågår. 
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Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen
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 SOT.2021.0009  
 
 
 
2021-11-23 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 

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

Information från förvaltningschefen för december 
2021 

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 14 december 2021 informerar 
förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten 
är Eslövs kommuns beslutade Budget 2021 och Plan 2022-2024 och 
Handlingsprogram 2019-2022. 
 
Återrapportering av mål och verksamhet från handlingsprogrammet, område 
Verksamhet och medarbetare. Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare. 

 Redovisning av resultat från Medarbetarenkät 2021. 
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 SOT.2021.0009 

 2 (2) 

Beslutsunderlag 
Information förvaltningschefen PPP december 2021. 
 

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

 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  

27 ( 164 )



Information förvaltningschefen 
december 2021

Servicenämnden 2021-11-23
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Syfte
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:

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

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

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

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

• Återrapportering mål och verksamhet:
• Handlingsprogrammet område Verksamhet och 

medarbetare. 
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare.
Redovisning av resultat från Medarbetarenkät 2021.

• Frågor.
• Kontaktuppgifter.
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Medarbetarenkät 2021 
Serviceförvaltningen
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Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)

• Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2021. 

• Den här sammanfattningen visar Hållbart medarbetarengagemang(HME). 

• För frågorna presenteras ett medelvärde på skalan 1-5. Om medelvärdet är 
över 4 ses resultatet som bra. 

• Nio frågor som berör områdena 1)motivation, 2)ledarskap och 3)styrning. 

• Det är tre frågor inom respektive område. 

• Frågorna mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) och genom frågorna 
kan vi jämföra oss med andra kommuners resultat. 

• Ytterligare syfte med frågorna är att utvärdera organisationens förmåga att 
bidra till att medarbetarengagemang upprätthålls, samt skapa lärande och på 
sikt ökad kunskap om medarbetarengagemang.

• Svarsfrekvens Antal utskick Antal Svar Andel
Serviceförvaltningen 282 212 75,18%
Hela kommunen 3568 2416 67,71%
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Mitt arbete känns meningsfullt

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 1 0,5

Stämmer ganska dåligt 3 1,4

Stämmer varken bra eller dåligt 24 11,3

Stämmer ganska bra 91 42,9

Stämmer mycket bra 93 43,9

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,28

Median 4
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Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 3 1,4

Stämmer ganska dåligt 10 4,7

Stämmer varken bra eller dåligt 42 19,8

Stämmer ganska bra 107 50,5

Stämmer mycket bra 50 23,6

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 3,9

Median 4
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Jag ser fram emot att gå till arbetet

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 3 1,4

Stämmer ganska dåligt 10 4,7

Stämmer varken bra eller dåligt 32 15,1

Stämmer ganska bra 85 40,1

Stämmer mycket bra 82 38,7

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,1

Median 4
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Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 2 0,9

Stämmer ganska dåligt 14 6,6

Stämmer varken bra eller dåligt 35 16,5

Stämmer ganska bra 86 40,6

Stämmer mycket bra 75 35,4

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,03

Median 4
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Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 2 0,9

Stämmer ganska dåligt 6 2,8

Stämmer varken bra eller dåligt 20 9,4

Stämmer ganska bra 81 38,2

Stämmer mycket bra 103 48,6

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,31

Median 4
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Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 1 0,5

Stämmer ganska dåligt 5 2,4

Stämmer varken bra eller dåligt 17 8

Stämmer ganska bra 86 40,6

Stämmer mycket bra 103 48,6

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,34

Median 4
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Jag är insatt i min arbetsplats mål

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 1 0,5

Stämmer ganska dåligt 4 1,9

Stämmer varken bra eller dåligt 19 9

Stämmer ganska bra 93 43,9

Stämmer mycket bra 95 44,8

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,31

Median 4
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Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 2 0,9

Stämmer ganska dåligt 1 0,5

Stämmer varken bra eller dåligt 7 3,3

Stämmer ganska bra 83 39,2

Stämmer mycket bra 119 56,1

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 4,49

Median 5
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Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket dåligt 3 1,4

Stämmer ganska dåligt 9 4,2

Stämmer varken bra eller dåligt 41 19,3

Stämmer ganska bra 104 49,1

Stämmer mycket bra 55 25,9

Total 212 100

Statistik

Medelvärde 3,94

Median 4
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HME: Sammanfattning av medelvärde per område
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21
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 SOT.2021.0001  
 
 
 
2021-12-03 
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 
 

Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsuppföljning för 
november 2021 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden redovisar en preliminärt uppskattad ekonomisk månadsrapport för 
november 2021. Detta görs med anledning av att bokföringsperiod till och med 
november stänger den 9 december. 

 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2021-11-30, driftsredovisning 
Ekonomisk månadsrapport 2021-11-30, investeringsredovisning 
Frisktal per 2021-11-30 
 
 
 

Beredning 
Månadsrapporten arbetas fram inom Serviceförvaltningen. Rapporten är preliminär 
och uppskattningar har gjorts av utfallet då aktuell redovisningsperiod för november 
stänger den 9 november.                                                                                                 
 
Periodens resultat 
För perioden till och med den 30 november 2021 redovisas avvikelse mot budget 
med 1,5 mnkr. 
Periodutfallet uppskattas och justeringar görs där hänsyn tagits till upplupna intäkter 
för måltid med 1,4 mnkr samt övriga kostnader, media-, energi-, vatten-, med flera, -
1,5 mnkr och kapitalkostnader -5,6 mnkr.   
 
Helåsprognos 
Servicenämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans. 
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Osäkerheten i prognosen har under 2021 varit stor bland annat att förutse pandemins 
fortsatta utveckling. För servicenämnden har delvis en återgång skett till hur det såg 
ut före pandemin. Inom måltidsverksamheten innebär detta högre volymtal och 
ökade intäkter. Genomförda åtgärder och fortsatt vakanshållning ger 
kostnadsbesparingar som bedöms resultera i att servicenämnden i slutet av året 
uppnår budget i balans.  Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv 
fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv 
fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov. 
I helårsprognos görs bedömning att servicenämnden i slutet på 2021 genomfört 
åtgärder för okompenserade poster i budget 2021 enligt: 

 Kostnader för Kommunledningskontorets organisationsförändring, e-handel, 
Hypergene motsvarande -1,8 mnkr. 

 Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt Sveriges kommuner och regioner 
SKR (Prisindex för Kommunal verksamhet, PKV) motsvarande -3,2 mnkr.  

 Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6% för okompenserade 
löneökningar 2020 med -1,3 mnkr. 

Driftsredovisning 
(mnkr)   

Period 
budget 

Period utfall 
(uppskattad) 

Avvikelse 
period 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvik 
helår  

Intäkter  402,0 404,7 2,7 440,0 438,5 1,5 
Summa Intäkter   402,0 404,7 2,7 440,0 438,5 1,5 
             
             
Personalkostnader  -107,1 -106,1 1,1 -116,9 -116,9 0,0 
Lokalkostnader  -34,0 -32,3 1,7 -37,1 -37,1 0,0 
Övriga driftskostnader -207,0 -208,7 -1,7 -225,8 -225,8 0,0 
Kapitalkostnader  -59,6 -61,8 -2,2 -66,5 -65,0 -1,5 
Summa kostnader   -407,7 -408,9 -1,2 -446,2 -444,7 -1,5 
             
Resultat   -5,7 -4,2 1,5 -6,2 -6,2 0,0 

 
Investeringsuppföljning 
 Investeringsbudget 2021 uppgår till 308,4 mnkr. Varav 11,8 mnkr är överförda 

från 2020 års, pågående projekt.  
 Investeringsutfallet till och med den 30 november uppgår till 137,8 mnkr.  
 Prognosen är att servicenämnden kommer att disponera 191,1 mnkr 2021, 

överföra 94,1 mnkr till 2022 och att resultatet visar ett överskott med 23,2 mnkr. 
 
 
Uppföljning av frisktal. 
Målvärde för genomsnittligt frisktal 2021 är att uppnå 95% frisknärvaro. 
Genomsnittligt utfall till och med den 30 november uppgår till 91,9%.  
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för november 2021 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Månadsrapport januari - november 2021, Serviceförvaltningen

Driftsredovisning (mnkr) Period 
budget

Period utfall 
(uppskattad)

Avvik 
period

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvik 
helår 

Intäkter 402,0 404,7 2,7 440,0 438,5 1,5

Summa Intäkter 402,0 404,7 2,7 440,0 438,5 1,5

Personalkostnader -107,1 -106,1 1,1 -116,9 -116,9 0,0

Lokalkostnader -34,0 -32,3 1,7 -37,1 -37,1 0,0

Övriga driftskostnader -207,0 -208,7 -1,7 -225,8 -225,8 0,0

Kapitalkostnader -59,6 -61,8 -2,2 -66,5 -65,0 -1,5

Summa kostnader -407,7 -408,9 -1,2 -446,2 -444,7 -1,5

Resultat -5,7 -4,2 1,5 -6,2 -6,2 0,0
Kommentarer:
Servicenämnden redovisar en preliminärt uppskattad ekonomisk månadsrapport för november 2021.
Detta görs med anledning av att bokningsperiod tom november stänger 9 december. 

Periodens resultat;
För perioden tom 2021-11-30  redovisas avvikelse mot budget 1,5 mnkr.
Periodutfallet uppskattas och justringar görs där hänsyn tagits till upplupna intäkter för måltid  1,4 mnkr
samt öviga kostnader, media-, energi-, vatten mfl -1,5 mnkr och kapitalkostnader -5,6 mnkr.

Helårsprognos;
Servicenämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans.
Osäkerheten i prognosen har under 2021 varit stor bla att förutse pandemins fortsatta utveckling.
För servicenämnden har delvis en återgång skett mot hur det såg ut före pandemin. Inom måltids-
verksamheten innebär detta högre volymtal och ökade intäkter. Genomförda åtgärder och fortsatt
vakanshållning ger kostnadsbesparingar som bedöms resultera i att servicenämnden i slutet av
året uppnår budget i balans.
Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som 
genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondangens behov.
I helårsprognos görs bedömning att servicenämnden i slutet på 2021 genomfört åtgärder för 
okompenserade poster i budget 2021 enligt.
- kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e- handel, Hypergene motsvarande
-1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7% enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande
-3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6% för okompenserade löneökningar 2020 med
-1,3 mnkr
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Månadsuppföljning Byggprojekt tidplaner och ekonomi 2021-2025
2021-11-30

Investeringar (mnkr) Total KF 
invest.   

ram     
2021-10

Utfall tom 
2019-12-31

Utfall 
2020

Budget          
2021-01

 Överfört 
från 2020 
till 2021

Tillägg/       
Minska 
Budget 

2021

Budget  Rev.  
Inkl. 

överföringar  
2021-11

Utfall tom          
2021-11-30

Prognos            
2021-12-31

Avvikelse 
Budget Rev. 
mot Prognos 

2021

Utredningsbehov -2,2 -0,1 -2,2 -1,9 0,0 -4,1 -0,4 -1,8 -2,3
Vasslegatan 4,21-A -2,2 -2,2 0,0 0,0 -2,2 -0,4 -0,9 -1,3
Utredning av idrottsplatser Marieholm, 
Stehag, Flyinge och Löberöd -1,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.     
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn. -0,1 -0,9 -0,9 0,0 -0,9 0,0

 
Förskola -233,9 -1,0 -4,8 -101,1 -1,8 -2,0 -104,9 -48,7 -56,4 -48,5
Norrebo , 18-A -38,7 -0,5 -2,8 -33,3 -0,7 0,0 -34,0 -23,8 -26,7 -7,3
Marieholm, 18-B -35,0 -0,1 -0,2 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0
Nya Skogsgläntan, 19-B -56,0 -0,1 -0,5 -22,0 -0,3 0,0 -22,3 -6,2 -8,5 -13,8
Örtofta/Väggarp, 19-E   -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 -25,0 -1,1 -24,0 -0,1 0,0 -24,1 -7,9 -10,4 -13,7
Stehag söder, 18-D -42,0 -0,3 -0,2 -21,2 -0,7 0,0 -21,9 -10,8 -10,0 -11,9
Fridebo,  20-B -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0
Tillfälliga lokaler på Väster i Eslövs tätort -2,0 -2,0 -2,0 -0,2 -1,8

Grundskola -301,3 -9,2 -3,9 -43,1 -1,0 0,0 -44,1 -31,3 -34,8 -9,3
Marieskolan , 18-G -42,0 -4,2 -2,0 -25,0 -0,1 -25,1 -24,1 -25,0 -0,1
Sallerupskolan, 18-F -155,0 -4,9 -0,6 -3,3 -0,1 -3,4 -0,3 -1,0 -2,4
Norrevångskolan  18- E -70,0 -0,1 -1,3 -10,0 -0,8 -10,8 -6,3 -7,0 -3,8
Stehagskolan, 18-H -2,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0
Flyinge skolan , 19-H2 -28,0 0,0     
Flyingeskolan etapp 1 -2,0 -2,0 -0,3 -0,5 -1,5
Flyingeskolan etapp 2
Fridasroskolan. 20 B -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0
Källebergskolan -1,5 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 -0,3
Teknikcentrum -1,5 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5
Västra skolan -1,0 -1,0 -1,0 -0,1 -0,3 -0,7

Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J -26,4 -20,9 -1,5 -22,4 -0,7 -5,0 -17,4
Ekenässkolan, 18-L -84,0 -5,7 -25,8 -51,3 -1,4 -52,7 -39,7 -58,5 5,8

Gymnasieskola -22,1 -0,6 -0,4 -4,3 -0,4 0,0 -4,7 -0,8 -4,2 -0,5
Carl Engströmskolan, byggnad C 18-I -14,4 -0,1 -0,3 -3,3 -0,3 -3,6 -0,7 -4,0 0,4
Skoltorget vid Carl Engströmskolan -7,7 -0,5 -0,1 -1,0 -0,1 -1,1 -0,1 -0,2 -0,9

Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A -25,0 -0,1 -19,0 -0,9 0,0 -19,9 -0,8 -3,0 -16,9
Idrottslokaler Berga, 19-J -6,4 -0,6 -0,4 -3,3 -2,1 -5,4 -4,4 -6,2 0,8
Kulturskolan -43,0 -0,2 -6,5 -0,8 -7,3 -0,6 -1,5 -5,8

Summa Investeringsram - projekt -750,3 -17,1 -35,6 -251,7 -11,8 -2,0 -265,5 -127,4 -171,4 -94,1

ÅRSANSLAG
Energieffektivisering -4,6 -3,6  -3,6 -1,8 -3,0 -0,6
Solceller, Sallius, Gymnasie -1,5  0,0 -0,2 0,0 0,0
Sanering div. objekt 0,0 0,0 0,0
Elektronisk inpassering -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0
Myndighetskrav -1,4 -3,0 -3,0 0,0 -0,5 -2,5
Inventarier 0,0 -0,3  -0,3 0,0 -0,3 0,0
Storköksmaskiner -0,1 -0,8  -0,8 -0,5 -0,8 0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet 0,0 -2,0  -2,0 -0,6 -2,0 0,0
Omläggning av tak -6,7 -7,6 -7,6 -2,5 -2,5 -5,1
Byggnadsarbeten -12,1 -13,2 -13,2 -3,0 -5,0 -8,2
Stadshuset vikvägg -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0
Maskiner -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 0,0
Städmaskiner -0,1 -0,3  -0,3 -0,2 -0,3 0,0
IT-infrastruktur -1,3 -4,4  -4,4 -0,6 -3,4 -1,0
Utbyte av utrustning sammanträdesrum -0,2  0,0 -0,2 0,2
specialanpassade fordon, beslut 2021 -6,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0
Avser sanering och rivning -0,4
Summa Årsanslag -6,0 -28,9 -36,9 0,0 -6,0 -42,9 -10,4 -19,7 -23,2
Avslutade investeringar -11,6
Total Investeringsram -756,3 -17,1 -76,1 -288,6 -11,8 -8,0 -308,4 -137,8 -191,1 -117,3
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total -288,6 -11,8 -8,0 -308,4 0,0
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Frisktal kön:

2021-01-01 till 2021-11-30 Kommentar
Årets mål är 95 % i frisktal. Totalt jan - nov 91,9%

Månad Kön Frisk frisktal kön
jan K 88,7%

jan M 90,6%

feb K 90,3%

feb M 91,1%

mar K 90,1%

mar M 91,2%

apr K 88,9%

apr M 89,6%

maj K 90,7%

maj M 92,2%

jun K 92,0%

jun M 94,5%

jul K 95,3%

jul M 95,3%

aug K 94,4%

aug M 94,6%

sep K 93,5%

sep M 94,2%

okt K 90,2%

okt M 90,7%

nov K 92,0%

nov M 93,7%

Månad Kön Frisk Kommentar
jan K 92,2% Genomsnittligt frisktal 2020  Helåret 92,8%
jan M 95,7%

feb K 92,3%

feb M 95,3%

mar K 89,4%

mar M 92,0%

apr K 90,9%

apr M 93,2%

maj K 91,3%

maj M 95,5%

jun K 91,2%

jun M 96,1%

jul K 95,6%

jul M 98,3%

aug K 93,5%

aug M 94,4%

sep K 89,2%

sep M 93,8%

okt K 89,9%

okt M 94,6%

nov K 91,3%

nov M 93,5%

dec K 91,0%

dec M 94,5%
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2021-12-03 
Kenneth Backström Servicenämnden 
+4641362670  
kenneth.backstrom@eslov.se  
 
 

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

Tjänsteskrivelse, Internbudget 2022 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden fastställer en internbudget för 2022.  
Internbudget 2022 är anpassad till Serviceförvaltningens organisation och uppdelad 
per verksamhetsområde enligt; servicenämnd, förvaltningsgemensamt, demokrati 
och verksamhetsstöd, servicecenter, måltidsservice, transportservice, lokalvård, 
fastighetsservice, fastighetsförvaltning och byggprojektavdelning. 

Beslutsunderlag 
-Internbudget 2022  

Beredning 
Internbudget 2022 har arbetats fram utifrån tilldelade ramar för servicenämnden. 
Intäkter för internhyror, lokalvård, IT-tjänster och måltider räkans upp enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 2 %. Uppräkning görs i 
internbudget att täcka 2022 års samlade kostnadsökningar för personal-, lokal- och 
övriga kostnader.  
Tillkommande justeringar för investeringsprojekt görs löpande vid aktivering. 
Nytillkomna framräknade hyresintäkter och kostnader i form av 
värdeminskningsavdrag och internränta beaktas i kommande prognosarbete. 

 

Förslag till beslut 
-Servicenämnden godkänner internbudget 2022, driftbudget. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Avdelning Nämnd
Förvaltnings-

gemensamt
DoV

Service-

center
Måltid

Transport 

service
Lokalvård

Fastighets-

service

Fastighets 

förvaltning

Byggprojekt

avdelning

Totalt 

SeF: 2022

Ansvar 701100 702100
731000-

731300

761000-

761400
771400 781000

Konto \ Vht 10000 92000/93700

91000; 

92300-

92350

30000-30199 (Försäljning) 0 31 63 995 0 1 4 0 64 030

31100-31999 (Taxor och avgifter) 0 0 0 0 0

34111-34999 (Hyror och arrenden) 0 0 7 818 9 640 204 988 222 446

35100-35999 (Bidrag) 150 0 300 0 1 9 3 463

36100-36999 (Försäljning av verk. och konsulttj.) 2 350 25 233 6 834 8 551 29 520 23 302 7 672 0 103 462
39000-39999 (Övriga ersätt (int.)) 496 12 555 4 218 10 524 11 600 0 4 656 1 884 2 840 7 164 55 937

Total intäkt: 496 12 555 6 718 35 787 90 547 18 191 34 178 25 199 215 504 7 164 446 339

50110-56990 (Personalkostnader) 446 2 874 6 041 12 344 37 757 7 001 27 148 18 870 4 485 3 763 120 730
60110-60111 (Lokalkostnader) 193 138 576 8 121 668 264 1 924 24 797 0 36 681
41011-76599 (Övriga kostnader) 50 9 488 540 26 421 44 484 10 426 6 586 4 087 122 696 3 295 228 074

79210 (Avskriv maskiner) 0 2 646 170 83 173 300 115 90 3 577
79310 (Avskriv hus/bygg) 0 0 0 6 52 238 52 244
85203 (Intern ränta) 0 100 14 12 0 18 11 173 15 11 332

Total summa kostnader: 496 12 555 6 719 42 087 90 547 18 190 34 177 25 199 215 504 7 163 452 638

Diff: 0 0 -1 -6 300 0 1 1 0 0 1 -6 299

Kommunbidrag 6300 6300

Årets resultat 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1

Preliminär Internbudget 2022
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2021-12-03 
Kenneth Backström Servicenämnden 
+4641362670  
kenneth.backstrom@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 
 

Intern kontrollplan för servicenämnden 2022 

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

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

 
Eslövs kommuns tillämpningsanvisningar för intern kontroll beslutad i 
kommunstyrelsen den 3 september 2002, § 80 
I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information 
och riktlinjer för internkontrollarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
-Plan för intern kontroll för servicenämnden 2022,  
-Tillämpningsanvisningar Intern kontroll, kommunstyrelsen § 80, 2002-09-03. 

58 ( 164 )



 SOT.2021.0198 

 2 (2) 

 
 

Beredning 
Servicenämnden har tagit fram förslag till plan för intern kontroll 2022 med 
handlingsplan och kontrollrapport. 2021 års handlingsplan för intern kontroll är 
grund för handlingsplan 2022 och har utifrån workshop med servicenämnden 
kompletterats med nedanstående punkter. 
- Samhällsviktig verksamhet, Risk och sårbarhetsanalys med åtgärdsförslag för 

Serviceförvaltningen. 
- Upphandlingsprocess 
 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner plan för intern kontroll 2022. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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     2021-11-25

Förslag till plan för Intern kontroll servicenämnden 2022 
Vad är intern kontroll  
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6 kapitlet  
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet  
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § 
har lämnats över till någon annan.  
 
Eslövs kommuns tillämpningsanvisningar för intern kontroll beslutad i kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80  
I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Intern kontroll servicenämnden 2022, dat 2021-12-03 
Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2022 inkl. Kontrollrapport, dat 2022-12-16 
Tillämpningsanvisningar Intern kontroll kommunstyrelsen § 80, 2002-09-03 
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Handlingsplan 2022 för Intern kontroll servicenämnden 
Process/rutin/syste
m/styrdokument  
 

Kontrollmoment  Frekvens  Ansvarig för 
uppföljning  

Rapportering  Väsentlighets-
/riskbedömning  

Kommentarer  

Organisations-             
beskrivning  

Säkerställa att 
organisations-
schema för 
verksamheterna är 
upprättade. 

April 
September  

Förvaltningschef och 
respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd  

Svag  Bedöms som svag risk 
för ekonomisk eller 
verksamhetsskada  

Post och diarieföring  Daglig postöppning 
och diarieföring.  

April 
September  

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
förvaltningslagen 
m.fl. 

Arkivering  Arkivering enligt 
dokumenthanterings
plan. 

April 
September 

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

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

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

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

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj  
Oktober  
nämnd  

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen och 
verksamhetsskada  

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

Rutiner för hantering 
av handkassor 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Skydd i fastigheterna 
 

Rutiner för 
skalskydd, kamera-
övervakning  

April  
September  

Avdelningschef 
fastighetsförvaltning  

Maj 
Oktober  
nämnd 

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

Samhällsviktig Uppföljning av 
planerade 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån lagen om 
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Kontrollrapport Internkontroll 2022 

verksamhet Risk- och 
sårbarhetsanalys med 
åtgärdsförslag för 
Serviceförvaltningen 

åtgärdsförslag enligt 
framtagen analys 

nämnd skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om 
extraordinära 
händelser (LEH) 

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

April  
September  

Upphandlingsjurist  Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån LoU 
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Respektive ansvarig för uppföljning rapporterar enligt nedan. 

Nämnd/förvaltning/enhet:  

Process/rutin/system:  
 
Resultat – Iakttagelser: 

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

 

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås: 

 

Bifogad dokumentation:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kontroll utförd 2022-xx-xx  Kontrollansvarig Befattning XX underskrift:  
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ESLÖVS KOMMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

   NR 11 D 

 
Antagna av kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80 
 

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 

 

§1 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelse och nämnder vid utformningen 
av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid 
bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan 
även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. 
 
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär 
att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång 
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig 
relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika 
parter. 
 
§2 

Styrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet. 
Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, 
om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 
 
§3 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive 
nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta 
ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov 
utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, 
utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antages av 
nämnden. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 
• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär 
 
§4 

Förvaltningschef/motsvarande svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till 
nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. 
Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 
 
§§5 och 6 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta 
felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 
 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående 
ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
uppmärksammats. Fel och brister som noteras ska omedelbart bli föremål för 
utredning och dokumenteras. 
 
§7 

Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen 
och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med 
utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 
 
Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska 
en risk- och väsentlighetsanalys göras. 
 
§8 

Internkontrollplan för innevarande år ska antagas senast under januari månad. 
Internkontrollplanen ska minst innehålla: 
 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 
• När rapportering ska ske 
• Genomförd riskbedömning 
 
§9 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister 
lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
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§§10 och 11 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av 
bokslutsanvisningar när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska innehålla 
omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. 
Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av 
kommunens rutiner. 
 
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till styrelsen. 
 
EXEMPEL PÅ KONTROLLER 

• Efterlevnad av god redovisningssed 
• Måluppfyllelsegrad av nämndens mål (kvalitet, prestation, miljö, personal och 

ekonomi 
• Ekonomisystemets in- och utdatarapporteringssystem 
• Fakturahantering och attestrutiner  
• Intäktsredovisning 
• Avstämningsrutiner 
• Hantering av kontantkassor 
• Inventarieredovisning 
• Lönerapportering och personalredovisning 
• Förrådsrutiner 
• Inkassorutiner 
• Betalningsvillkor 
• Betalkortsanvändning 
• Faktureringsrutiner 
• Medelshantering 
• Hantering och redovisning av bidrag 
• IT-säkerhet/sårbarhet 
• Reglementen 
• Delegationsordningar 
• Organisationsbeskrivningar 
• Avtalsvillkor 
• Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 
• Rutiner och systembeskrivningar 
• Styr- och uppföljningssystem (policy etc) 
• Posthantering och diarieföring 
• Arkivering 
• Kompetens i organisationen 
• Efterlevnad av lagar och regler 
 
2003-01-23 
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2021-11-23 
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 
 

Sammanställning av årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, Servicenämnden 
2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
Servicenämnden 2021, 2021-11-22. 
Checklista årlig uppföljning från KIA. 

Beredning 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en uppföljning 
för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.  
 
I checklistan följs även arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder upp, utifrån 
diskrimineringslagen. Därtill ska förbättringar i arbetsmiljöarbetet uppnås. 
Uppföljningen sker genom att samtliga verksamheter besvarar checklistan för årlig 
uppföljning tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud 
samt eventuellt några medarbetare.  Checklistan besvaras digitalt i 
riskhanteringssystem KIA.  
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Resultatet är en sammanställning av inkomna checklistor från Serviceförvaltningens 
verksamheter. De inkomna checklistorna visar överlag på ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Förbättringsområden: 
Nedan skrivna förbättringsområden är baserade på enstaka enheters behov av 
åtgärder utifrån svaren i checklistan, vilka dock är relevanta för hela 
serviceförvaltningen:  
  

 Fortlöpande se till att skyddsombud, samt chefer går den arbetsmiljöutbildning 
(BAM – bättre arbetsmiljö) som arbetsgivaren erbjuder, för att på så vis få 
tillräckliga kunskaper för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Jessica Frithiof 
Förvaltningschef HR-konsult 
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Sammanställning av årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, 
Servicenämnden 2021 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en 
uppföljning för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. I checklistan 
följs även arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder upp, utifrån 
diskrimineringslagen. Därtill ska förbättringar i arbetsmiljöarbetet uppnås. 
Uppföljningen sker genom att samtliga verksamheter besvarar checklistan 
för årlig uppföljning tillsammans med 
skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud samt eventuellt några 
medarbetare. Checklistan besvaras digitalt i riskhanteringssystem KIA.  
Resultatet nedan är en sammanställning av inkomna checklistor från 
Servicförvaltningens verksamheter. De inkomna checklistorna visar överlag 
på ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Nedan redovisas paragraferna i AFS 2001:1 och diskrimineringslagen kap 3 
Aktiva åtgärder § 1 tillsammans med delar av verksamheternas svar på årets 
checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.  
 
Samtliga enheter anger att arbetsmiljöfaktorer finns med när beslut fattas 
och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet. Fysiska såväl som psykiska 
arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten. De arbetsmiljömässiga 
målen är överlag kända i verksamheten. När det gäller mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), så pågår arbetet med att ta 
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fram kommunövergripande mål som kommer föras ut i verksamheterna 
under 2022.  
 
4 § Arbetstagare, skyddsombud och i de fall elevskyddsombud finns ges 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
På de arbetsplatser där det finns skyddsombud har de flesta tillräcklig 
arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag. Alla enheter har i checklistan fyllt i 
att det finns en välfungerande samverkansgrupp och deras arbetssätt och 
uppgifter är väl uttalade. Samtliga enheter anger att de har regelbundna 
arbetsplatsträffar där det systematiska arbetsmiljöarbetet tas upp. 
Utvecklingssamtal genomförs och är tillfredställande. 
 
 
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa 
och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås.  
 
Samtliga enheter har svarat att det finns skriftliga rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och att dessa rutiner är kända bland 
medarbetarna.  
 
 
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant 
sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att 
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 
uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 
Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om  
• regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och olycksfall, 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna skall ha tillräcklig 
kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det. 
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På samtliga enheter finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och 
det säkerställs att uppgifterna utförs.  
Det finns rutiner för returneringen av arbetsmiljöuppgifter. Chefer och 
arbetsledare anser sig ha tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för sitt uppdrag 
såväl som kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling förebyggs. En enhet upplever att mer utbildning är att önska.  
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga 
skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.  
 
Alla medarbetare är medvetna om de risker som förekommer i deras arbete 
och har information om gällande föreskrifter. I de fall det förekommer 
riskfyllda arbetsuppgifter finns skriftliga rutiner och enheterna det 
säkerställs att dessa instruktioner följs. Enheterna anser att de har en bra 
introduktion för sin nyanställda medarbetare.  
 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall 
arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller 
olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras 
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är 
allvarliga eller inte.  
 
I enlighet med rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete undersöks, bedöms 
och åtgärdas uppkomna risker fortlöpande både vad gäller den fysiska som 
den psykiska och sociala arbetsmiljön. Dessa riskbedömningar 
dokumenteras i KIA och lyfts i samverkan. Vid omorganisationer eller 
förändringar i verksamheten bedöms risker genom en skriftlig 
riskbedömning och handlingsplan som följs upp och åtgärdas. 
 
 
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och 
om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda 
orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i 
fortsättningen. 
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Alla tillbud och arbetsskador registreras i riskhanteringssystemet KIA. 
Generellt sett är känslan att allt fortfarande inte anmäls då antalet 
anmälningar är väldigt lågt.  
Enheterna följer de rutiner som finns för tillbudshantering, samt ohälsa, 
olycksfall och allvarliga tillbud utreds och följs upp. Inkomna arbetsskador 
och tillbud hanteras och redovisas  i den förvaltningsövergripande 
samverkan (FÖSAM).  
Det görs regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på arbetsplatsen. 
 
 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges 
när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de 
genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.  
 
Det finns skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras 
direkt. Dessa handlingsplaner följs upp systematiskt där genomförda 
åtgärder kontrolleras och utvärderas. 
 
 
12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och 
rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning 
samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.  
 
Företagshälsovården och HR-funktionen används i arbetsmiljöärenden. 
Kontakten med företagshälsovården fungerar överlag tillfredsställande. En 
enhet skriver att de upplever hälsosamtalen vid upprepad korttidsfrånvaro 
som undermåliga. 
 
 
Diskrimineringslagen 3 kap Aktiva åtgärder 1 § I led med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka, analysera, vidta åtgärder, 
följa upp och utvärdera arbetsförhållanden utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen 
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2008:567 skyldig att bedriva ett aktivt arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund. Ingen får missgynnas av arbetsförhållanden på 
grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Riktlinjerna mot kränkande särbehandling och diskriminering är kända på 
samtliga enheter. Arbetsgivaren undersöker, åtgärdar och följer upp de 
sociala och organisatoriska arbetsförhållandena på ett sådant sätt att 
kränkande särbehandling och diskriminering kan motverkas. Det löpande 
arbetet med att motverka diskriminering dokumenteras.  
 
Förbättringsområden: 

Nedan skrivna förbättringsområden är baserade på enstaka enheters behov 
av åtgärder utifrån svaren i checklistan, vilka dock är relevanta för hela 
serviceförvaltningen:  
  

• Fortlöpande se till att skyddsombud, samt chefer går den 
arbetsmiljöutbildning (BAM – bättre arbetsmiljö) som 
arbetsgivaren erbjuder, för att på så vis få tillräckliga 
kunskaper för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

 
 
 
Jessica Frithiof 
Hr-konsult 
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2021-522 (ARBETSMILJÖREVISION), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/54

Ansvarig: Chef Chefsson

Datum: 2021-11-24 Enhet: x.Test 

Deltagare: Chef Chefsson, Testombud Testsson

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

Länkat dokument: AFS 2001:1, Systematiskt arbetmiljöarbete

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

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

Frågorna som besvaras med nej ska kommenteras. 

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

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

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

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

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

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

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

2 Hanteras såväl fysiska som psykologiska 
arbetsmiljöförhållanden i verksamheten?

3 Finns mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön?  

4 Är målen kända i verksamheten?

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

4 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna,
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet
att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
6 Ges arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att 

medverka i arbetsmiljöarbetet?

7 Ges elevskyddsombuden möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet?

8 Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning 
för sitt uppdrag?

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

10 Är samverkansgruppens arbetssätt och uppgifter 
klart uttalade?

11 Deltar samverkansgruppen aktivt i förändrings – och 
utvecklingsarbete?

12 Genomförs regelbundna arbetsplatsträffar?

13 Diskuteras systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsträffarna?

14 Genomförs årliga utvecklingssamtal?

15 Genomförs utvecklingssamtalen tillfredsställande?

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

16 Har all personal fått information om 
arbetsmiljöpolicyn?

17 Finns skriftliga rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?

18 Är rutinerna kända på arbetsplatsen?

19 Säkerställs det att rutinerna följs i vardagsarbetet?

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

21 Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
befogenheter och resurser?

22 Säkerställs det att fördelade uppgifter utförs?

23 Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och 
resurser upprätthållas?

24 Finns rutiner för returnering av en arbetsmiljöuppgift?

25 Har chefer och arbetsledare tillräcklig 
arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?

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

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

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

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

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

30 Finns skriftliga instruktioner för riskfyllda 
arbetsuppgifter?

31 Säkerställs det att dessa instruktioner följs?

32 Har arbetstagarna information om gällande 
föreskrifter för sitt arbete?
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten
planeras, skall arbetsgivaren bedöma om
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall
som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall
dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall
anges vilka risker som finns och om de är allvarliga
eller inte.

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

34 Dokumenteras riskbedömningarna?

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

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

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

37 Finns det rutiner för tillbudshantering?

38 Säkerställs det att de följs?

39 Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?

40 Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?

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

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

43 Görs en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på 
arbetsplatsen?

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

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

45 Följs åtgärderna i handlingsplanen upp systematiskt?
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
46 Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?

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

47 Används företagshälsovården och HR-funktionen i 
arbetsmiljöärenden?

48 Fungerar kontakten med företagshälsovården 
tillfredsställande?

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

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

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

51 Säkerställs det att riktlinjerna följs? 

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

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

54 Sker det aktiva arbetet med att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter i samverkan med arbetstagarna (i 
LOSAM, FÖSAM och CESAM representerade av 
fackliga organisationerna)?
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/54

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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 SOT.2020.0044  
 
 
 
2021-11-30 
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 projekt Effektiv fastighetsförvaltning 
december 2021 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden beslutade den 9 december 2020, § 180, om en åtgärdsplan för 
projektet Effektiv fastighetsförvaltning. Projektet har sin grund i den utvärdering som 
genomfördes på uppdrag av servicenämnden av verksamheterna lokalvård, 
fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Utvärderingen genomfördes av extern 
konsult genom revisionsföretaget PWC som avrapporterade uppdraget i september 
2020. 
 
Åtgärdsplanen arbetades fram av Serviceförvaltningen utifrån analyserna och 
förslagen i utvärderingsrapporterna från PWC. Planen delades in i 5 etapper med 
slutförande av åtgärder juni 2024. Den första etappen rapporteras på nämndens 
sammanträde den 16 februari 2021. 
 

Etapp Utmaningar Åtgärder Uppföljning 
Etapp 1  7 12 Februari 2021 
Etapp 2  3 3 Juni 2021 
Etapp 3 3 3 Juni 2022 
Etapp 4 3 3 Januari 2023 
Etapp 5  3 3 Juni 2024 

 
Serviceförvaltningen har under mars 2021 fördjupat arbetet med åtgärdsplanen 
genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 åtgärder och revidera tidsplanen för 
arbetet, med slutförande av projektet i december 2022. 

Etapp Utmaningar Åtgärder Uppföljning 
Etapp 1 Nuläge och mål   Februari 2021 
Etapp 1Åtgärder Implementering 11 19 Månadsvis till 

December 2021 
Etapp 2 Åtgärder Implementering 11 8 Månadsvis till 

Juni 2022 
Etapp 3 Utvärdering Projektavslut   December 2022 
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Beslutsunderlag 
 
Uppföljningsrapport Projekt Effektiv fastighetsförvaltning Power-Point-Presentation, 
2021-12-14. 
 

Beredning 
Den reviderade åtgärdsplanen för Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning beslutad av 
servicenämnden den 13 april 2021, § 57, innehåller totalt elva utmaningar och 27 
åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.  
 
Inom Serviceförvaltningen analyserar ansvariga nuläget, tar fram förslag till nya 
arbetssätt och implementerar löpande.  
 
Uppföljningsrapporten daterad 14 december 2021, visar att arbetet har kommit igång 
väl enligt tidsplanerna. Arbetet bedrivs framåtriktat och effektivt. Samarbetet och 
dialogen är positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter 
involveras i arbetet. Förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) ges löpande 
information i samverkan. 
 
Nya arbetssätt får vi genom att lyssna in behov hos beställare/invånare, stämma av 
med omvärlden, involverade engagerade medarbetare, digitalisera, skapa tydliga 
enkla rutiner och ekonomistyra, modet att pröva nytt och genomföra 
kompetensutveckling. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner Uppföljningsrapport Projekt Effektiv 

Fastighetsförvaltning för december 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljningsrapport av projekt 
Effektiv fastighetsförvaltning

Servicenämnden 2021-12-14
Åsa Ratcovich förvaltningschef
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0-39%

40-69%

70-100%

Prioriterad utmaning Nr Åtgärd Handlingsplan Status Klart Status Klart Status Klart Status 2021-12-14

 2021-03-29  2021-09-14  2021-12-14

Hög kostnad för tillsyn 

och skötsel

Å1 Utreda servicenivå önskat läge i förhållande till nuvarande läge Revidering Gränsdragningslista för internhyresavtalen. 2021-12-31 2021-12-31 2022-06-30 Fastsighetsförvaltningen tar fram förslag till gränsdragningslista 

15/12. Förankras med KlK gruppen. Utgångspunkten är att använda 

SKR gränsdragningslista.

Å2 Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering. Arbeta fram drift och skötselinstruktioner för mark och 

fastigheter.

2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 Drift och skötselinstruktioner. Rutiner för skötsel mark finns. Drift 

av fastigheter genom ronderingslistorna och 

myndightsbesiktningarna. Godkännas av fastighetsförvaltningen.

Å3 Se till att tillsyn och skötsel görs med rationella metoder.  Digitalisering av tillsyn, skötsel och felavhjälpande. Digital 

Felanmälan.

2022-12-31 2022-06-30 2022-06-30 Ronderingslistor och myndighetsbesiktningar i Vitec klar till 2021-12-

31. Byggnader och enheter inlagda samt ronderingspunkter 

godkända av fastighetsförvaltningen/Liselotte. Viteckonsult arbetar 

intensivt en vecka att registrera i systemet. Från 2021-12-31 

implimentering i fastighetsservice organisation. Två personer mitten 

på dec. Fullt ut mitten på januari för alla när det gäller månad och 

kvartalkontroller. Fullt impemenerat till halvårsskiftet 2022. Digital 

felanmälan är utvecklad med alla byggnader och olika typer av fel, 

den som felanmäler får ett kvitto. 100 % genomförd.

Å4 Analys över behov av tillsyn och skötsel av fastigheterna. Arbeta fram ronderingslistor för tillsyn och skötsel. Beräkna 

tidsplanering för rondering av fastigheterna.

2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31  Ronderingslistor klara och tidsplaneringen för ronderingarna klara. 

Godkännas av fastighetsförvaltningen.

Hög kostnad 

för fjärrvärme

Å5 Analysera befintliga avtal. Lägre prisnivåer och bättre förutsättningar i avtalen. 2021-12-31 2021-08-31 2021-08-31 Åtgärden avslutas. Går ej att påverka priserna bundna till 

Kraftringen.

Å6 Effektiv energianvändning Månadsvis mätning och korrigering av innetemperatur. 2022-04-30 Löpande Löpande Närvarogivare behovsstyr. Ständigt utveckla systemen.

Å7 Kvalitetssäkrade energiberäkningar Kalkylverktyg med livscykelanalyser. 2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 Beräkning av om en investering är lönsam. Vid behov av 

konsultinsats. Rutindokument behöver tas fram för 

hurfastsighetsförvaltningen beräkningar energieffektiviseringar för 

nvesteringar.

Å8 Inventering värmesystemen i fastigheterna  Moderna värmeväxlare och värmemängdsmätning. 

Löpande injustering.

Löpande Löpande Löpande

Hög kostnad för 

administration

Å9 Tydlig budgetering och redovisning av gemensamma och operativa 

kostnader som bokförs direkt på den verksamhet där kostnaden uppstår.

Genomföra förändring i internbudget och redovisning 2021. 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30 Principen är rättad och kostnder flyttade från administration till 

resp verksamhet.

Å10 Följa den fördelning som REPAB använder. Utreda och använda REPAB nyckeltal och redovisning där 

det är möljigt.  Utvidga till andra nyckeltal som vi kan 

jämföra med kommuner.

2021-12-31 2022-06-30 2022-06-30 Senarelagt halvårskiftet 2022. Välja nyckeltal som vsar det vi vill 

analysera. Repab, SKR-skrift om nyckeltal och Vitec finns 

information. Kravställning och förslag på uppsättning nyckeltal 

igångsatt. Tidsplan aktivt arbete från februari.

Låg andel städyta Å11 Följ upp och analysera städkostnader per objekt. Kostnader per objekt och mall för objektuppföljning. 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30 Nya och ombyggda objekt Ekenäs och Marieskolan återstår.

Å12 Se till att städningen görs med rationella metoder Ständiga förbättringar. Löpande Löpande Löpande

Å13 Se till att det finns rätt ytor att utgå från Kartlägga städytor och hur städning på överiga ytor utförs. 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30

Å14 Kvalitetssäkrade städberäkningar. Nytt kalkylverktyg för städberäkningar upphandlas 2022. 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 Avvaktar 2022. Upphandlingen ingår i Inköpsavdelningens 

planering.

Kostnad för planerat 

underhåll

Å15 Underlag för årlig reinvesteringsbehov arbetas fram i budgetprocessen. Genomföra statusbesiktning, nyckeltalsanalyser och 

erfarenhetsvärden för reinvesteringsbehovet. 

2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30

Å16 Beräkna underhållsberget. Beräkna andelen som behöver bytas ut pga teknisk el 

ekonomisk livslängd passerats i förhållande till det i 

förhållande till nuvarande utbytestakt. 

2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30

86 ( 164 )



0-39%

40-69%

70-100%

Prioriterad utmaning Nr Åtgärd Handlingsplan Status Klart Status Klart Status Klart Status 2021-12-14

 2021-03-29  2021-09-14  2021-12-14

Översyn 

komeptensbehov och 

utbildning

Å17 Stöd till fastighetsfunktionerna för att utveckla ekonomistyrning, 

kalkylering och nyckeltal.

Rekrytering av 

fastighetsekonom/controller/supportekonom.

2021-12-31 2022-06-30 2022-06-30 Viktig funktion med koppling till KlK. Fördjupad kompetens, 

digitalisering och stöd efterfrågas. Omfattande arbete att bygga upp 

redovisning. Förutsättning för utveckling och effektivisering. 

Rekrytering behöver startas. Finansiering utreds.

Å18 Systemansvarig och utvecklare  av verksamhetsstöd för 

fastighethetsservice, förvaltning och lokalvård.

Rekrytering av systemansvarig/utvecklare. 2021-12-31 2022-06-30 2022-06-30 Städprogram, vitec övriga digitala system inom fastighet.  

Systemansvarig utses inom organisationerna lokalvård 

(städprogram) och fastighetsförvaltning (Vitec mfl.) 

Uppdragsbeskrivningar tas fram.

Å19 Personalbemanning och kompetenskartläggning utifrån nuvarande 

resurser, personalstrukturen och framtida personalbehov.

Kompetenskartläggning. 2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 Kompetenskartläggning genomförd av HR och avdelningscheferna.

Styrning och ledning Å20 Utveckla målstyrningen för fastighet och lokalvården Tydlig målprocess inom Serviceförvaltningen. 2021-12-31 2022-12-31 2022-12-31 Målprocessens struktur hänvisad till kommunens strutktur.Koppla 

till nyckeltal.  

Å21 Definiera vilket verksamhetsstöd som behövs för verksamheterna fastighet 

och lokalvård.

Utredning genomförs av Demokrati & Verksamhetsstöd, 

Serviceförvaltningen.

2021-12-31 2022-12-31 2022-12-31 Betällning och fakturering i Proceedo inlett för lokalvård. 

Rekryteirng pågår av Fastighetsadministratör.

Oklarheter kring 

kommunens beställar-

utförarmodell

Å22 Arbeta fram en kommunövergripande policy för beställare-

utförarmodellen.

Styrdokument kommunfullmäktige 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30

Å23 Arbeta fram särskilt direktiv/riktlinjer för servicenämnden avseende 

utveckling och kapitalsäkring av kommunens fastighetsbestånd.  Syftet är 

att tydliggöra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förväntningar 

på fastighetsutveckling. Förvaltningsavtal med kommunstyrelsen

Styrdokument kommunstyrelsen 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 Förvaltningsavtal med kommunstyrelsen som beskriver alla 

fastighetsobjekt med ändmål med förvaltningen. 

Externa hyresavtal av 

varierande kvalitet, 

omfattning, villkor och 

avtalstid

Å24 Arbeta fram riktlinjer för förhyrningar där kommunkoncernens 

fastighetsbestånd nyttjas i första hand. Alla förhyrningar (externt, internt, 

andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett 

hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen. 

Styrddokument kommunstyrelsen 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 Förvaltningsekonom reprsentant i prrojekt kommunövergripande 

styrande dokument för kommunens fastigheter och 

verksamhetslokaler.

Å25 Översynav rutiner för befintliga hyresavtal. Harmonisera kravställandet vid 

inhyrning av lokaler genom fastställande av grunder för detta 

hyresavtalsmässigt och med tydliga bilagor.

Styrdokument servicenämnden 2021-12-31 2021-12-31 2022-06-30 Fastighetsägarnas hyresavtal nyttjas i tillämpliga delar som grund 

för internthyresavtal samt för inhyrningar av externa lokaler  med 

tillägg för administration mm. Rutin behöver tas fram. Förankras 

hos KlK-lokagruppen.

Otydliga anvisningar för 

styrning av investeringar

Å26 Årlig instruktion/rutiner till förvaltningarna som tydliggöra tidsplan, 

innehåll och roller samt beslutstillfällen för kommunens årliga 

investeringsplanering.

Styrdokument kommunledningskontoret 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 Förvaltningsekonom representant i projektgrupp 

kommunövergripande styrande dokument för kommunens 

fastigheter och verksamhetslokaler. Tidsplan ingår i 

Lokaförsörjningsplan.

Otydligheter i 

internhyres-modellen

Å27 Arbeta fram policy för internhyresmodell inom Eslövs kommun som 

exempelvis innehåller:

Styrdokument kommunfullmäktige och riktlinjer från 

kommunstyrelsen

2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 Förvaltningsekonom representant i projektgrupp 

kommunövergripande styrande dokument för kommunens 

fastigheter och verksamhetslokaler. Arbete pågår.

Övergripande inriktning och vision.

Reglering hantering av vakanta lokaler och effektivisera lokalutnyttjandet. 

Regler om betalning av hyror för tomställda lokaler.

Incitament/möjligheter för hyresgästen/verksamhetsutövaren att påverka 

sina lokalkostnader.

Principer och sammanhang för när hyresnivåer indexuppräknas.

Reglera hantering av förgäveskostnader förslagsvis antingen genom en 

central fond som administreras av kommunstyrelsen.

Villkor för ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler.
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Kontaktuppgifter
Fråga mig gärna!

Serviceförvaltningen
Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21

88 ( 164 )



 

 

 

 

 
E-förslag om längre parkeringstid vid 

Karlsrobadets övre parkering 
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2021-12-06 
Liselotte Magnusson Serviceförvaltningen 
+4641362459  
liselotte.magnusson@eslov.se  
 
 

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

Utredning avseende e-förslag längre parkeringstid vid 
Karlsrobadet 

Ärendebeskrivning 
Det har till servicenämnden inkommit ett e-förslag. I förslaget önskas utökad 
parkeringstid på del av Karlsrobadets parkering för att möjliggöra längre tids 
parkering för äldre och rörelsehindrade som deltar i utflykter som utgår från denna 
parkering. Serviceförvaltningen fick i uppdrag av servicenämnden, § 111, att utreda 
detta förslag. 

Beslutsunderlag 
E-förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadet 
Satellitbild över Karlsrobadet 
Hyresavtalet Eslövs Industrifastigheter AB- Eslövs kommun 

 

Beredning 
I det befintliga hyresavtalet mellan Eslövs Industrifastigheter AB och Eslövs 
kommun med avtalstid från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2032 
står det att lokalen med tillhörande utrymmen ska användas till badanläggning inom- 
och utomhus samt lokaler och mark för därtill hörande verksamheter. I beskrivning 
av lokalens storlek och omfattning hänvisas det till ritningsbilagor. I 
ritningsbilagorna ingår hela parkeringsytan som parkering enbart för verksamheten. 
Parkeringsytan är tomtmark. Tidigare fanns ingen tidsreglering av hur länge man 
kunde parkera. Detta resulterade i parkeringsproblem för besökare till de olika 
verksamheterna till Karlsrobadet. Parkeringen nyttjades då av boende och andra 
verksamheter runt området. 2019 införde Serviceförvaltningen i samråd med 
badverksamheten och bowlingen max fyra timmars parkering på hela parkeringsytan. 
Enligt badverksamheten, som har flest besökare,  har de behov av hela 
parkeringsytan särskilt när friluftsbadet är öppet men även vid andra event och 
simtävlingar.  

90 ( 164 )



 SOT.2021.0124 

 2 (2) 

I samråd med badverksamheten anser Serviceförvaltningen att det finns möjlighet att 
utöka parkeringstiden till åtta timmar på de tio parkeringsplatserna närmast 
Västergatan. 
Skulle det tidigare problemet uppstå med att boende och verksamheter runt 
Karlsrobadet nyttjar de tio platserna kan alternativet vara att avgiftsbelägga dessa 
parkeringsplatser. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner Serviceförvaltningens utredning. 
- Servicenämnden ger Serviceförvaltningen i uppdrag att utföra de åtgärder som 

krävs för att utöka parkeringstiden på de tio stycken parkeringsplatser närmast 
Västergatan till åtta timmars parkering med parkerings-skiva. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur och Fritidsnämnden för information 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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Omförhandlat hyresavtal med Eslövs Bostads 

AB för Karidal, Lammet 14 

11 
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2021-11-23 
Lennart Andersson Servicenämnden 
+4641362078  
lennart.andersson@eslov.se  
 
 

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

Tjänsteskrivelse Lammet 14 Tröskevägen 2 Karidal 
Omförhandlat hyresavtal med Eslövs Bostads AB 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala 
lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal 
om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger 
fem år.  
Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
avtalstecknande. 
I föreliggande ärende är avtalstiden tio + fem år, vilket innebär att kommunstyrelsen 
beslutar i frågan om hyresavtalet. 

Beslutsunderlag 
Hyreskontrakt, avtalsnummer: 044-601 
Vård och omsorg beslut att godkänna avtal: 044-601 

Beredning 
I lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 finns upptaget att storköksmaskiner på 
Tröskevägen 2, mötesplats Karidal, är i behov av uppdatering/utbyte. I dialogen med 
verksamheten framkom ytterligare behov bestående av verksamhetsanpassningar och 
underhållsåtgärder. Vård och Omsorg bedriver Mötesplats Karidal och daglig 
verksamhet enligt LSS driver caféet/restaurangen. 
 
Serviceförvaltningen har tillsammans med Vård och Omsorg arbetat fram ett förslag 
på förändringar i hyresavtalet för Tröskevägen 2. Förändringarna består av mindre 
verksamhetsanpassningar i storkök och café/servering. I avtalet framgår också att 
Eslövs Bostads AB planerar att utföra renovering av storkök och diskrum under 
2022. Renoveringen omfattas av nya ytskikt, kakel på väggar och halkfritt golv. 
Samtidigt utförs sedvanligt underhåll enligt gränsdragningslista för restauranglokal. 
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Hyresavtalet avser Tröskevägen 2 i Eslöv, avtalsnummer 044-601. Nuvarande 
årshyra är 1 326 796 kr och i det nya avtalet lämnas årshyran oförändrad. 
Hyresgästanpassningarna uppgår till 447 350 kr och finansieras genom revidering av 
storköksutrustning. Summan av reviderad storköksutrustning uppgår till 449 713 kr.  
Utöver ovanstående ska Eslövs Bostads AB återbetala 180 475 kr till Eslövs 
kommun. Återbetalningen avser ett hyrestillägg som skulle upphört 2014 samt 
mellanskillnaden för reviderad storköksutrustning och hyresgästanpassningar 2 363 
kr, totalt 182 838 kr exkl. mervärdesskatt. 
 
I det nya hyresavtalet har även förbättringar gjorts avseende tydlighet och vedertagna 
gränsdragningslistor för lokal respektive restauranglokal. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna omförhandlat 

lokalhyresavtal 044-601 
- Servicenämnden uppdrar förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet under 

förutsättning att kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kristina Thern 
Förvaltningschef Byggprojektchef
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Textruta
Bilaga 1Hyresavtal nr 044-601Eslövs Bostads ABEslövs Kommun. Hyrd lokal ungefärligt markerad på ritningen
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173

100 1 326 796

1 326 796

2020

Eslövs Bostads AB Eslövs Kommun

Kristina Forslund

x

x
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173

100

68 220

Eslövs Bostads AB Eslövs Kommun

Kristina Forslund

x

x
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173

Emballage

Träpallar, tex eur-pallar

Eslövs Bostads AB Eslövs Kommun

Kristina Forslund

Ovan ej markerade avfallsfraktioner ingår i hyran. Hyresgästen åtar sig att ombesörja sortering enligt
renhållningsverkets föreskrifter samt transport till av fastighetsägaren angivet avfallsutrymme. Kostnader som
fastighetsägarens orsakas av hyresgästens brist att fullgöra detta bärs av hyresgästen.

x
x x

x

x

x

x
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173

Eslövs Bostads AB Eslövs Kommun

Kristina Forslund

x

x
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173

Eslövs Bostads AB Eslövs Kommun

Kristina Forslund

x
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044-601 Lammet 14

Eslövs Bostads AB 556095-2391

Eslövs kommun 212000-1173
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044-601 Lammet 14
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Hyresgästanpassningar Inventarier i gränsdragningslista

Designtillägg espressohousekylar 25 000 Degblandare 88 789

Barfront, målning och montering/demontering, plastmatta 35 000 Kokgrytor 2 st 199 332

Rf brickbana fast monterad 6 200 Värmerier 20 000

Liten kyl vid värmeri 25 000

Ny rf disk med skåp ersätter värmeri 33 550 333 121

Underhåll 15% 49 968

Extra diskkorgställ för porslin 2 900 Restvärde 20% 66 624

Rf arbetsbänkar istf kokgrytor 18 500 449 713

Rf arbetsbänk med rfr toppskiva 28 100

Arbetstimmar för montering 93 750 75%x125000

Forcering+ frakt 56 250 75%x75 000

Kalkyltid 30 000

Deponi 10 000

VS, El anpassningar 10 000

Gram Kylskåp K 420 RG 2 st 29 600

Gram kylskåp KG 420 RG 16 000

Rulljalusi 20 000

1 st 600 liters proffsfrys 32 500

447 350

Nuvarande hyra 1 326 796 Belopp till Eslövs Kommun 180 475 Beloppp som Ebo fakturerat för mycket.

Fastighetsskatt 64 200 449 713-447 350 2 363 Inventarier-Hyresgästanpassningar

Summa 182 838

Moms 25% 45 710

Ny hyra 1 326 796 Engångsbelopp till Eslövs Kommun 228 548

Fastighetsskatt 68 220
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Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och 

styrning av byggprojekten 2021-2024 
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2021-11-26 
Kristina Thern Servicenämnden 
0413-62364 
kristina.thern@eslov.se 
 
 

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

Tjänsteskrivelse Projektrapport Dec 2021 

Ärendebeskrivning 
En projektrapport är framtagen för att redovisa servicenämndens investeringsprojekt 
utifrån tid och ekonomi. 
 

Beslutsunderlag 
Projektrapport december 2021 
 
 

Beredning 
Projektrapporten är framtagen av projektchefen och förvaltningschefen. I varje 
projektrapport redovisas ekonomi och risker i projekten. Detta för att 
servicenämnden skall få bättre insyn i investeringsprojekten framöver.     
Violen (Norrebo), Blåsippan (Stehag söder), Norrevångskolan, Marieskolan, 
Vasavång(Nya Östra Etapp 2B), Stehagskolan, Ekenässkolan, är upptagna med 
förändringar.  
 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner rapporten uppföljningsrapporten av byggprojekt för 
december 2021. 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kristina Thern 
Förvaltningschef Projektchef 
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Dokumentet riktar sig till förtroendevalda och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering 

löpande. Kontaktperson: Byggprojektchef Serviceförvaltingen  

 1(12)

UPPFÖLJNING BYGGPROJEKT 

December 2021 
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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 
 Stehagskolan 
 Vasavång (Nya Östra skolan etapp 2 
 Ekenässkolan 
 Skoltorget 
 Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) 
 Idrottslokaler Berga  
 Kulturskolan 
 Flyinge skolan 
 Särskilt boende – Demensboende 
 Idrottsparken 
 Källebergsskolan 
 

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

Projektstatus  
Rådhuset 
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter utan 
speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, 
beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med 
mera. Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning. 
Klart för tilldelningsbeslut 
Budget: 25 Mkr 
Datum för slutbesiktning: 2022-06-30 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juli 2022 
Budget: 25 Mkr 
Beräknat färdigställande: Juli/augusti 2022 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg  

Violen (Norrebo) 
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är upphandlad via SKR:s 
ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar 
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men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal tills Nya Skogsgläntan är klar. Budgetjustering är 
aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för kostnader som inte ingår i 
konceptförskolan. Bygglov och startbesked beviljat. Entreprenaden rullar på och följer tidplanen. 
Budget: 42 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V9 2022 
Datum för inflytt: V17 2022 
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Vitsippan (Nya Skogsgläntan) 
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. 
Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett 
tidsbegränsat bygglov. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. Beslut om 
ändring av plats har tagits av planavdelningen. Prel. kommer ny detaljplan vara klar i december 2021. 
Ev. förseningar av detaljplanarbetet har flaggats från planavdelningen. Arbetet med bygglovsritningar 
sker parallellt med planprocessen. Verksamheten flyttar ur de befintliga modulerna vid årsskiftet 
2021/2022. Planering för borttagande av modulerna pågår tillsammans med fastighetsförvaltning. 
Entreprenaden kan påbörjas så snart modulerna tagits bort (prel. V5) 
Budget: 56 Mkr (avser endast ny byggnad och dess utemiljö. Behov av dagvattenåtgärder samt ev. 
ombyggnad av G/C-överfart vid Djupadalsvägen tillkommer) Dessa åtgärder uppskattas till 2 miljoner. 
Datum för slutbesiktning: V20 2023 
Datum för inflytt: V25 2023 
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Flyinge Häggebo Förskola 
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 
Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Försenade 
materielleveranser pga. Covid-19, innebär 2 månaders försening 
Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 
Budget: 19 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V24 2022 
Datum för inflytt: V28 2022 
Byggprojektledare: Angelica Alvarez (Internt Marcus Stjernkvist) 

Blåsippan (Stehag söder)  
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. 
Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels 
förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för 
förskolelokaler. Eventuellt behov av ersättningslokaler. Trollhassels bygglov kan förlängas. Bygglov 
för den nya byggnaden beviljades i juni. Problem med brandvatten har uppkommit. Utredning pågår. 
Inväntar besked R-Syd. Tekniskt samråd genomfördes den 24/9. Startbesked för sanering, schakt och 
grundläggning kan ges. 
Föroreningar har påträffats i marken. Geoundersökning inkl. markundersökning genomfördes i 
samband med planändringen. Samlingsproverna som då togs påvisade inga föroreningar. När nu 
markentreprenören tagit prover inför schakt så visar 11 av 17 prover tecken på förorening. Denna 
upptäckt gjordes v38 och markfirman har tagit hjälp av markkonsult för att analysera. Vi inväntar 
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beslut från Miljöavdelningen. Tidig kostnadsuppskattning för saneringen har lämnats från 
entreprenören. Ca 4 milj. Sanering påbörjades v 46 
Budget: 42 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V5 2023 
Datum för inflytt: V9 2023 
Budget: 42 Mkr  
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Marieskolan 
Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga 
lokaler. 
Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. Tidplanen står fast och arbetena löper på. 
Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras. 
Provtagningsplan är levererad till byggnadsnämnden för att skapa sig en bild av föroreningens 
utbredning. Tillbyggnaden är nu tät och arbetena med installationerna är igång. 
Budget: 42 Mkr 
Beräknad färdigställande: Slutbesiktning hus A (gamla) och hus H (nybyggnad) juli 2022, Lokalerna 
tillgängliga för verksamheten slutet juli 2022. Med undantag för invändiga arbeten i B-byggnaden som 
ska färdigställas under sommarlovet 2022. Invändiga arbete klara augusti hus B, skolan informerad 
och OK med det. 
Datum för slutbesiktning: Juli 2022 
Datum för Inflytt/tillgång för beställare: Slutet av juli 2022 
Byggprojektledare: Stefan Berner 

Sallerupskolan 
Beslut om rivning finns. FFU ska tas fram under nov-feb. Schablonberäkningar antyder att det blir 
dyrare än beräknat. Ny kalkyl efter färdiga handlingar har tagits fram. Nybyggnad av en treparallell 
skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 
Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är basutredning gjord. 
I höst startar förberedande projektering för evakueringslokaler vid Sallerup. Upphandling av 
nyproduktion sker årsskiftet 21/22. Utformning av evakueringslokalerna håller på att tas fram 
tillsammans med verksamheten. Planerad upphandling årsskiftet 21/22 
Budget: 155 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Maj 2024 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Norrevångsskolan 
Avser utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet 
ingår, förutom undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Den 
totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.  
Startbesked är erhållet för schakt och grundläggning. 
Gjutning av grund ska ske innan jul och stomresningen påbörjas i januari.  
Budget: 70 Mkr 
Datum för slutbesiktning: Dec 2022 
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Datum för inflytt/tillgång för beställare: Jan 2023 
Byggprojektledare: Stefan Berner 

Stehagskolan 
Man har valt att dra ner budgeten till ca 2 Mkr i budgetarbetet. 
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i skolan. I samband med 
prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att 
minska projektet. Uppskattad kostnad är ca 2 milj. för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer 
lämpliga utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder 
färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder. 
Basutredning påbörjad. Projektet ser ut att växa. Delas upp i 2 faser. Omställning från förskola till 
skola och ändring/anpassning av bef. skollokaler.  
Budget: 2 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V28 2023 
Datum för inflytt: V31 2023 
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B) 
Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 
byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 
Upphandlingen är klar. Totalentreprenör blev Otto Nilsson. Ombyggnad av hus F startar v. 46 pga. av 
Ekenäs försening. Invändig rivning har påbörjats i aulan. Man har upptäckt pcb i ytterväggsfogar, 
kommer bli en sanering i samband med att man river. 
Budget: 26 Mkr 
Datum för slutbesiktning: April 2022 
Datum för inflytt: Maj 2022 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Ekenässkolan 
Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. 
Slutbesiktning daterad 2021-10-28 på Ekenässkolan resulterade i en godkänd besiktning. 
Entreprenörerna har fortfarande besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och kommer därför även 
fortsättningsvis behöva tillträde till lokalerna. 
På grund av den stora förseningen, materialkostnader som stigit med ca 25% under Coronapandemin 
kommer budgeten för projektet att överstigas. 
Budget: 84 Mkr  
Beräknad färdigställande: Slutbesiktning 2021-10-29. Verksamhetsstart v.45 
Byggprojektledare: Stefan Berner 
 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 
Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 
Budget: 7,7 Mkr 
Datum för slutbesiktning: Maj 2023 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2023 
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Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) 
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.  
Ny programhandling och kalkyl är framtagen då byggnaden är bedömd som en särskilt värdefull 
byggnad av Eslövs kommun och antikvitare uppskattat mer omfattande kostnader, samt att takets skall 
ha mer tilläggsisolering 
Kalkylen överskrider budgeten upptagen i delårsrapporten hösten 2021 för beslut till 2022. 
Detaljprojektering är igång. Planerad upphandling februari 2022. 
Budget: 17 Mkr 
Datum för slutbesiktning: Maj 2023 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2023 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Idrottslokaler Berga 
Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Slutbesiktning avbröts 23/8 nytt datum inväntas. 
Både städutrymmen och förråd för idrott saknas för tillfället.  
Då entreprenören inte varit kontaktbar under lång tid har vi nu tillsammans med deras advokat gjort en 
överenskommelse att avbryta vårt samarbete. Återstående arbete slutförs av vår upphandlade 
ramavtalsentreprenör, beräknad tid för detta ca 4 månader. BoU informerad 2021-11-08 
Budget: 6,4 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Mars 2022 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Mars-April 2022 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

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, basutredning för att 
sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i 
nov/dec 2022.   
Budget: 43 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024 
Datum för inflytt: augusti - oktober 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Flyingeskolan 
Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 
För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen. 
Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den totala 
projektbudgeten ändras inte. 
När det gäller Flyinge så är ”Steg 1” av Etapp 1 påbörjad och entreprenör är etablerad. Dvs        
receptionen, och rum 163 (ljudproblem). Det mesta är färdigprojekterat. 
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Tanken är att projektera steg två i höst och upphandla ”steg 2” i början på nästa år. Byggstart skall vara 
i april-maj. Verksamheten (fritids) vill att arbetet pågår under vår/sommartid.  
Etapp 2 pausad. 
Budget: 28 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Jan 2023 
Datum för inflyttning: Mars 2023 
Byggprojektledare: Externt Angelica Alvarez, Internt Marcus Stjernkvist 
 
 
Källebergskolan 
På grund av Sallerupsskolans ombyggnation/nybyggnation skall köket på 
Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta där. 
Mindre ombyggnation. 
Budget: 1,9 mnkr 
Datum för slutbesiktning: Juli 2022 
Datum för inflyttning: Aug 2022 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 
 
Tidplan över projekten redovisas nedan på sida 10. 
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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. 
Norrebo, risk att betala 
hinder till 
byggentreprenör. Bygglov 
inte beslutat.  

Medel Projektet var planerat att 
starta vecka 6. 
Hinderersättning enligt avtal 
konceptförskola 55.000 
kr/vecka kan komma att 
krävas, inget skriftligt från 
entreprenör har inkommit. 
Bygglovet är beviljat och 
entreprenaden har 
påbörjats. 

Inget officiellt krav på 
hinderersättning har 
inkommit. 

Nya Skogsgläntan 
försenad pga 
detaljplanearbete.  
 
 
 
 
Budget behöver ses över 
efter att detaljplanen är 
beslutad, då det krävs 
exploateringsåtgärder 
 

Medel Förskoleverksamheten har 
inga lokaler pga. 
provisoriskt bygglov går ut. 
Risk för försening pga 
försenad planprocess 
 
 
Budget för åtgärder utanför 
förskolans tomt är i 
medräknade 

Lokalförsörjningsgruppen 
föreslår provisoriska 
lokaler under byggtiden 
samt att det pågår aktivt 
detaljplanearbete. 
Byggprojektledare 
samordnar.  
Möte med MoS för att ta 
fram budget för åtgärder 
utanför förskolans 
område. Gäller bla 
dagvatten och G/C-vägs 
passage över 
Djupadalsvägen. 

Stehag söder risk för 
försening. Utredning 
gällande brandvatten 
pågår. 
 
 
Risk för försening 

Hög 
 
 
 
 
 
Medel 

Risk för försening  
Bygglov beviljat, inväntar 
tekniskt samråd gällande 
frågan om 
brandsläcksvatten utreds. 
 
Föroreningar i mark har 
påträffats 

Frågan utreds med R-
syd, VA SYD och 
byggprojektledare. 
Tekniskt samråd hålls 
den 24/9. 
 
Fler provtagningar görs 
och handlingsplan 
tillsammans med 
markkonsult och 
miljöavdelningen har 
inletts av Bygg PL 
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Sallerupskolan budgetram 
beräknas överskridas. 
 
 
 
 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 

Högre kvadratmeterpris än 
beräknat. Nuvarande 
budget är 25.000:-/m2. 
Budgetkalkyl från 155 mnkr 
till 183 mnkr. 

Ny kalkyl är framtagen 
utifrån befintliga 
handlingar. 
Byggprojektledare driver 
ärendet 

Gamla östra skolan 
Budgetram överskrids  

Hög Projektet blir försenat pga vi 
behöver invänta 
budgetbeslut. 

Ny kalkyl framtagen av 
byggprojektledare 

Ekenässkolan.  
 
Tvist gällande hinder. 
 
 
Risk för att budget 
överskrids 
 

 
 
Hög 
 
 
Hög 

 
Entreprenören har 
hinderanmälan och 
beställare har vitesbegäran 
 
Ytterligare medel krävs för 
projektet 

 
Jurist är upphandlad för 
juridiskt stöd i 
entreprenadrätt. 
 
Löpande ekonomimöten 
hålls tillsammans med 
entreprenör 

Idrottslokaler Berga 
Försenad 

Hög Försening av 
byggentreprenad 

Avvaktar tidplan för 
slutbesiktning från 
entreprenör. 
Byggprojektledare driver 
ärendet 
Upphandling av advokat 
Moll Wendén tilldelad. 

Stehagskolan 
Risk försening 

Hög Försening av 
byggentreprenad då det 
följer Stehag söder 

Avvaktar Stehag söder. 
Byggprojektledare 
samordnar 

Nya Östra Etapp 2B 
Risk försening 

Låg Försening av 
byggentreprenad pga 
Ekenässkolans försening 

Avvaktar tidplan för 
slutbesiktning av 
Ekenässkolan 
Byggprojektledare driver 
ärendet 
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2021-11-26 
Kristina Thern Servicenämnden 
0413-62364 
kristina.thern@eslov.se 
 
 

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

Tjänsteskrivelse Rapport extern hyresavtal Dec 2021 

Ärendebeskrivning 
Utifrån Servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021 § 8 är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala 
lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal 
om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger 
fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
avtalstecknande. 
 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2021, 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 2021 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 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 december 2021. 
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Beredning 
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 

 
 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal december 
2021.  
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Kristina Thern 
Förvaltningschef Byggprojektchef 
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Information 

 
Byggprojektavdelningens omfattning  
 
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 externa hyresvärdar i nära samarbete med fastighetsavdelningen, 
lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar.  
 
Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025.. 
 
 
 
Bakgrund 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. 
 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2021, 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 2021 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 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. 
 
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 
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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 MSEK, vilket är ett ungefärligt värde då 
alla avtal ännu inte finns upplagda i vårt system Vitec och därmed inte är kvalitetssäkrade. 
 
 
Servicenämnden fick uppgiften att förvalta de externa hyresavtalen 2019.  
I nuläget finns förteckning över hyresavtalen i en excelmodell där utvecklingsarbete pågår att 
kvalitetssäkra och dokumentera samtliga hyresavtal i Vitec. 
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Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar 
 

 
• Karidal 
• Tillfällig inhyrd förskola väster 
• Fridasroskolan och Fridebo förskola  
• Förskola västra Eslöv  
• Lapplandsvägen 11 
 
 
Status Externa hyresavtal 
 
 
Karidal Mötesplats 
Omförhandling av hyresavtal samt erforderliga verksamhetsanpassningar bla kök, servering och 
matsal, vilket görs etapper.  
Förändringarna består av mindre verksamhetsanpassningar i storkök och café/servering. I avtalet 
framgår också att Eslövs Bostads AB planerar att utföra renovering av storkök och diskrum under 
2022. Renoveringen omfattas av nya ytskikt, kakel på väggar och halkfritt golv. Samtidigt utförs 
sedvanligt underhåll enligt gränsdragningslista för restauranglokal. 
Avtalet blir klart höst/vinter 2021. Ombyggnationen klar februari 2022. 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Hyrestid: 10 år 
Ev. förlängningstid: 5 år 
Hyra per år (kr): 1.326.796SEK 
 
 
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 kommer att tecknas under hösten 2021 
Då Eslövs kommun s avtalsentreprenör kommer att utföra ombyggnationen kommer projektledare 
intent på byggprojektavdelningen att utses. 
Eslövs kommun investerar i Brinovas lokaler, vilket innebär direktavskrivning av 
investeringskostnaderna under hyrestiden.  
Fastighetsägare: Brinova 
Hyrestid: Ej klart än 
Ev. förlängningstid:  
Hyra per år (kr): 
 
Fridasroskolan och Fridebo förskola  
Fridebo förskola 
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Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. Projektet 
samordnas med Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta 
då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025 
Fridasroskolan 
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.  
 
Sef Byggprojektavdelningen inväntar svar från verksamheten gällande båda lokalerna 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Hyrestid: Ej klart än 
Ev. förlängningstid:  
Hyra per år (kr):  
 
 
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. Detta 
gör att arbetet med att eftersöka mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte 
kommer att kunna tecknas. 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 utifrån konceptförskolorna som SKR har 
tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se 
även förskola Väster/Centrum nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.   
Diskussioner sker mellan BoU och är på ett tidigt planeringsstadie. 
Fastighetsägare: Ej klart 
Hyrestid:  
Ev. förlängningstid:  
Hyra per år (kr):  
 
 
Lapplandsvägen 
LSS-barnboendet Lapplandsvägen 11A ligger idag i ett vanligt bostadshus och nära skolan. 
Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A grundar sig på 
barnens fysiska som är omfattande och boendeformen på Lapplandsvägen 11A är inte anpassat efter 
barnens behov. 
Tidigare föreslagen omflyttning från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte längre aktuell då 
behovet av platser har minskat och då de åtgärder som behövs är möjliga att göra i befintliga lokaler. 
Basutredning pågår, projektledare internt byggprojektavdelningen är utsedd till Fredrik Liedberg. 
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
Hyrestid: Ej klart än 
Ev. förlängningstid:  
Hyra per år (kr): 
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Tidplan över projekten redovisas nedan på sida X. 
(Denna redovisas i nästkommande rapport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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