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Kallelse till kommunstyrelsen 
Onsdagen den 31 augusti 2022, kl. 13:30 
Sammanträdesrum 1, Stadshuset 
 
I tur att justera:  Hanna Nilsson 
Ersättare:  Lena Wallentheim  
Tid och plats för justering: Kommunledningsförvaltningen 
 

Föredragningslista    
 

Sammanträdet inleds med att Camilla Lindoff ger en uppdatering av klimatkommunerna mellan  
kl. 13:30-13:45 med 5 minuter därefter för frågor.  

 Ärenden Till  

 Upprop    

 Protokollsjustering    

1. Information från kommundirektören    

2. Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

   

3. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-23  
 

   

4. Övriga anmälningar 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-23 
 

   

  



    2 (5)  

  

  

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 

5.  Motion om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-23 
 • BUN protokoll 2022- 
 • TN protokoll 2022- 
 • TF tjänsteskrivelse 2022- 
 • ON protokoll 2022-05-31 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-04-13 
 • Motionen  
 

KF  

6.  Revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-30 
 • Revidering av riktlinjer för inköp och  
   upphandling 
 

KF  

7. Borgensavgifter 2023  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 

KS  

8. Flytt av investeringsmedel avseende 
räddningsfordon  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-06-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-29 
 

KS  

9. Slutredovisning av investeringsprojekt med 
budgeterat anslag på över 1 miljon kronor inom 
kommunledningsförvaltningen  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-06-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-24 
 • Slutredovisningar av investeringsprojekt  
   inom kommunledningsförvaltningen 
 

KS  
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 Kommunstyrelsen 
 

 
 

10. Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-13 
 • Hässleholms kommuns sociala stiftelses  
   årsredovisning 
 

KS  

11. Medfinansiering av Leader 2023-2027  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • Ordförandeförslag 2022-08-16 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-01  
 • Information om medfinansiering  
   2023-2027 Hässleholm (ansökan) 
 • Lokalutvecklingsstrategi Leader Östra  
   Skåne 2023-2027 
 

KS  

12. Investeringsbudget omsorgsnämnden 2022, 
utökat behov  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-04 
 • Bilaga 1 OF tjänsteskrivelse 2022-05-06 
 • Bilaga 2 ON protokoll 2022-05-31 
 

KS  

13. Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter – förtydligande 
av proprieborgen 

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-12 
 • HMAB tjänsteskrivelse 2022-08-11 

KF  
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 Kommunstyrelsen 
 

 
 

14. Granskningsrapport om process av inköp av 
skyddsutrustning  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-06-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-13 
 • ON protokoll 2022-05-03 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-04-22 
 • Revisorerna granskning 2022-03-03 
 • Granskningsrapport 

KF  

15. Medlemskap i Energikontoret Sydost  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-06-15 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-18 
 • Välkommen till Energikontor Sydost 
 • Ägardirektiv 
 • Avsiktsförklaring 
 • Om energikontor och energirådgivning 
 • Finansieringsmodell 2023 
 • Bolagsordning Energikontor Sydost 
 • Stadgar föreningen Energikontor Sydost 
 • Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29 
 • Protokoll Föreningsstämma 2022-04-29 
 • Bolagsstyrelsens förslag till  
   serviceavgifter 2023 
 • Föreningsstyrelsens förslag på tidsplan 
 • Föreningsstyrelsens förslag till  
   medlemsavgift 
 • Föreningsstyrelsens förslag till nya  
   medlemmar 
 • Verksamhetsberättelse 2021 Energikontor  
   Sydost AB 
 • Årsredovisning 2021 Energikontor  
   Sydost AB 

KS  

16. Ändrad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-30 
 • Nu gällande förbundsordning 
 • Ny förbundsordning 

KF  
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 Kommunstyrelsen 
 

 
 

17. Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-09 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-23 
 • Hundrastgård Hässleholm stad.pdf 
 • KS protokoll 2022-02-02  
 • TN protokoll 2021-11-25  
 • Motionen 

KF  

18. Motion om inventering av tomma hus  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-20 
 • MSN protokoll 2022-04-27 
 • Motionen 

KF  

19. Motion om att göra en långsiktig plan för 
Hässleholms små- och byskolor  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-08-17 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-29 
 • TN protokoll 2022-06-23 
 • BUN protokoll 2022-06-16 
 • BUF yttrande 2022-04-27 
 • Motionen 

KF  

20. Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-11 
 • TN protokoll 2022-05-19 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-03-01 
 • Utredning lokalt fastighetsansvar 
 • KF protokoll 2022-01-31 
 • Motionen  

KS  

 
Kommunstyrelsen 

Lars Johnsson (M) 
Ordförande 

Louise Davidsson 
Sekreterare 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
2022-08-23  

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

 

RTJ 2022/8-1 
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll maj 2022. 
 

RTJ 2022/9-1 
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
och utfärdade förelägganden avseende sotning och brandskyddskontroll juni 2022. 
 

RTJ 2022/10-1 
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
och utfärdade förelägganden avseende sotning och brandskyddskontroll juli 2022. 
 

KLF 2022/510-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i juni 2022. 
 

KLF 2022/555-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i juli 2022. 
 

KLF 2022/20-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut tagna av 
upphandlingschefen under perioden 2022-01-12 – 2022-06-29. 
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Protokoll 
Personalutskottet 2022-06-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Louise Davidsson 

Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum  
2022-08-23 
 

 

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Övriga anmälningar 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 
 

KLF 2022-14 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 maj 
2022.  

KLF 2022-17 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 30 juni 
2022.  

KLF 2022-18 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 31 juli 
2022.  

KLF 2022-16 
Regionfullmäktiges sammanträdesplanering 2023.  

KLF 2021/200-15 
Regionfullmäktige har antagit Regionplan för 2022-2040. 

KLF 2022/426-1 
Årsredovisning 2021 för VoB Syd AB. 

KLF 2022/441-1 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat om 
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024.  

KLF 2022/461-1 
Omsorgsnämndens yttrande över SOU 2022:6 – hälso- och sjukvård i beredskap. 

Hässleholms 
kommun 
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KLF 2022/503-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om startdatum och åtgärder för modell 
för klimatväxling.  

KLF 2022/532-1 
Tackbrev från vänorten Eckernförde för besöket i Hässleholm. 

 
Protokoll 
Minnesanteckningar dialogmöte Framtidens teknikutbildningar/TC lokal 
styrgrupp 2022-04-08 
Mötesprotokoll styrgrupp badhus 2022-06-13 
Styrelseprotokoll samordningsförbundet Skåne Nordost 2022-06-13 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-06-08 
Styrgrupp Framtidens Teknikutbildningar 2022-06-03 
HIBAB styrelseprotokoll 2022-03-22 och 2022-06-22 
Hässleholms fibernät AB styrelseprotokoll 2022-05-23 
Hässleholm Miljö AB styrelseprotokoll 2022-06-16 och 2022-08-18 

 
Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: KLF 2022/63 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och 
köpa in ekologiska produkter. 

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. 

Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ. 

Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttranden i ärendet. Kommunens upphandlingschef har varit 
nämnderna behjälplig vid handläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

16 (28) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Bedömning 
I kommunens måltidspolicy stadgas under rubriken Miljö och hållbar utveckling att 
"För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade". Att sluta att upphandla och 
köpa ekologiska produkter skulle alltså strida mot måltidspolicyn. 

Upphandling i aktuella fall ska ske enligt reglerna i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Enligt 4 kap 1 § i lagen ska upphandlande myndigheter ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär bland 
annat att det inte är lagligt möjligt att bestämma att som villkor i en upphandling 
föreskriva att livsmedel ska vara närodlat eller odlat i Sverige. 

Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
U pphandlingsenheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (28) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-23 KLF 2022/63 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och 
köpa in ekologiska produkter.  

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. - 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttranden i ärendet. Kommunens upphandlingschef har varit 
nämnderna behjälplig vid handläggningen. 
 
Bedömning 
 
I kommunens måltidspolicy stadgas under rubriken Miljö och hållbar utveckling att 
”För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade”. Att sluta att upphandla och 
köpa ekologiska produkter skulle alltså strida mot måltidspolicyn. 
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Upphandling i aktuella fall ska ske enligt reglerna i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Enligt 4 kap 1 § i lagen ska upphandlande myndigheter ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär bland 
annat att det inte är lagligt möjligt att bestämma att som villkor i en upphandling 
föreskriva att livsmedel ska vara närodlat eller odlat i Sverige.  
 
Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef  
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden  
Tekniska nämnden 
Upphandlingsenheten 

 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 13 (29) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   
 

Motion från Sverigedemokraterna gällande "Ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen" 
Dnr: BUF 2022/491 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till att avslå motionen i sin helhet. 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen i sin 
helhet. 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de anför 
följande: 
 
Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och 
företag. Här vill vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar 
på att byta ut alla ekologiska produkter som kommunen köper in till att i stället 
köpa in lokalt producerade produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer 
göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar miljön genom 
minskade transporter. 
 
Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 14 (29) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer 
totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk livsmedelsproduktion 
generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad import ökad 
miljöbelastning globalt sett. 
 
Källor: Riksdagens utredningstiänst "Rapport från utredningstiänsten ekologiska varor, 
 
Dnr:2019:21" 
Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid avdelningen fysisk 
resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miliövetenskap, Chalmers University of Technology 
 
sverigedemokraterna yrkar därför:  
 
-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla 
och köpa in ekologiska produkter. 
- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. 
-Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ. 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-07, § 56, följande:   
 
Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Stefan Larsson (M) yrkar att ärendet behandlas direkt i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer Stefan Larssons förslag till beslut mot Jens Lindholms yrkande 
och finner Stefan Larssons förslag till beslut bifallet. 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 



SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H .. ssl holms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 32

Yttrande motion - Ta bort de ekologiska produkterna i 
kommunen 
Dnr: TF 2022/250 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Ledamöter från Sverigedemokraterna och Folkets väl reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Simon Berneblad (KD), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV) Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen enligt följande: 
Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och 
företag. Här vill vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar 
på att byta ut alla ekologiska produkter som kommunen köper in till att i stället 
köpa in lokalt producerade produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer 
göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar miljön genom 
minskade transporter. Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, 
inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre 
volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk 
livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad 
import ökad miljöbelastning globalt sett. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (19) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H'" st holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska 
varor, 
Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent 
vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University ofTechnology 

Sverigedemokraterna yrkar därför: · 
Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 

Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Yttrande 
SD har inkommit med en motion om att k mmunfullmäktige beslutar att 
Hässleholms kommun slutar att upphandla och köpa in ekologiska produkter, att 
ekologiska produkter som produceras i Hässleholms kommun får upphandlas under 
en respittid på 3 år från taget beslut och att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 
I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan "En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" 
(Regeringens proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig 
sektor ska uppgå till 60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en 
inriktning/incitament till ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer 
Hässleholms kommun. Under 2021 var 37 procent av livsmedelsinköpen i 
Hässleholms kommun ekologiska. 
Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete 
har vi varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. I 
nuvarande avtal är näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis och 
grönsaker under säsong svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal 
producent. 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S rMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Tekniska nämnden 

om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för 
vissa produktgrupper ställa ekologiska krav. 

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

• skydda miljön och klimatet 

• bevara markens bördighet på lång sikt 

• minska mängden skadliga ämnen i miljön 

• upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 

• respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 

• främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU :s 
olika medlemsländer 

• bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 

• utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 
specifika behov och mål 

• bidra till en hög grad av biologisk mångfald 

• främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt 
att odla ekologiskt. 

Källa: https://jordbruksverket.se/jordbruk t-miljon-och-klimatet/ekol gisk
produk:tion 

Slutsats 
Detta sammantaget innebär att om vi skulle sluta köpa ekologiska livsmedel går vi 
ifrån den nationella livsmedelsstrategin. Som offentlig aktör är det juridiskt sett inte 
möjligt att ställa krav på ursprunget och därmed att de varken kan vara lokala eller 
svenska producenter. Dock används olika grepp för att ge svenska och lokala 
företag goda förutsättningar att lämna anbud, vilket Hässleholms kommun 
fortsättningsvis kan göra. Därav föreslås avslag av motionen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Häs I holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

T elauska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 58, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (19) 
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2022-04-07  

 Skriv mottagaradress här 
Handläggare 
Ann-Louise Luttrén 
Tekniska förvaltningen 
0451-26 8187 
ann-louise.luttren@hassleholm.se 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Yttrande över motion från Hanna Nilsson (SD) och Susanne Lottsfeldt (SD) ”Ta 
bort de ekologiska produkterna i kommunen” daterad 2022-01-31 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. 

 

Bakgrundsbeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen enligt följande: Sverigedemokraterna tycker det är väldigt 
viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill vi göra en omställning som 
även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska produkter som 
kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade produkter i den mån som 
det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar 
miljön genom minskade transporter. Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska 
produkter, inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis 
lägre volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk 
livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad 
import ökad miljöbelastning globalt sett.  

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska varor,  

Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid 
avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University of Technology  

Sverigedemokraterna yrkar därför: ·  

-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och 
köpa in  

ekologiska produkter.  

Hässleholms 
kommun 
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- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms  

kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut.  

-Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade alternativ.  

 

Yttrande 

SD har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms 
kommun slutar att upphandla och köpa in ekologiska produkter, att ekologiska produkter 
som produceras i Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från 
taget beslut och att öka upphandlingen av svenska närodlade alternativ. 

I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan ”En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” (Regeringens 
proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig sektor ska uppgå till 
60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en inriktning/incitament till 
ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer Hässleholms kommun. Under 2021 
var 37 procent av livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun ekologiska.  

Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete har vi 
varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. I nuvarande avtal är 
näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis och grönsaker under säsong 
svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling (LOU), 
bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen om icke-
diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa krav som endast 
svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller får lokala leverantörer 
ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika grepp i en upphandling för 
att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar som möjligt att lämna 
konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för vissa produktgrupper ställa 
ekologiska krav.  

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

• skydda miljön och klimatet 
• bevara markens bördighet på lång sikt 
• minska mängden skadliga ämnen i miljön 
• upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 
• respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 
• främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika 

medlemsländer 
• bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 
• utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 

specifika behov och mål 
• bidra till en hög grad av biologisk mångfald 
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• främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt att 
odla ekologiskt. 

Källa: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-
produktion  

 

Slutsats 

Detta sammantaget innebär att om vi skulle sluta köpa ekologiska livsmedel går vi ifrån 
den nationella livsmedelsstrategin. Som offentlig aktör är det juridiskt sett inte möjligt att 
ställa krav på ursprunget och därmed att de varken kan vara lokala eller svenska 
producenter. Dock används olika grepp för att ge svenska och lokala företag goda 
förutsättningar att lämna anbud, vilket Hässleholms kommun fortsättningsvis kan göra. 
Därav föreslås avslag av motionen. 

 

 

Tekniska förvaltningen   

Mats Svensson 
Förvaltningschef 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Åsa Ollerstam Lundh 
Förvaltningschef 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Niklas Persson 
Förvaltningschef 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 59 

Motion ta bort ekologiska produkter kommunen 
Dnr: OF 2022/111 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar att omsorgsnämnden bifaller motionen. 

Kristina Lind (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut 

Omröstning 
Ordförande ställer Susanne Lottsfeldt (SD) ändringsyrkande mot Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en remiss om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen till förmån för lokala produkter. De föreslår: 

Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 
Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 
Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Omsorgsförvaltningen har samarbetat med barn och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i framtagandet av detta svar. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 49, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår omsorgsnämnden besluta: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna. 
Kommunlednings förvaltningen. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Datum Diarienummer 
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 Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 
 
asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 
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Motion ta bort ekologiska produkter kommunen 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår omsorgsnämnden besluta: 

-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.  

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en remiss om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen till förmån för lokala produkter. De föreslår: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter.  

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 

- Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Omsorgsförvaltningen har samarbetat med barn och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i framtagandet av detta svar. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 2022-01-31 om att ta bort de 
ekologiska produkterna i kommunen enligt följande: Sverigedemokraterna tycker 
det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill vi göra en 
omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska 
produkter som kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade 
produkter i den mån som det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

kommunen samtidigt som man sparar miljön genom minskade transporter. Det 
finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur miljösynpunkt. 
Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer totalt, vilket innebär 
att importen ökar. Eftersom svensk livsmedelsproduktion generellt sett är mer 
miljövänlig än alternativen innebär ökad import ökad miljöbelastning globalt sett.  

Källor: Riksdagens utredningstjänst "Rapport från utredningstjänsten ekologiska 
varor,  

Dnr: 2019:21" Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent 
vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, 
Chalmers University of Technology  

Sverigedemokraterna yrkar därför: ·  

-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla 
och köpa in ekologiska produkter.  

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut.  

-Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade 
alternativ.  

 

Yttrande 

I den nationella livsmedelsstrategin finns regeringens handlingsplan ”En 
livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” 
(Regeringens proposition 2016/17:104). Målsättningen är att inköp från offentlig 
sektor ska uppgå till 60 procent ekologiska produkter år 2030, detta för att ge en 
inriktning/incitament till ekologiskt jordbruk i Sverige. Denna strategi följer 
Hässleholms kommun. Under 2021 var 37 procent av livsmedelsinköpen i 
Hässleholms kommun ekologiska.  

Livsmedelsinköpen i Hässleholms kommun styrs genom upphandling som sker vart 
fjärde år och i samarbete med flera närliggande kommuner. Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven. I detta samarbete 
har kommunerna varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. I nuvarande avtal är näst intill samtliga inköp av mejeri, kött, ägg samt potatis 
och grönsaker under säsong svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal 
producent. 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
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om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Ett av dessa grepp har varit att för 
vissa produktgrupper ställa ekologiska krav.  

Den ekologiska produktionen ska sträva efter att: 

 skydda miljön och klimatet 
 bevara markens bördighet på lång sikt 
 minska mängden skadliga ämnen i miljön 
 upprätthålla höga standarder för djurvälfärd 
 respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov 
 främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika 

medlemsländer 
 bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade 
 utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets 

specifika behov och mål 
 bidra till en hög grad av biologisk mångfald 
 främja utvecklingen av ekologisk växtförädling för att göra det mer lönsamt att 

odla ekologiskt. 

Källa: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-
produktion  

 

Slutsats 

Detta sammantaget innebär att om Hässleholms kommun skulle sluta köpa 
ekologiska livsmedel går kommunen ifrån den nationella livsmedelsstrategin. Som 
offentlig aktör är det juridiskt sett inte möjligt att ställa krav på ursprunget och 
därmed krav på att det ska vara lokala eller svenska producenter. Dock används 
olika grepp för att ge svenska och lokala företag goda förutsättningar att lämna 
anbud, vilket Hässleholms kommun fortsättningsvis kan göra.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås avslag av motionen. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga. 

Barnperspektivet  

Beaktat 

Miljökonsekvenser 

Aktuellt på sikt 

  

Facklig samverkan 

Inför omsorgsnämnden 220531 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte klarlagt 

 
Bilagor 

Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

KLF 2022/63-1 - Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

 

Sändlista: 

Sverigedemokraterna. 

Kommunledningsförvaltningen. 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 

  



c)verVJl!fUJKIJKrderna 
. -y- Hässleholm 

Motion 

•ra bort de ekologiska produkterna i kommunen· 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. 

2022-01-31 

Sverigedemokraterna tycker det är väldigt viktigt att gynna vårt lokala jordbruk och företag. Här vill 
vi göra en omställning som även kommer gynna miljön. Vi satsar på att byta ut alla ekologiska 
produkter som kommunen köper in till att i stället köpa in lokalt producerade produkter i den mån 
som det är möjligt. Detta kommer göra en besparing för kommunen samtidigt som man sparar 
miljön genom minskade transporter. 

Det finns flera skäl att vara kritisk till ekologiska produkter, inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel 
ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom 
svensk livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad import 
ökad miljöbelastning globalt sett. 

Källor: Riksdagens utredningst;änst "Rapport från utredningst;änsten ekologiska varor, 
Dnr:2019:27" 

Samt "Ekologisk mat är sämre för klimatet" Stefan Wirsenius, docent vid avdelningen fysisk 
resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miliövetenskap, Chalmers University of T echnology 

sverigedemokraterna yrkar därför: 

-Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att upphandla och köpa in 
ekologiska produkter. 

- Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i Hässleholms 
kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget beslut. 

-Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska närodlade alternativ. 

~ ( ~ 
Susanne Lottsfeldt{SD) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: KLF 2021/947 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjer för Inköp och upphandling revideras av tre anledningar: 

1. Samtliga som genomför en direktupphandling ska ha genomgått en 
utbildning som anordnas av upphandlingsenheten. 

2. Förtydligande av ansvarsfördelningen med bakgrund av att 
kostverksamhetens övergång till tekniska förvaltningen. 

3. Tidigare riktlinjer gällde samtliga styrelser och nämnder och ändras till att 
endast omfatta nämnder 

Sänt till: 
Upphandlingsenheten 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 
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Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen följande beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för Inköp och 
upphandling. 

 

Sammanfattning  

Riktlinjer för Inköp och upphandling revideras av tre anledningar: 

1. Samtliga som genomför en direktupphandling ska ha genomgått en 
utbildning som anordnas av upphandlingsenheten. 

2. Förtydligande av ansvarsfördelningen med bakgrund av att 
kostverksamhetens övergång till tekniska förvaltningen. 

3. Tidigare riktlinjer gällde samtliga styrelser och nämnder och ändras till att 
endast omfatta nämnder 

 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av Kommunstyrelsen (2020-06-10, § 108) ska samtliga som genomför 
en direktupphandling ha genomgått utbildning som anordnas av 
upphandlingsenheten. Till detta ändras Lagen om offentlig upphandling 2022-02-01 
bland annat avseende regelverket för direktupphandlingar.  

Den andra revideringen avser förtydligande av ansvarsfördelningen mellan den 
centrala upphandlingsenheten och tekniska förvaltningen med bakgrund av att 
kostverksamheten kommer att övergå i deras regi. Det tydliggörs att tekniska 
förvaltningen hanterar upphandlingar avseende entreprenader samt varor och 
tjänster som anknyter till entreprenader. 

Hässleholms 
kommun 
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Ändringarna återfinns i blå text på sidorna 7 och 9. 

Ändringen av vilka som omfattas av dokumentet återfinns på försättsbladet. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Får hanteras inom befintliga budget. 

 

Bilagor 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 

 

 

Sändlista: 

Upphandlingsenheten 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic 

Biträdande förvaltningschef 
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Inledning 
Styrningen i Hässleholms kommun ska säkerställa att tillgängliga resurser används på ett effektivt, 
ansvarsfullt och demokratiskt sätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphand-
ling inom försörjningssektorn (LUF), lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om upphand-
ling av koncessioner (LUK) anger ramarna för det kommunala uppdraget och inom detta ramverk 
finns de politiska viljeinriktningarna. Regeringen presenterade under 2016 en nationell upphand-
lingsstrategi som inleds med följande ord: 

Det offentliga Sverige står inför betydande utmaningar. Förändringar i vår omvärld exem-
pelvis inom klimat, miljö, demografisk utveckling och migrationsströmmar, men även med-
borgarnas förändrade förväntningar på service ställer stora krav på den offentliga sektorns 
funktion. En väl fungerande offentlig upphandling är av avgörande betydelse för en väl 
fungerande samhällsservice som tillgodoser medborgarnas berättigade förväntningar (Fi-
nansdepartementet, 2016).   

Detta påvisar vikten av att använda upphandlingen som ett av flera redskap för att skapa en väl 
fungerande samhällsservice. Genom att i dessa riktlinjer förtydliga och konkretisera kommunens 
inköps- och upphandlingspolicy (KF 2015-04-27, § 60) såväl som de intentioner som kommunens 
Resursoptimeringsplan omfattar, bidrar Hässleholms kommunala verksamheter till ett välmående 
samhälle både lokalt och globalt och till en hållbar konsumtion. 

Riktlinjer för kommunala verksamheters konsumtion 
Kommunala verksamheter ska konsumera på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att inte 
bidra till att skadliga ämnen som kemikalier, plast eller läkemedel sprids i naturen eller i männi-
skors livsmiljöer; att inte bidra till barnarbete eller undermåliga arbetsförhållanden; att inte tära på 
ändliga naturresurser; att inte orsaka klimatpåverkan; och att inte bidra till ökad antibiotikare-
sistens. Hur vi ska kunna leva upp till dessa krav är varken självklart eller enkelt. Ett sätt är att 
sträva efter att konsumera i enlighet med de översta stegen i avfallstrappan (figur 1), vilket ligger i 
linje med kommunens Resursoptimeringsplan. 

Figur 1. Avfallstrappan. Vi strävar efter att ta oss till de översta ste-
gen, som innebär att i första hand minimera konsumtionen, i andra 
hand återanvända och i tredje hand återvinna.  
Källa: Hässleholm Miljö AB.  
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Hässleholms kommunala verksamheter ska konsumera enligt följande prioriteringsordning: 

1. Minimera den nuvarande förbrukningen
Identifiera produkter och tjänster som verksamheten konsumerar mycket av, till exempel förbruk-
ningsprodukter och livsmedel, och etablera rutiner för inköp och användning av dessa. Undvik
produkter gjorda av plast eller som innehåller mikroplast. Välj flergångsartiklar före engångsartik-
lar och produkter med så lågt innehåll av kemikalier som möjligt, i synnerhet sådana som finns i
barns livsmiljöer.

2. Återanvänd och lämna till återanvändning
Undersök först möjligheten att byta, avyttra eller ta över inventarier inom egen eller närliggande
verksamhet. Om detta inte är möjligt, avyttra och införskaffa inventarier via Ge och Få, kommu-
nens interna inventariepool. I de fall den önskade produkten inte finns att tillgå via Ge och Få kan
produkter avropas från befintliga ramavtal med begagnat aktörer.

Överblivna inventarier ska lämnas till Ge och Få. Inventarier får korttids lagras lokalt, men vid 
längre lagringsbehov ska inventarier lämnas till Ge och Få för att tillgängliggöras för andra verk-
samheter.  

3. Välj hållbart producerade produkter vid nyinköp
Vid inköp av nya produkter ska en hållbar konsumtion tillses genom kravställning i enlighet med
Riktlinjer för inköp och upphandling. Hänsyn tas till perspektiv som rättvis produktion, lokal och
miljöanpassad produktion samt att styra mot en mer funktionsbaserad konsumtion (att köpa
tjänster istället för produkter) vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Vid val av köp av tjänster istäl-
let för produkter ska Finanspolicyn följas.

4. Minimera avfallet
Genom att följa de föregående tre punkterna har avfallet som kommunens konsumtion orsakar
minskat avsevärt.

Riktlinjer för upphandlingsprocessen 

Krav i upphandlingen för en ansvarsfull konsumtion 
Den offentliga upphandlingen omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Hur dessa resurser 
används har en verklig effekt på kommunens ekonomi såväl som på samhällets utveckling i stort. 
Genom att arbeta strategiskt med upphandling och inköp ökar möjligheten att använda resurser 
effektivt, göra goda affärer och främja en hållbar samhällsutveckling både lokalt och globalt i en-
lighet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom kravställningar i förfrågnings-
underlagen kan kommuner påverka även leverantörernas arbete för en ansvarsfull konsumtion 
och produktion. 
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3 (9) 

Upphandlingen motsvarar verksamheters behov och främjar en hållbar samhällsutveckling 
I upphandlingsarbetet skall verksamhetens behov och mål vara styrande. Upphandlingen ska an-
vändas för att öka kommunens resurseffektivitet och främja angelägna samhällsmål som en god 
miljö, god djuromsorg, innovation, minskad ekonomisk brottslighet, lokal näringslivsutveckling 
samt bra anställningsvillkor och andra sociala hänsyn. Allt i enlighet med nationella och lokala 
styrdokument för upphandling och inom ramen för gällande lagstiftning. 

Upphandlingen utgår från ett totalkostnadsperspektiv 
Resurseffektivitet är inte detsamma som billigast i inköp. Det finns en risk att inköpen styrs uti-
från ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv i form av lägst inköpskostnad. Kommunen behöver 
därför säkerställa att det som köps in istället är ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsper-
spektiv. Detta innebär att beräkna de totala kostnaderna under varans eller tjänstens hela livs-
längd. Det finns verktyg för att beräkna vissa produkters livscykelkostnad (LCC) och Upphand-
lingsmyndigheten driver och erbjuder stöd i detta arbete.  

Upphandlingen bidrar till ett socialt hållbart samhälle 
Att ta ett socialt ansvar i upphandlingen handlar om att kommunens konsumtion ska bidra till 
människors välbefinnande och inte påverka människor negativt. Till exempel att främja möjlig-
heter till anställning, öka jämställdheten och jämlikheten, tillse att varor och tjänster inte utesluter 
vissa användare eller är skadliga för hälsan, att säkerställa skäliga arbetsvillkor, inte missgynna 
idéburna organisationer, främja en fri och rättvis handel och respektera mänskliga rättigheter.  

Vid all upphandling skall det bedömas om det föreligger risk för brott mot grundläggande arbets-
villkor och mänskliga rättigheter i produktionskedjan för upphandlingens föremål. Med grundläg-
gande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter avses: 

 ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,
 FN:s barnkonvention, artikel 32,
 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt
 den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd

som gäller i tillverkningslandet.

Om bedömningen visar att risk föreligger ska relevanta etiska krav formuleras i förfrågningsun-
derlaget på ett lämpligt sätt, förutsatt att kraven går att kontrollera.  

Vid upphandling av entreprenader och underhållstjänster skall krav på minst ID06 ställas. Utdrag 
från belastningsregister skall ställas som krav för leverantörer vars anställda ska utföra uppdrag i 
miljö med barn. Kraven läggs lämpligen som kontraktsvillkor. Upphandlingsmyndighetens krite-
rier används som utgångspunkt, inom de områden där dessa finns framtagna. 

Upphandlingen bidrar inte till ekonomisk brottslighet 
Mutor och korruption är förbjudet enligt lag och ska inte förekomma inom någon verksamhet i 
Hässleholms kommun. Eventuella försök till muta skall anmälas. En upphandlingsprocess får inte 
misstänkliggöras utifrån att ovidkommande hänsyn tas. Resor och övernattningar med mera beta-
lar kommunen själv. Gåvor från leverantörer, som ej är av mindre värde, avstår anställda inom 
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Hässleholms kommun från att ta emot. Kommunikationen med leverantörer är öppen och före-
bygger missförstånd. Avtalsuppföljningen kan användas som verktyg för att öka förtroendet för 
kommunen som beställare och visa leverantörer att avtalen följs. 

Upphandlingen bidrar till minskad påverkan på miljö och klimat 
Offentlig upphandling inom Hässleholms kommun ska användas för att främja en god miljö och 
för arbetet gentemot de nationella miljökvalitetsmålen. Det innebär att de varor, tjänster och ent-
reprenader kommuner köper in ska ha så låg påverkan på mark, vatten, luft, levande organismer 
och klimat som möjligt. Detta inkluderar även människan, som påverkas både direkt och indirekt 
av en försämrad miljö. 

När miljökrav upprättas och utvärderas ska i första hand Upphandlingsmyndighetens upphand-
lingskriterier användas, som minst med krav på basnivå. I vissa fall är det lämpligt att ställa högre 
krav, till exempel för att säkerställa att produkter inte innehåller skadliga kemikalier, att klimatpå-
verkan är så låg som möjligt och att förbrukningen av plast och mikroplast fasas ut, vilket innebär 
krav på avancerad nivå eller spjutspetsnivå. Vid användande av kriterierna bör det kontrolleras 
om dessa ska anpassas efter lokala och regionala förhållanden.  

Djurskyddskrav ställs i livsmedelsupphandlingar 
I synnerhet vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster är det viktigt att ställa djurskydds-
krav. När upphandlingsprocessen är klar är det lämpligt att vid avtalsstart göra en genomgång av 
djurskyddskraven på offererat sortiment tillsammans med vald leverantör. Kraven och efterlevna-
den av dessa följs upp kontinuerligt under hela avtalsperioden. 

Upphandlingen stöttar en cirkulär ekonomi 
Genom att ställa krav i upphandlingen som stöttar en cirkulär ekonomi, alltså ett kretsloppsbase-
rat konsumtionssystem, främjas såväl det lokala näringslivet som resursoptimeringsperspektivet. 
Den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen i en mer cirkulär 
riktning. Hässleholms kommun kan främja konsumtionen av tjänster istället för förbrukningspro-
dukter och leasa istället för att köpa; ställa krav på att produkter är anpassade för återanvändning 
och återvinning; och i de fall marknaden inte kan erbjuda en cirkulär lösning se innovationsupp-
handling som en framkomlig väg. Detta lägger grunden för en mer effektiv ekonomi för såväl 
kommunen som för det lokala och globala samhället. Vid val mellan hyra, leasa eller att köpa 
måste Finanspolicyn följas. 

Upphandlingsprocessen 

Upphandlingen bidrar till en väl fungerande konkurrens på marknaden 
Kommunens upphandling ska vara effektiv och tillvarata konkurrensen på marknaden. En väl 
fungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster är avgörande för att den 
offentliga upphandlingen ska kunna tillgodose samhällets behov på bästa sätt. En ambition med 
kommunens upphandlingar är att små och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leve-
rantörer. Dessa företag kan ha fördelar som kommunen ska försöka ta tillvara. 

I varje upphandling ska möjligheten att tillåta att lämna anbud på olika delar prövas. Prövningen 
ska ske utifrån ett affärsmässigt perspektiv och med utgångspunkt i rimlig uppdelning utifrån 
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kommunens eventuella merkostnad och resurser för att upphandla och arbeta med flera leveran-
törer på närliggande avtalsområden. Förenklingsåtgärder i upphandlingsprocessen ska ha ett små-
företagarperspektiv.  

En strategi för varje inköpskategori 
För att säkerställa att rätt krav används inom respektive inköpskategori utvecklar upphandlingsen-
heten strategier som synliggör detta, som stöd för både upphandlare och inköpare.  

Anpassade förfrågningsunderlag 
En förutsättning för en god konkurrens är att varje förfrågningsunderlag anpassas efter det som 
upphandlas och de anbudsgivare som förväntas lämna anbud. En stor byggentreprenad där anbud 
från stora nationella företag förväntas är inte detsamma som en liten entreprenad där anbud från 
lokala ensamföretagare kan förväntas. Ett alltför enkelt eller ett alltför komplicerat förfrågnings-
underlag riskerar att leda till missar i kvalitet eller konkurrens. Det är den ansvarige upphandlarens 
ansvar att anpassa förfrågningsunderlag och upphandlingsmetod till den aktuella upphandlingssi-
tuationen. Intyg och bevis ska bara krävas som bilaga i anbuden om det är nödvändigt för upp-
handlingen.  

Annonsering i tillgänglig, godkänd databas 
För upphandlingar som enligt lag ska publiceras, ska en godkänd tillgänglig databas som anvisas 
av upphandlingsenheten användas. 

Elektronisk kommunikation i upphandlingar 
Elektronisk kommunikation mellan Hässleholms kommun och leverantörer är mer effektiv och 
tidsbesparande än en traditionell skriftlig kommunikation, som ett led i en effektiv e-förvaltning. 
En elektronisk upphandlingsprocess som enligt lag är påbjuden ger också ett bättre stöd för an-
budsgivaren. Upphandlingar sker därför elektroniskt, med undantag för direktupphandlingar. 

Utvärderingen är logisk, konsekvent och förutsägbar 
Det saknas skäl att välja en enda utvärderingsmetod. Det finns ett värde i att ha möjlighet att välja 
olika utvärderingsmetoder i olika upphandlingar. Huvudsaken är att den valda metoden är logisk, 
konsekvent och förutsägbar för att möjliggöra ett väl underbyggt tilldelningsbeslut. 

Tilldelningsbeslut är tydligt motiverade 
Ett tydligt beslut med en motivering som anger skälen för tilldelningsbeslutet är nödvändigt för 
att leverantörerna ska få förtroende för upphandlingsprocessen. Ett förtroende för processen 
minskar risken för överprövningar och leder till att leverantörens vilja att delta i kommande upp-
handlingar ökar. 

Avtal registreras i upphandlingsenhetens databasbaserade IT-stöd 
Upphandlingar leder till många avtal som har en varaktighet från några få månader till åtskilliga år. 
Det finns ett behov av att ha kontroll över såväl pågående som avslutade avtal. Vad gäller avtals-
dokumentationen finns ett behov av att ha ordning på såväl pappersdokument som elektroniska 
dokument.  
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Utöver själva dokumentationen finns ett stort behov av att ha kontroll över vilka avtal som avdel-
ningen tecknat, vilka leverantörerna är, vilka kontaktpersoner man har och dessa personers kon-
taktuppgifter, vilka avtalstider avtalen har, vid vilka tidpunkter eventuella beslut om förlängningar 
eller uppsägningar ska fattas med mera. En avdelning som har något tiotal avtal eller fler har ett 
behov av ett system för hanteringen av denna information. Listor i kalkylprogram eller ordbe-
handlingsprogram ger inte den säkerhet och kontroll som det finns behov av. 

För att säkerställa en god ordning på gällande och tidigare gällande avtal krävs ett gott IT-stöd där 
grundläggande avtalsinformation kan registreras och som exempelvis kan bevaka när avtal går ut 
eller ska förlängas. Det är viktigt att relevanta avtal är tillgängliga och sökbara för alla medarbetare 
i kommunen, så de kan skapa sig en uppfattning om ifall det finns tillämpliga avtal att handla 
inom. Upphandlingsenheten använder ett IT-stöd för detta. 

I övrigt ska avtal hanteras enligt dokumenthanteringsplan. 

Avtalsuppföljning genomförs strukturerat 
En väl genomförd upphandling och ett bra avtal kan vara av litet värde om avtalet inte nyttjas el-
ler uppfylls på avsett sätt. Avtalsuppföljningen är mycket viktig för ett bra slutresultat. Den som 
ansvarar för avtalet svarar även för uppföljningen av avtalet. I avtalsuppföljningen ingår dialog 
med såväl användare av avtalet på Hässleholms kommun som med leverantören. Tid behöver 
därför avsättas inom verksamheterna för avtalsuppföljning. De ska också erbjudas beställarutbild-
ning genom upphandlingsenhetens försorg.  

Juridiskt ansvar och beslutsramar för upphandling 
Kommunstyrelse och nämnder 
Det yttersta juridiska ansvaret för upphandlingen ligger på kommunstyrelsen. Upphandlingsen-
heten har ansvar för att bistå kommunstyrelsen i att fullgöra sitt uppsiktsansvar avseende kommu-
nens upphandlingsverksamhet. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att upphandling sker en-
ligt bestämmelser i LOU, LOV, LUF och LUK. 

Delegeringsordning och övriga beslutsramar för upphandling 
För upphandlingar som helt genomförs av Hässleholms kommun gäller följande beslutsramar för 
det värde som avser Hässleholms del: 

 Igångsättande av upphandlingar överstigande ett bedömt totalt avtalsvärde (d.v.s.
inklusive optioner), enligt gällande delegationsregler för upphandling eller av prin-
cipiell karaktär, ska beslutas av aktuell nämnd eller styrelse.

 Kvalificeringskrav och utvärderingskriterier samt eventuell delegation avseende
upphandlingsbeslut beslutas enligt delegationsregler för upphandling innan publi-
cering och utskick.

 Ansvarig chef utvecklar och genomför i samråd med erforderlig upphandlings-
kompetens upphandling, utvärdering, beslutsförslag, beslut och avtalsförslag samt
hanterar eventuella överprövningar.
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 För de upphandlingar som ska hanteras av förvaltning kan upphandlingsenheten
anlitas, om överenskommelse finns. Om upphandlingsenhetens resurser ej räcker
till ska ersättning utgå efter överenskommelse som grundar sig på upphandlings-
enhetens kostnader för uppdraget.

 Undertecknande av avtal görs enligt delegationsordning eller av beslutsattestant.

 Upphandlingsenheten skall ansvara samt genomföra eller genom samverkan svara
för samtliga upphandlingar i kommunen, avseende varor och tjänster, när det to-
tala värdet för kontraktet överstiger värdet för förenklad upphandling enligt LOU.
Förvaltningarna är skyldiga att anlita och bistå upphandlingsenheten i dessa upp-
handlingar. Undantaget upphandlingar som faller inom ramen för tekniska förvalt-
ningens uppdrag avseende entreprenader samt varor och tjänster som anknyter till
entreprenader. Upphandlingsenheten och Tekniska förvaltningen erbjuder bo-lagen
att delta i upphandlingar och bistå med rådgivning inom respektives upp-
dragsområde.

 Anställd i kommunen är skyldig att följa gällande avtal.

Direktupphandling 
Direktupphandlingar styrs av och ska följa LOU, LOV, LUF och LUK men är utan formkrav. 
Däremot är utgångspunkten densamma som vid övrig upphandling avseende krav kring socialt 
ansvar, miljö, korruption och djurskydd. 

För att få bästa ekonomiska villkor bör konkurrensutsättning ske men måste ställas i relation till 
arbetsinsatsen. Om det är samma produkt/tjänst som köps under samma kalenderår ska värdena 
för varje köp summeras och det är totalvärdet av köpen som reglerar nedanstående tillvägagångs-
sätt. 

Följande gäller: 

 Från 0 kronor upp till 25 000 kronor, ej krav på flera anbud.

 Från 25 000 kronor upp till gränsen för direktupphandling, se uppgifter på intra-
nätet. Konkurrensutsättning med krav på minst två lämpliga anbud. Förvaltnings-
chef kan besluta om undantag från kravet på minst två lämpliga anbud.

 Om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor medför lagen en dokument-
ationsplikt. Förvaltningarna är därför skyldiga att dokumentera och diarieföra
upphandlingen på särskild blankett och lämna en kopia till upphandlingsenheten
för direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor. För Tekniska förvaltningen
svarar själva för sitt ansvarsområde

Riktlinjer för en effektiv upphandlingsorganisation 
Alla kommunala verksamheter använder offentlig upphandling som verktyg i sina inköp. Genom 
att använda upphandlingen strategiskt ökar möjligheten för kommunala verksamheter att göra 
goda affärer och samtidigt skapa nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Det under-

► Hässleholm nästa. 
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lättar också möjligheterna att nå verksamhetsmål, oavsett om de är ekonomiska, kvalitativa, miljö-
mässiga eller sociala. För att skapa en sådan resurseffektiv konsumtion och följa kommunens styr-
dokument för inköp och upphandling krävs en tydlig organisation av inköps- och upphandlings-
arbetet. Det innebär att olika verksamheter har olika roller att axla när det gäller inköps- och upp-
handlingsprocessens genomförande.  

Politisk organisation och ansvar 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Hässleholms kommuns policy för inköp och upphandling vilken 
reglerar befogenhet och ansvar för inköp och upphandling för Hässleholms kommuns samtliga 
styrelser, nämnder och förvaltningar. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår vid behov revidering av policyn för inköp och upphandling, som se-
dan lämnas över till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen fastställer också 
dessa riktlinjer för inköp och upphandling. 

Kommunstyrelse och nämnder 
Kommunstyrelsen och respektive nämnd vid Hässleholms kommun ansvarar för att inköp och 
upphandling inom respektive förvaltning är organiserat enligt gällande styrdokument och lagstift-
ning. Styrelse och nämnd svarar för att kommunövergripande ramavtal följs samt för uppföljning 
av de avtal som är förvaltningsspecifika. 

Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att den personal som utför offentliga upp-
handlingar i rollen som upphandlare har god kunskap i såväl upphandlingsjuridik som upphand-
lingsmetodik. Denna kunskap förvärvas genom att personen erbjuds möjlighet till utbildning och 
fortbildning inom såväl upphandlingsjuridik som upphandlingsmetodik och hållbar upphandling. 
Upphandlingsenhetens kompetens kan vid behov anlitas efter överenskommelse. För att behålla 
och utveckla kompetensen hos upphandlaren är det viktigt att denne genomför upphandlingar lö-
pande.  

Organisation i kommunala verksamheter 

Förvaltningschef  
Respektive förvaltningschef ska utse en ansvarig för förvaltningens upphandlingar som ska ingå i 
en upphandlingsgrupp. Denna har till uppgift att arbeta med övergripande upphandlingsbehov 
och planering. Förvaltningschef ska också tillse att det finns organisation inom förvaltningen med 
ansvarig inköpare som ingår i kommunens inköpsgrupp och som har behörighet att avropa på 
kommunens ramavtal. Ytterligare personer kan utses som har samma behörighet, rätt och skyldig-
heter som ansvarig inköpare men som ej ingår i kommunens inköpsgrupp. Direktupphandlingar 
hanteras inom respektive förvaltnings delegationsordning. 

► Hässleholm nästa. 
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Ansvarig för förvaltningens upphandlingar 
Ansvarig för förvaltningens upphandlingar är skyldig att bistå med uppgifter om förvaltningens 
upphandlingsbehov samt medverka vid informationsinhämtning som krävs för genomförande av 
upphandling, samt vid behov bistå vid uppföljning av samordnade upphandlingar.  

Ansvariga inköpare 
Ansvariga inköpare är skyldiga att använda kommunens ramavtal då inköpsbehovet tillgodoses 
av ramavtal samt bistå vid uppföljning av ramavtal. Ansvariga inköpare skall hålla sig 
informerade om kommunens aktuella ramavtal och i förekommande fall förvaltningens egna 
avtal, samt om dessa riktlinjer för inköp och upphandling. Ansvariga inköpare ska tillse att 
särskild tid avsätts för uppföljning av avtal. 

Den personal som genomför direktupphandlingar ska ha genomgått utbildning som tillhandahålls av 
upphandlingsenheten.

Upphandlingsenhetens uppdrag 
Upphandlingsenheten ska: 

 styra, planera och utveckla kommunens upphandlingsverksamhet och dess organisation.
 verka för och genomföra kommunens samordnade upphandlingar, i förekommande fall 

inkluderande de kommunalägda bolagen. Detta sker i form av kommun- och koncernge-
mensamma ramavtal. Undantaget upphandlingar som faller inom ramen för tekniska 
förvaltningens uppdrag avseende entreprenader samt varor och tjänster som anknyter till 
entreprenader. Tekniska förvaltningen erbjuder bolagen att delta i upphand-lingar och bistå 
med rådgivning inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde.

 arbeta konsultativt och upprätthålla hög kompetens inom upphandlingsområdet.
 följa marknaden för kommunal upphandling.
 när så är möjligt, arbeta med att genomföra samordnade upphandlingar inom Skåne 

Nordost samt samordna med andra upphandlande myndigheter och organisationer.
 biträda eller genomföra förvaltningsspecifika upphandlingar överstigande gränsen för 

direktupphandling enligt dessa riktlinjer på uppdrag av förvaltningar och bolag om över-
enskommelse finns. Dessa upphandlingar ska meddelas när budget är beslutad eller sen-
ast ett år innan avtalet behöver träda i kraft. För upphandlingar där avtalet kan medföra 
personella förändringar hos en leverantör innebär att upphandlingen behöver avslutas 6
– 9 månader innan avtalet träder i kraft.

 svara för avtalsförvaltningen av kommunövergripande avtal.
 ansvara för att kommunens ramavtal finns lätt tillgängliga via kommunens interna hem-

sida.
 ansvara för att ansvarig inköpare på respektive förvaltning erbjuds en halvdags beställar-

utbildning.
 tillhandahålla utbildningar avseende genomförande av direktupphandlingar.
 agera sammankallande i upphandlingsgrupp och inköpsgrupp.
 bidra till Upphandlingsmyndighetens statistikinsamling.
 arbeta med fortsatt utrullning och utveckling av E-handelsprocesser med syfte att un-

derlätta för beställarna samt stödja effektiva och säkra inköpsprocesser.

► Hässleholm nästa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 75 

Borgensavgifter 2023 
Dnr: KLF 2022/551 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktiga följande beslut: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

Beskrivning av ärendet 

Inför beslut om borgensavgifter för 2021 gjordes en marknadsundersökning bland 
affärsbankerna som visade på en generellt högre nivå än tidigare, i synnerhet för 
längre löptider och i all synnerhet för Hässleholm Miljö AB, som bevisligen inte kan 
låna på egna meriter, vilket de själva kunnat konstatera genom uttrycklig förfrågan. 
Då en majoritet i kommunfullmäktige (IZF § 152/2021) än en gång valde att bortse 
från utfallet av ekonomiavdelningens marknadsundersökningar finns ingen 
anledning att belasta bankerna med nya förfrågningar. Kommuninvest och Sabo har 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

gjort en översyn av sin vägledning för beräkning av borgensavgifter där 
tillämpningsanvisningar återstår, som troligen blir vägledande för kommunernas 
borgensavgifter framöver. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgifterna 2022 får gälla även 
2023. Utifrån våra tidigare marknadsundersökningar innebär dock nivåerna ett 
gynnande av bolagen i förhållande till den förmån man får del av genom kommunal 
borgen. 

Sänt till: 
Kommunens bolag 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Borgensavgifter 2023 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktiga besluta följande: 

Borgensavgifterna för 2023 ligger kvar på oförändrad nivå: 

Rörlig ränta Hhem, Hibab Hlm Miljö, Hlm Fiber 

1 år 0,31% 0,56% 

2 år 0,35% 0,59% 

Fast ränta 
  

1 år 0,32% 0,57% 

2 år 0,39% 0,64% 

3 år 0,45% 0,70% 

4 år 0,47% 0,72% 

5 år 0,50% 0,75% 

6-10 år 0,53% 0,78% 
 

Tidigare fastställda borgensavgifter för respektive lån ska fortsätta att gälla under 
hela lånetiden. För nya eller omplacerade lån under 2023 ska de nya 
borgensavgifterna tillämpas. Utnyttjade koncernkontokrediter ska belastas med 
borgensavgifter för rörlig ränta, 1 år. 

 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Inför beslut om borgensavgifter för 2021 gjordes en marknadsundersökning bland 
affärsbankerna som visade på en generellt högre nivå än tidigare, i synnerhet för 
längre löptider och i all synnerhet för Hässleholm Miljö AB, som bevisligen inte kan 
låna på egna meriter, vilket de själva kunnat konstatera genom uttrycklig förfrågan. 
Då en majoritet i kommunfullmäktige (KF § 152/2021) än en gång valde att bortse 
från utfallet av ekonomiavdelningens marknadsundersökningar finns ingen 
anledning att belasta bankerna med nya förfrågningar. Kommuninvest och Sabo har 
gjort en översyn av sin vägledning för beräkning av borgensavgifter där 
tillämpningsanvisningar återstår, som troligen blir vägledande för kommunernas 
borgensavgifter framöver.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgifterna 2022 får gälla även 
2023. Utifrån våra tidigare marknadsundersökningar innebär dock nivåerna ett 
gynnande av bolagen i förhållande till den förmån man får del av genom kommunal 
borgen. 
 
 
Sändlista: 

Kommunens bolag 

 
 
 
Kommunledningskontoret 

Amra Salihovic Eva-Lotta Svensson 
Bitr förvaltningschef Ekonomichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 65 

Flytt av investeringsmedel avseende räddningsfordon 
Dnr: KLF 2022/312 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att de 3,4 miljoner 
kronor av de 4,8 miljoner kronor avsedda för släckbil flyttas över till 
kommunledningsförvaltningens investerings budget i samband med 2023 års 
över- och underskottshantering. 

Beskrivning av ärendet 

Flytt av investeringsmedel avseende räddningsfordon 

Upphandling av fordon är för tillfallet besvärligare än vanligt och har långa ledtider. 
Detta grundar sig främst i att Hässleholms kommun har ett ärende i 
förvaltningsrätten gällande upphandling av släckbil 2021. Besked i dom förväntas 
under sommaren 2022 vilket innebär att en släckbil tidigast kan levereras till 
Hässleholms kommun under hösten 2023. Av denna anledning beslutade 
kommunfullmäktige den 28 mars 2021 i samband med över- och 
underskottshanteringen att kommunledningsförvaltningen fick föra över ett 
investerings belopp på 4,8 miljoner kronor till år 2022 avseende räddningsfordon. 

På grund av överklagan, så kommer Hässleholms kommun med största sannolikhet 
att behöva flytta över dessa medel även till år 2023. 

Med anledning därav föreslår kommunledningsförvaltningen att istället för att flytta 
över hela beloppet på 4,8 miljoner kronor, har räddningstjänsten för avsikt att 
tidigarelägga upphandling av tankbilsflak, båt och Jeep till en kostnad om cirka 1,4 
miljoner kronor. Upphandlingen är ursprungligen planerad till att ske under 2023 då 
det finns totalt 4,7 miljoner kronor budgeterat för räddningsfordon. Förslaget 
innebär därmed att 1,4 miljoner används under 2022 och att endast 3,4 miljoner 
kronor av de 4,8 miljoner kronor avsedda för släckbil flyttas över i samband med 
nästa års över- och underskottshantering. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En positiv effekt är att vi fördelar arbetsbelastningen för verkstadspersonal 
(brandmän) över flera år, vilket genererar att vi kan genomföra mer själva och 
mindre till extern firma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Slutsumman är den samma, endast flytt av pengar mellan olika år. 

Det har förts en dialog med ekonomiavdelningen hur detta arbete skulle kunna gå 
till, vilket varit underlag till denna skrivelse. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att de 1,4 miljoner 
kronor som används under 2022 och 3,4 miljoner kronor av de 4,8 miljoner kronor 
avsedda för släckbil flyttas över i samband med nästa års över- och 
underskottshantering. 
 

Upphandling av fordon är för tillfället besvärligare än vanligt och har långa ledtider. 
Detta grundar sig främst i att Hässleholms kommun har ett ärende i 
förvaltningsrätten gällande upphandling av släckbil 2021. Besked i dom förväntas 
under sommaren 2022 vilket innebär att en släckbil tidigast kan levereras till 
Hässleholms kommun under hösten 2023. Av denna anledning beslutade 
kommunfullmäktige den 28 mars 2021 i samband med över- och 
underskottshanteringen att kommunledningsförvaltningen fick föra över ett 
investeringsbelopp på 4,8 miljoner kronor till år 2022 avseende räddningsfordon. 

På grund av överklagan, så kommer Hässleholms kommun med största sannolikhet 
att behöva flytta över dessa medel även till år 2023.  

Med anledning därav föreslår kommunledningsförvaltningen att istället för att flytta 
över hela beloppet på 4,8 miljoner kronor, har räddningstjänsten för avsikt att 
tidigarelägga upphandling av tankbilsflak, båt och Jeep till en kostnad om cirka 1,4 
miljoner kronor. Upphandlingen är ursprungligen planerad till att ske under 2023 då 
det finns totalt 4,7 miljoner kronor budgeterat för räddningsfordon. Förslaget 
innebär därmed att 1,4 miljoner används under 2022 och att endast 3,4 miljoner 
kronor av de 4,8 miljoner kronor avsedda för släckbil flyttas över i samband med 
nästa års över- och underskottshantering. 
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En positiv effekt är att vi fördelar arbetsbelastningen för verkstadspersonal 
(brandmän) över flera år, vilket genererar att vi kan genomföra mer själva och 
mindre till extern firma.  

Slutsumman är den samma, endast flytt av pengar mellan olika år.  

Det har förts en dialog med ekonomiavdelningen hur detta arbete skulle kunna gå 
till, vilket varit underlag till denna skrivelse.  

Räddningstjänsten  
Ekonomiavdelningen  

 

Räddningstjänsten 

 

Johan Wendt 

Räddningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Slutredovisning av investeringsprojekt med 
budgeterat anslag på över 1 miljon kronor inom 
kommunledningsförvaltningen 
Dnr: KLF 2022/388 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att godkänna 
kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av investeringsprojekt med 
budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Hässleholms kommuns riktlinjer för investeringar ska alla investeringsprojekt 
med ett anslag på 1 mnkr eller mer slutredovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla en efterkalkyl med uppföljning och analys i jämförelse 
med förkalkylen/budgeterat belopp. Syftet är att främja organisatoriskt lärande och 
slutrapporten ska därför omfatta erfarenheter och lärdomar från projektet. 
Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor: 

• Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 

• Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten? 

• Har tidplanen hållit? 

• Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna? 
• Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits av investeringsprojektet? 

Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. Följande 
projekt slutredovisas och bifogas som bilaga: 

Accesspunkter, utökning och reinvestering (IT) 
Chromebooks till skolan (IT) 
Fastighetsnät (IT) 
Ipads till skolan (IT) 
IT-utrustning AK (IT) 
Klientarbetsplats (IT) 
Ospecificerat IT (IT) 
Server och lagring (IT) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Switchar, utökning och reinvestering (IT) 
Wifi till omsorgen (IT) 
Wifi till skolan (IT) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Säkerhet i skolor (Förvaltningschef/ säkerhetsverksamhet) 
Säkerhetsarbete (Förvaltningschef/säkerhetsverksamhet) 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att godkänna 
kommunledningsförvaltningens slutredovisningar av investeringsprojekt med 
budgeterat anslag på över 1 miljon kronor under år 2021. 

Enligt Hässleholms kommuns riktlinjer för investeringar ska alla investeringsprojekt 
med ett anslag på 1 mnkr eller mer slutredovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla en efterkalkyl med uppföljning och analys i jämförelse 
med förkalkylen/budgeterat belopp. Syftet är att främja organisatoriskt lärande och 
slutrapporten ska därför omfatta erfarenheter och lärdomar från projektet. 
Slutredovisningen ska innehålla svar på följande frågor: 
 

Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 
Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten? 
Har tidplanen hållit? 
Om avvikelser skett på ovanstående punkter, vilka är orsakerna? 
Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits av investeringsprojektet? 

 
Varje avdelning ansvarar för slutredovisningen av investeringsprojekt. Följande 
projekt slutredovisas och bifogas som bilaga: 
 
Accesspunkter, utökning och reinvestering (IT) 
Chromebooks till skolan (IT) 
Fastighetsnät (IT) 
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JAV 

Ipads till skolan (IT) 
IT-utrustning AK (IT) 
Klientarbetsplats (IT) 
Ospecificerat IT (IT) 
Server och lagring (IT) 
Switchar, utökning och reinvestering (IT) 
Wifi till omsorgen (IT) 
Wifi till skolan (IT) 
Säkerhet i skolor (Förvaltningschef/säkerhetsverksamhet) 
Säkerhetsarbete (Förvaltningschef/säkerhetsverksamhet) 
 

Slutredovisningar av investeringsprojekt inom kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen   

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef 

  



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP45915
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 2 500 000 Redovisat 1 742 092 Avvikelse 757 908
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
2 500 000 1 742 092 757 908

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 2 500 000 1 742 092 757 908

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Accesspunkter utökning och reinvestering

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Eftersom detta är investeringsmedel som används för att bygga ut och upprätthålla ett fungerande kommunalt
trådlöst nätverk så finns det ett viktigt syfte med projektet. Kommunens trådlösa nätverk växer ständigt beroende på
ökade krav och förändringar i lokaler vilket innebär att det finns ett fortsatt behov av investeringsmedel för
utbyggnad även om detta behov inte är lika stort idag som för ett par år sedan. Kommande investeringar i
accesspunkter inriktas mer på reinvestering för att byta ut enheter efterhand som standarder förändras och krav
ifrån verksamheterna ökar.

Förseningar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt har gett en lägre investeringsutgift
2021 än budgeterat. IT avdelningen har beroende på detta inte haft möjlighet att byta ut lika många accesspunkter
som beräknat.

En lärdom är att det är svårt att bedöma ett behov för verksamheterna när investeringsmedel äskas långt i förväg där
verksamhetsförändringar eller förändrat elevunderlag kan innebära förändringar i volymer när vi ska köpa in
enheterna. Här krävs möjlighet att vara flexibla inom investeringsprojekten för att undvika extra äskanden inom
verksamhetsåret.

I 



Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Förseningar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt har gett en lägre investeringsutgift
2021 än budgeterat. IT avdelningen har beroende på detta inte haft möjlighet att byta ut lika många accesspunkter
som beräknat.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP49606
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 5 300 000 Redovisat 6 027 964 Avvikelse 727 963
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0
mnkr eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat
belopp.
Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse

5 300 000 6 027 964 727 964
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 5 300 000 6 027 964 727 964

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Chromebooks skolan

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Målet med investeringsprojektet är att köpa in Chromebooks till skolans verksamhet vilket dels innebär att investera
till rätt volym så att vi har rätt antal dels att vi byter ut Chromebooks som går sönder eller ska bytas ut på grund av
ålder.

Fler enheter än beräknat i äskandet har behövts beställas. Det är svårt att bedöma ett behov för verksamheterna när
investeringsmedel äskas långt i förväg där verksamhetsförändringar eller förändrat elevunderlag kan innebära
förändringar i volymer när vi ska köpa in enheterna.
Detta innebär att tidplanen för inköp av Chromebooks kan förändras för att kompensera för förändrat elevunderlag
under året. Annars riskerar elever att stå under en lång tid utan tillgng till sin digitala enhet.

En lärdom är att det är svårt att bedöma ett behov för verksamheterna när investeringsmedel äskas långt i förväg där
verksamhetsförändringar eller förändrat elevunderlag kan innebära förändringar i volymer när vi ska köpa in
enheterna. Här krävs möjlighet att vara flexibla inom investeringsprojekten för att undvika extra äskanden inom
verksamhetsåret.

I 



Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Tillkommande behov ifrån BUF under 2021 som inte fanns med i plan eller ursprunglig beställning har gjort att
budgeten för projektet har överskridits.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP44905
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 1 000 000 Redovisat 825 067 Avvikelse 174 933
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
1 000 000 825 067 174 933

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 1 000 000 825 067 174 933

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Fastighetsnät

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Projektet innnehåller investeringsmedel som IT avdelningen använder till uppgradering av fast utrustning i fastigheter
såsom kablage och ställ för näverksutrustning. Detta eftersom denna utrustning ibland behöver bytas ut innan
fastigheten ska renoveras med medel som tekniska förvaltningen annars äskar för renovering och ombyggnad.

Lärdomar av projektet är att IT avdelningen fortsatt har ett behov av investeringsmedel för att kunna investera i fast
utrustning för nätverket i våra lokaler. Detta eftersom renoveringscykeln för en fastighet ofta är betydligt längre än
utbytescykeln för viss fast utrustning beroende på förändringar i globala standarder för nätverk. Med fast utrustning
avses främst kablar och ställ för nätverksutrustning.

I 



Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Projektet visar en positiv avvikelse beroende på att IT avdelningen inte har behövt byta ut fast utrustning i den
omfattning som beräknats. Beräkningen av investeringsvolymen i detta projekt är ofta svår att hantera eftersom vi då
behöver förutse leverantörernas byte av standarder i den utrustning som ska kopplas in. Överskjutande medel i
projektet har däremot balanserat underskott i avdelningens övriga investeringsprojekt.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP49607
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 415 000 Redovisat 1 158 189 Avvikelse 743 189
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
415 000 1 158 189 743 189

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 415 000 1 158 189 743 189

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

iPads till skolan

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Målet med investeringsprojektet är att köpa in Ipads till skolans verksamhet vilket dels innebär att investera till rätt
volym så att vi har rätt antal dels att vi byter ut Ipads som går sönder eller ska bytas ut på grund av ålder.

Har beställt extra Ipads till skolan beroende på behov av utbyte av gammal utrustning som inte längre uppfyller
kraven för funktion i IT miljön. Beställningen lagd under 2021 istället för 2022 eftersom leveransproblem globalt gör
att vi behövde lägga beställning snabbt när utrustning fanns tillgänglig. Annars fanns risk att leverans skulle bli kraftigt
fördröjd långt in på 2022 med betydande påverkan på verksamheten som följd.

En lärdom är att det är svårt att bedöma ett behov för verksamheterna när investeringsmedel äskas långt i förväg där
verksamhetsförändringar eller förändrat elevunderlag kan innebära förändringar i volymer när vi ska köpa in
enheterna. Här krävs möjlighet att vara flexibla inom investeringsprojekten för att undvika extra äskanden inom
verksamhetsåret.

I 



Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Har beställt extra Ipads till skolan beroende på behov av utbyte av gammal utrustning som inte längre uppfyller
kraven för funktion i IT miljön. Beställningen lagd under 2021 istället för 2022 eftersom leveransproblem globalt gör
att vi behövde lägga beställning snabbt när utrustning fanns tillgänglig. Annars fanns risk att leverans skulle bli kraftigt
fördröjd långt in på 2022 med betydande påverkan på verksamheten som följd.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP49608
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 1 000 000 Redovisat 338 194 Avvikelse 661 806
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
1 000 000 338 194 661 806

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 1 000 000 338 194 661 806

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

IT utrustning AK

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Ja, och detta projekt avslutas i och med 2021 års budget. AK har tidigare haft behov av egna investeringsmedel
eftersom man då upprätthöll en egen IT miljö. Numera ingår man i kommunens övriga IT miljö och då hanteras
investeringarna i datorer, skrivare, accesspunkter o.s.v. på samma sätt som för övriga verksamheter.
Därmed finns det inte anledning att ha ett eget investeringsprojekt för detta efter 2021.

Eftersom utrustningen till nuvarande AMF (tidigare AK) numera köps in inom samma investeringsprojekt som för
övriga kommunen så finns det efter 2021 ingen egen tidplan för inköp av utrustning specifikt till AMF. Numera följer
utbytestakten för utrustningen samma takt som för övriga kommunen. Eftersom utbytestakten för AMF numera
följer övriga kommunen blir det inte relevant med en egen tidplan för projektet.

Projektet "IT utrustning AK" avslutas som enskilt projekt 2022 eftersom förvaltningen inte längre har behov av eget
inköp av utrustning. Investeringarna i utrustning hanteras på samma sätt och inom samma projekt som kommunens
övriga verksamheter. Numera följer utbytestakten för utrustningen samma takt som för övriga kommunen och
hanteras inom projektet "klientarbetsplats"

I 



Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Projektet behövs inte längre eftersom förvaltningens behov av IT utrustning hanteras på samma sätt och inom
samma projekt som leveransen till kommunens övriga verksamheter.
Avvikelsen i budget beror på övergången till att hantera investeringarna inom ramen för kommunens övriga
investeringsprojekt för IT miljön istället för att detta ska särredovisas som investeringar just för AMF (tidigare AK).



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP47901
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 9 351 000 Redovisat 11 629 004 Avvikelse 2 278 004
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
9 351 000 11 629 004 2 278 004

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 9 351 000 11 629 004 2 278 004

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Klientarbetsplats

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Löpande investering för att upprätthålla en nivå av funktion och säkerhet. Annars riskerar vi en miljö med allt äldre
datorer som varken klarar funktionskrav eller säkerhetskrav.

Större behov av utbyte av gamla datorer och enheter än beräknat vid äskandet. Även övertag av beställning och
investering för HTS datorer på cirka 1 mnkr under 2021 i samråd med BUF för att undvika att investeringen görs av
enskild skola. Detta tillsammans med ett osäkert leveransläge beroende på pandemi och komponentbrist har gjort
att vi har fått öka takten för utbyte av datorer under 2021.

Kommunen har ett stort antal datorer som är i behov av utbyte och denna utbytestakt går allt snabbare eftersom
våra globala leverantörer av system och operativsystem har en snabbare takt i uppgraderingarna av system och
operativsystem. Detta gör att kommunen behöver byta ut, framförallt datorer, i en ökad takt. Detta för att kunna
upprätthålla krav på både funktion och säkerhet.

I 



Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Stort behov av utbyte av gamla datorer som inte klarar krav på funktion eller säkerhet under 2021. Samt även
övertag av beställning och investering för HTS datorer på cirka 1 mnkr under 2021 i samråd med BUF för att undvika
att investeringen görs av enskild skola. Detta tillsammans med ett osäkert leveransläge beroende på pandemi och
komponentbrist har gjort att budgeten för investeringarna har överskridits i detta projekt.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP20101
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 1 000 000 Redovisat 60 451 Avvikelse 939 549
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
1 000 000 60 451 939 549

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 1 000 000 60 451 939 549

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Ospecificerat IT

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Ospecificerat IT är ett investeringsprojekt som finns för att IT avdelningen ska ha möjlighet att agera på snabba
behov och förändringar i verksamheterna, i kommunens IT miljö eller på oväntade omvärldsförändringar som kan
påverka IT driften. Projektet innehåller alltså medel som ska finnas tillgängliga för uppkomna behov och därmed kan
det även innebära stora budgetavvikelser då IT avdelningen inte har behövt använda de investeringsmedel som är
budgeterade inom projektet. Under 2021 har inte IT avdelningen behövt använda medlen för oförutsedda
investeringar men avvikelsen balanserar den totala avvikelsen i avdelningens övriga investeringsprojekt.

Eft rsom detta är ett projekt med medel för investeringar som inte har kunnat förutses i budgetberedningen
och äskanden finns det ingen tidplan för projektet mer än att medlen ska användas inom budgetåret.

Lärdomar och erfarenheter av projektet ospecificerat är att IT avdelningen fortsatt har ett behov av att ha
investeringsmedel tillgängliga för att täcka uppkomna behov. De har inte behövt användas under 2021 för specifika
oförutsedda investeringar men har däremot har en balanserande effekt på avdelningens totala investeringsbudget.
Dessutom visar erfarenheter ifrån tidigare år att det finns ett behov av detta projekt.

I 



Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Under 2021 har IT avdelningen inte behövt använda investeringsmedeln inom projektet för specifika investeringar
men däremot har medlen haft en balanserande effekt på avdelningens totala investeringsbudget och övriga
investeringsprojekt.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP45909
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 3 138 000 Redovisat 3 931 989 Avvikelse 793 989
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
3 138 000 3 931 989 793 989

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 3 138 000 3 931 989 793 989

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Server och lagring

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Mål och syfte med investeringen är uppnått eftersom detta är investeringsmedel som används för att kommunen ska
ha en server och lagringsmiljö för våra verksamhetssystem och filer. Projektet visar en avvikelse för att kunna hantera
krav på kapacitet under ökat distansarbete vilket tillsammans med osäkerhet utifrån komponentbrist och
leveransförseningar beroende på pandemin har gjort att beställningar har fått tidigareläggas när material har funnits
tillgängligt.

Beroende på pandemin och komponentbrist har vi fått lägga beställningar på hårdvara för att säkerställa att vi får
hem material. Osäkerheten i leveranstider gör att vi inte vet eller får besked om när leverans sker. Detta innebär att
vi kan få vänta väldigt länge på leverans och ibland när leverantörerna har fått in komponenter så sker leverans
snabbare än vad man först har trott. Detta sammantaget ger ett väldigt osäkert planeringsunderlag.

En generell lärdom är att vi måste ha möjlighet att vara flexibla inom ramen för våra investeringsprojekt för att
kunnas säkerställa att vi får hem den utrustning som behövs. Här kan omprioriteringar behöva ske. med kort varsel.
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Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Behov av att utöka servermiljön under 2021 för att kunna hantera krav på kapacitet under ökat distansarbete gör att
budgeten är överskriden i detta projekt då investeringar har fått tidigareläggas för att få hem material när det har
funnits tillgängligt. Pandemin och komponentbrist ger effekter med långa och osäkra leveranstider vilket gör att vi
måste anpassa investeringar inom vissa områden.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP45908
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 5 000 000 Redovisat 5 740 853 Avvikelse 740 853
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
5 000 000 5 740 853 740 853

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 5 000 000 5 740 853 740 853

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Switchar utökning och reinvestering

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Investeringsmedel inom projektet används för ny och reinvestering i kommunens aktiva nätverk och specifikt för att
köpa in switchar vilka är en central del av kommunens nätverk och möjliggör uppkoppling både med fast kabel och
trådlös access.

På grund av pandemin har arbetet med att modernisera kommunens nätverk försenats och beräknas avslutas under
2022.
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Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Ökat behov av att byta ut gammal utrustning i arbetet med att modernisera nätverket vilket innebär att vi har fått
byta ut fler switchar än beräknat vid äskandet.

Osäkerhet i leveransen beroende på pandemin och komponentbrist försvårar planering av investeringar vilket ger
avsevärt längre leveranstider och gör att utrustning får köpas in när den finns tillgänglig. Detta för att försöka minska
riskerna att stå utan kristisk utrustning vid behov.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP49610
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 3 000 000 Redovisat 1 546 591 Avvikelse 1 453 409
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
3 000 000 1 546 591 1 453 409

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 3 000 000 1 546 591 1 453 409

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0

Wifi till omsorgen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Wifi till omsorgen har varit ett investeringsprojekt som beslutades för att höja nivån på omsorgens trådlösa
nätverk, från 2022 hanteras denna utbyggnad och reinvestering inom ramen för de projekt som omfattar hela
kommunens utbyggnad och reinvestering i nätverket.

Förseningar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt med att modernisera
kommunens nätverk

Även om hela budgeten inte har kunnat användas beroende på förseningar samt leveransproblem kopplat till
pandemin och komponentbristen görs ändå bedömningen att detta inte längre behöver hanteras som ett enskilt
investeringsprojekt.
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0
Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Förseningar i investeringar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt med att
modernisera kommunens nätverk gör att projektet visar på ett överskott.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP49611
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 2 000 000 Redovisat 1 217 839 Avvikelse 782 161
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? X
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? X
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
2 000 000 1 217 839 782 161

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 2 000 000 1 217 839 782 161

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Wifi till skolan

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
John Palmqvist

Wifi till skolan har varit ett investeringsprojekt som beslutades för att höja nivån på skolans trådlösa nätverk, från
2022 hanteras denna utbyggnad och reinvestering inom ramen för de projekt som omfattar hela kommunens
utbyggnad och reinvestering i nätverket.

Förseningar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt med att modernisera kommunens
nätverk

Även om hela budgeten inte har kunnat användas beroende på förseningar samt leveransproblem kopplat till
pandemin och komponentbristen görs ändå bedömningen att detta inte längre behöver hanteras som ett enskilt
investeringsprojekt.
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Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Förseningar i investeringar beroende på pandemi, leveransproblem samt fördröjningar i projekt med att
modernisera kommunens nätverk gör att projektet visar på ett överskott



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IP 88659
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 2 500 Redovisat 1 832 Avvikelse 668
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? x
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? x
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget RedovisatAvvikelse
46 46 0
20 20 0

200 177 23
0 85 85

600 579 21
316 310 6

0 20 20
180 179 1
130 116 14
240 200 40
100 100 0
668 0 668

Summa 2 500 1 832 668

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl RedovisatAvvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

PDV/säkerhetsinstallationer, Vannarödsskolan

KLF
Kajsa Hermansson

Säkerhet i skolor

Kompl. PDV/säkerhetsinstallationer, Läredaskolan
Kompl. PDV/säkerhetsinstallationer, T4 skolan/Montessori
PDV/säkerhetsinstallationer, Söderparkskolan
Kompl. PDV/säkerhetsinstallationer, Hästveda skola
PDV/säkerhetsinstallationer, Furutorpsskolan
Div. kompl säkerhetshöjande åtgärd, PDV
Kompl. PDV/säkerhetsinstallationer, Tyringe skola och Vedhyggeskolan
PDV/säkerhetsinstallationer, Ljungdalaskolan

Oanvänd budget

PDV/säkerhetsinstallationer, Röinge skola
PDV/säkerhetsinstallationer, Lejonskolan (delinstallation)

Pandemin har påverkat både kommunala verksamheter och leverantörer av tjänster även år 2021. Detta
har inneburit att vissa planerade projekt har fått flyttas fram i tiden och vissa planerade projekt inte har
kunnat genomföras.

Pandemin har påverkat både kommunala verksamheter och leverantörer av tjänster även år 2021. Detta
har inneburit att vissa planerade projekt har fått flyttas fram i tiden och vissa planerade projekt inte har
kunnat genomföras.
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Övriga kommentarer

Pandemin har påverkat både kommunala verksamheter och leverantörer av tjänster även år 2021. Detta
har inneburit att vissa planerade projekt har fått flyttas fram i tiden och vissa planerade projekt inte har
kunnat genomföras.

Budgeten för 2021 var 2000 tkr och överförd budget från år 2020 var 500 tkr.



Slutredovisning av investeringsprojekt Bilaga 2

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Projektnamn Projektnr

IV 88652
Startdatum År 2021 Månad 01
Slutdatum År 2021 Månad 12
Investeringen togs i bruk År Månad
Investeringsutgifter: Budget 1 800 Redovisat 1 759 Avvikelse 41
Investeringsinkomster: Förkalkyl 0 Redovisat 0 Avvikelse 0

Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske på alla projekt med ett budgeterat investeringsanslag på 1,0 mnkr
eller mer. Nämnden ska godkänna slutredovisningen innan den skickas till kommunstyrelsen.

Ja Nej
Har investeringens mål och syfte uppnåtts? x
Om nej, motivera varför:

Ja Nej
Har tidplanen hållits? x
Om nej, motivera varför:

Vilka lärdomar och erfarenheter har vi dragit av investeringsprojektet?

Efterkalkyl
Uppföljning av de ekonomiska delarna samt analys av ev. avvikelse i jämförelse med förkalkyl/budgeterat belopp.

Sammanställning av investeringsprojektets utgifter Budget Redovisat Avvikelse
32 31 1

340 339 1
400 444 44

0 30 30
500 421 79

0 7 7
20 20 0

240 240 0
15 15 0

Säkerhetsskåp, förskolor/skolor/förvaltningar 212 212 0
41 0 41

Summa 1 800 1 759 41

Sammanställning av investeringsprojektets inkomster Förkalkyl Redovisat Avvikelse
(anges med minus)

0
0
0

Summa 0 0 0

Orsak till eventuell avvikelse:

Övriga kommentarer

Säkerhetsarbete

KLF
Kajsa Hermansson

Div säkerhetshöjande åtgärder, skola/förskola, kontor
Div kameraunderhåll, server etc.
Brandlarm Mala skola
Brandlarm/passersystem, Hattstugan
Kamerabevakning, Jacobsskolan
Kompl. installation brandlarm, Lyckans förskola
Passagesystem, Kasern Möller
Reservkraftverk, inkl trailer
Akutväska och inköp ljudlarmsanläggning

Oanvänd budget

Pandemin har påverkat både kommunala verksamheter och leverantörer av tjänster även år 2021. Detta har
inneburit att vissa planerade projekt har fått reviderad tidsplan och vissa behov har omprioriterats.

Pandemin har påverkat både kommunala verksamheter och leverantörer av tjänster även år 2021. Detta har
inneburit att vissa planerade projekt har fått reviderad tidsplan och vissa behov har omprioriterats.

I 



'O' 'O' V V V 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 71 

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen 
Dnr: KLF 2022/442 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
årsredovisningen 2021 för den bokföringsskyldiga stiftelsen, Hässleholms 
kommuns sociala stiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Av Hässleholms kommuns 8 förvaltade stiftelser är en bokföringsskyldig och 
upprättar årsredovisning. Det är Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Stiftelsens årsredovisning har reviderats och godkänts av PwC:s revisor Martin 
Troedsson. Årsredovisningen ska enligt stiftelselagen godkännas av förvaltaren i 
detta fall kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

4 (28) 
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Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
årsredovisningen 2021 för den bokföringsskyldiga stiftelsen, Hässleholms 
kommuns sociala stiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Av Hässleholms kommuns 8 förvaltade stiftelser är en bokföringsskyldig och 
upprättar årsredovisning. Det är Hässleholms kommuns sociala stiftelse. 

Stiftelsens årsredovisning har reviderats och godkänts av PwC:s revisor Martin 
Troedsson. Årsredovisningen ska enligt stiftelselagen godkännas av 
förvaltaren i detta fall kommunstyrelsen.  
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ÅRSREDOVISNING 

Hässleholms kommuns sociala stiftelse 
837001-0343 

Räkenskapsår 

2021-01-01 -2021-12-31 

Innehåll: 
Förvaltnings berättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Bokslutskommentarer 



Hässleholms kommuns sociala stiftelse 
837001-0343 

Förvaltaren för Hässleholms kommuns sociala stiftelse får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-0 I - 2021-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VERKSAMHET 

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av stiftelser enligt särskild förteckning i 
stiftelsebok. 

Stiftelsens avkastning fi\r utdelas till behövande personer inom kommunen. Enl igt 
permutationsbeslut skall minst 10 % av avkastningen läggas till bundet kapital. Kapitalet i 
stiftelsen samförvaltas med övriga av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser, till största 
delen i SBAB . När utbetalningar skall göras måste dock belopp överföras till Sparbanken Skåne, 
där det löpande finns ett mindre belopp för löpande utbetalningar. Den totala räntan har under 
året varit låg, en medelränta på 0,3 % 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Stiftelsen har inte kunnat ge någon utdelning under 2021 pga att vi har ett negativt resultat 
2020123 I. 
Stiftelsen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. 
Beslut togs under sen höst 2021 att ny ansökan om permutation för sex av våra stiftelser, 
inklusive den Sociala stiftelsen skulle skickas in, detta gjordes dock inte förrän våren 2022. 
Resultatet av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång framgår av efterföljande balans- och resultaträkning med bokslutskommentarer. 

sida 2 



Hässleholms kommuns sociala stiftelse 
838001 -0343 

RESULTATRÄKNING 

Stiftelsens intäkter 
Räntor 

Stiftelsens kostnader 
Externa kostnader 
varav 

Annons Norra skåne 

Tillsyn Länsstyrelsen 

Revision 

övriga kostnader 

Årets resultat 

Not 2021-01-01 · 2021-12-31 2020-01-01 · 2020-12-31 

4981 5 016 

-7425 -7 175 

-825 -825 
-6375 -6 125 

-225 -225 

-2 444 -2 159 

Sida 3 
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Hässleholms kommuns sociala stiftelse 
837001-0343 

BALAN SRÄKNING 

TILLGÅ NGAR 

Omsättn ingstillgångar 

Kassa o ch bank 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGETK APITAL OCH SKULDER 

ital Eget kap 
Redovisa t resultat 

eget kapital Summa 
Varav bund 
Varav fritt e 

et eget k~pital 
get kapital 

iga skulder Kortfrist 
Upplupna kostnader 

Not 

1 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

I 

Sida 4 

2021-12-31 

1 674 778 

1 674 778 

1 670 523 
-2 444 

1 668 078 
1677222 

-9 144 

6 700 

1 674 778 

2020-12-31 

1 677 223 

1 677 223 

1 672 682 
-2 159 

1 670 523 
1 676 723 

-6 200 

6 700 

1 677 223 

Inga 

Inga 



Hässleholms kommuns sociala stiftelse 
837001 -0343 

BOKSLUTSKOMMENT AR 

NOTER 

1 Not till eget kapital 
Enligt permutationsbeslut ska minst 10 % läggas till bundet kapital. 

Rta o 10% 90% Fritt från Att 
utd år Ränta Kapital Fritt föregår utdela 

2009 10 023 1 002 9 021 62 322 71 343 
2010 7 688 769 6 919 4 851 11 770 
2011 43 929 4 393 39 536 9 170 48 706 
2012 47 862 4 786 43 076 41 318 84 394 
2013 31 159 3 116 28 043 38 689 66 732 
2014 25 411 2 541 22 870 24 149 47 019 
2015 12 772 1 277 11 495 22 532 34 027 
2016 8 290 829 7 461 3 829 11 290 
2017 6 709 671 6 038 5 271 11 309 
2018 6 132 613 5 519 -237 0 
2019 6 025 602 5 422 -1 765 0 
2020 5 016 501,64 4 515 -3 540 0 
2021 4 981 498, 10 4483 -6 200 0 -

Bundet eget 
kapital -- -

Belopp vid årets ingång 1676723 -
Redovisat årsresultat -

Kapitalisering av löpande avkastning 498 -
kostnader 
Beslutade anslag 
Belopp vid årets utgång 1 677 221 -

'sk>nsber " ttels givits den 2022- 0~-02 

roedsson~~~ 
Auktoriserad revisor 

Sida 5 

Utbet o Utg 
kostn fört fritt 

66 493 4 851 
2 600 9 170 
7 388 41 318 

45 705 38 689 
42 583 24149 
24 487 22 532 
30197 3 829 

6 019 5 271 
11 547 -237 
7 047 -1 765 
7 198 -3 540 
7 175 -6 200 
7 425 -9 142 

Fritt eget Totalt 
kapital 

6 200 1 670 523 
2 444 - 2 444 

498 -

- -
9 142 1 668 078 -- -



pwc 

Revisions berättelse 
Till förvaltaren i Hässleholm kommuns sociala stiftelse, arg .nr 837001-0343 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hässleholms kommuns sociala stiftelse för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen . Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att upphöra med verksamheten . 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns . Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen , vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräcklig_a och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
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felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna , men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen . Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen , om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten . Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen . Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten . 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för 
Hässleholms kommuns sociala stiftelse för år 2021 . 

Enligt min uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen . 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 
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• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen . 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna . Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut , beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 

2~ 

Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 72 

Medfinansiering av Leader 2023-2027 
Dnr: KLF 2022/448 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut 

1. Begäran om medel från Leader Östra Skåne beviljas och beloppen enligt 
önskemål i ansökan ska arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

Beskrivning av ärendet 

Leader Östra Skåne har inkommit med en ansökan, se bilaga 1, om begäran om 
medfinansiering från kommunen under åren 2023-2027 med totalt 4 988 268 kr 
som de vill ha utbetalat enligt följande: 

2023: 1 100 000 kr 
2024: 972 067 kr 
2025: 972 067 kr 
2026: 972 067 kr 
2027: 972 067 kr 

Sänt till: 
Leader Östra Skåne 
K.ommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
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Medfinansiering av Leader 2023-2027 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Begäran om medel från Leader Östra Skåne beviljas och beloppen enligt 
önskemål i ansökan ska arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

 

Beskrivning av ärendet 

Leader Östra Skåne har inkommit med en ansökan, se bilaga 1, om begäran om 
medfinansiering från kommunen under åren 2023-2027 med totalt 4 988 268 kr 
som de vill ha utbetalat enligt följande: 

2023: 1 100 000 kr 
2024: 972 067 kr 
2025: 972 067 kr 
2026: 972 067 kr 
2027: 972 067 kr 
 

 

Bilagor 

1. Information om medfinansiering 2023-2027 Hässleholm (ansökan) 
2. Lokalutvecklingsstrategi Leader Östra Skåne 2023-2027 
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Sändlista: 

Leader Östra Skåne 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 

 

 

Lars Johnsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare 
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson 
Ekonomiavdelningen 
 
eva-lotta.svensson@hassleholm.se 
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Medfinansiering av Leader 2023-2027 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Begäran om medel från Leader Östra Skåne hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2023 där den får vägas mot andra föreliggande 
behov. 

 

Beskrivning av ärendet 

Leader Östra Skåne har inkommit med en ansökan, se bilaga 1, om begäran om 
medfinansiering från kommunen under åren 2023-2027 med totalt 4 988 268 kr 
som de vill ha utbetalat enligt följande: 

2023: 1 100 000 kr 
2024: 972 067 kr 
2025: 972 067 kr 
2026: 972 067 kr 
2027: 972 067 kr 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att begäran om medel från Leader Östra 
Skåne hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där den får vägas mot andra 
föreliggande behov. 

 

 

Bilagor 

1. Information om medfinansiering 2023-2027 Hässleholm (ansökan) 
2. Lokalutvecklingsstrategi Leader Östra Skåne 2023-2027 
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Sändlista: 

Leader Östra Skåne 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic                                          Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef                             Ekonomichef 

  



 
 

*) I Leader Östra Skånes strategi ingår de 10 kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge 

Hässleholms kommun 

KSAU samt Kommundirektör 

Stadshuset 

281 80 Hässleholm 

 

Leader 2023-2027 
 

Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne* prioriterats som ett av 40 

leaderområden i Sverige för åren 2023-2027.  

I samband med prioriteringen tilldelades varje område en budget, där Leader Östra Skåne tilldelades den 

största på 67 055 177 kronor, medel som kommer att möjliggöra arbetet med att ta emot och bevilja 

projektansökningar som gynnar den lokala utvecklingen i området!  

Den tilldelade budgeten finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska 

staten.  

För att kunna erhålla startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering, s.k. LAG-pott, på 33% av den 

tilldelade budgeten, vilket innebär 22 128 208 för Leader Östra Skåne.  

Efter er avsiktsförklaring inför framtagandet av en ny lokal utvecklingsstrategi, har interimsstyrelsen efter 

Jordbruksverkets prioritering av Leader Östra Skåne föreslagit att medfinansieringen bör fördelas mellan 

ingående kommunerna med utgångspunkt i antalet landsbygdsinvånare i kommunen. De ingående 

kommunernas respektive andel kommer därefter att fördelas i en femårig betalplan och faktureras årligen 

under programperioden 2023-2027. 

Leader Östra Skåne, som tidigare bedrivit verksamhet genom de tre ingående leaderområdena Skånes Ess, 

Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne, har genom dessa föreningar haft ett mycket positivt 

samarbete med områdenas ingående kommuner! Ett samarbete som vi nu under gemensam flagg, i en ny 

förening, önskar fortsätta med. 

Med ert stöd kommer vi att kunna fortsätta vårt framgångsrika arbete med landsbygdsutveckling och 

stötta nya projekt som gör östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl 

boende som företagare och besökare.  

Bilagt finner ni en kopia på Leader Östra Skånes lokala utvecklingsstrategi, er avsiktsförklaring jämte den 

betalplan som visar er föreslagna årliga medfinansiering. Formella medfinansieringsintyg som 

Jordbruksverket kräver innan startbeskedet kommer vi att tillsända er inom kort. 

Vi ser fram emot fortsatt god samverkan kring utvecklingen av vårt område! 

 

För interimsstyrelsen Leader Östra Skåne 

 

 

Olof Persson    Malin Wildt-Persson 

Ordförande    Processledare 
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Lokalt ledd utvockling 

LEADER 
ÖSTRA SKÅNE -Medflnanaleras av 

Europeiska unionen 



Kommun Antal inv Tot Per år i 5 år 

Hässleholm 52 010 4 988 268 997 654 

Perstorp 7 476 717 022 143 404 

Bromölla  12 759 1 223 713 244 743 

Kristianstad 46 987 4 506 513 901 303 

Osby 13 198 1 265 817 253 163 

Östra Göinge 15 017 1 440 277 288 055 

Simrishamn 19 227 1 844 057 368 811 

Sjöbo 19 412 1 861 801 372 360 

Tomelilla 13 663 1 310 415 262 083 

Ystad 30 970 2 970 326 594 065 

Totalt 230 719 22 128 208 4 425 642 
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..J,. Lokalt ledd utveckling 

~ LEADER 
~ ÖSTRA SKÅNE 

Fördelning offentlig medfinansiering för Leader Östra Skåne 

Förslag till betalplan Hässleholms kommun: 

2023-01-31: 

2024-01-31: 

2025-01-31: 

2026-01-31 : 

2027-01-31: 

TOTALT: 

1 100 000 kronor 

972 067 kronor 

972 067 kronor 

972 067 kronor 

972 067 kronor 

4 988 268 kronor 

Kommunspecifik information 

-Medfinansieras av 
Europeiska unionen 

vi har förstått att det redan finns 1, 1 miljoner avsatt för Leader år 2023 i den 
kommunala budgeten. Därför föreslår vi att man under år 1 betalar ett högre belopp, 
enligt beslutad budget, och mindre summor år 2-4. 

Förslag till beslut: 
Hässleholms kommun kommer att medverka till strategigenomförande för Leader 
Östra Skåne 2023-2027 och kommer för perioden att avsätta sin andel på 4 988 268 
kronor enligt betalplan. 
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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skåne 

Sammanfattning 

Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya idéer och 
kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 
Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin 
plats och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 
kommande generationer. 

Leader Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne och omfattar tio kommuner: 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Området är ett av Skånes mest utpräglade 
landsbygdsområden där småskaligheten är framträdande.  

Leader Östra Skåne har identifierat fem övergripande mål som bedöms vara viktiga 
för att uppnå visionen om en levande landsbygd: 

1. Ökad platsattraktivitet 
2. Förhöjd idékraft 
3. Ökad tillväxt och sysselsättning 
4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat 
5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Till målen har tre insatsområden kopplats, vilket har varit det viktigaste verktyget 
för att kunna prioritera arbetet i Leader Östra Skåne. De insatsområden som ska 
föra arbetet mot målen och visionen är: 

1. Platsutveckling, stolthet och delaktighet 
2. Konkurrenskraft och kompetens 
3. Grön transformation 

Strategin ska fungera som ett styrdokument för LAG i arbete med urvalet av 
ansökningar, partnerskap, kommunikation och det uppföljningsarbete som ska 
bedrivas kontinuerligt för att säkerställa att de uppsatta målen nås. Strategin är 
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framtagen i bred samverkan och dialog med offentlig, privat och ideell sektor. I 
arbetet har det säkerställts att hänsyn tagits till andra strategier och planer. 

Verksamheten i Leader Östra Skåne ska präglas av flexibilitet och följsamhet. 
Arbetet ska vara uppsökande för att fånga idéer, och verksamhetskontorets 
personal ska stödja sökande i ansökningsprocessen och genomförandet av projekt. 
Styrelsen är goda ambassadörer för områdets verksamhet och leadermetoden. 

För att uppnå synergier och samordningseffekter ska samverkan ske med andra 
utvecklingsaktörer. 
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Summary 

 
Östra Skåne – where people and ideas create a vibrant countryside. 

Encounters between people create a hotbed for new ideas and creative solutions 
which are significant for the attractiveness and growth of communities in eastern 
Skåne. Working together we contribute to a vibrant and sustainable countryside 
where everyone finds his/her place and participation and pride are strong. We 
strive for a sustainable community now and for coming generations. 

Leader Östra (eastern) Skåne is a diverse part of Skåne and includes 10 
municipalities: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla, Ystad and Östra Göinge. The area is one of Skåne’s most 
pronounced rural areas where the concept of small-scale is prominent.  

Leader Östra Skåne has identified five overall goals which are deemed of 
importance in achieving the vision of a vibrant countryside: 

1. Increased site attractiveness 
2. Enhanced idea power 
3. Increased growth and employment 
4. Increased knowledge and more smart solutions for better environment and 

climate 
5. Stronger participation and sense of belonging 

Three focus areas are coupled to these goals, the most important tool in order to 
prioritize the work in Leader Östra Skåne.  The focus areas which will drive the 
work forward toward the goals and vision are: 

1. Site/location development, pride and participation 
2. Competitiveness and competence 
3. Green transformation 

The strategy shall serve as a steering document for the Local Action Group with 
selections of applications, partnerships, communication and the follow-up work 
that will be carried out continuously to secure that the stated goals are reached.  
The strategy is produced with broad cooperation and in dialogue with public, 
private and volunteer sectors. Care has been taken to consider other strategies and 
plans. 

The work in Leader Östra Skåne shall feature flexibility and compliance. The work 
shall be reaching out to harness ideas and the office staff will be supporting the 
project owners in the application and implementation of their project.  The board 
members are good ambassadors for the area’s work and for the working method of 
Leader. Cooperation with other development actors will help us to reach the effects 
of synergy and coordination.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 

2.1 Inledande arbete 
Vid uppstarten av arbetet med en ny strategi var utgångspunkten tre befintliga 
leaderområden. Detta förändrades under det första kvartalet av 2021, då initiativ 
togs att bilda ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne.  

Inledningsvis beskrivs arbetet inom de tre ursprungsområdena och därefter arbetet 
som tog vid när beslut om nytt geografiskt område tagits. De tre 
ursprungsområdena har samtliga verkat sedan 2008 och de omfattar följande tio 
kommuner: 

● Skånes Ess: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 

● Leader LAG PH: Perstorp och Hässleholm 

● LEADER Sydöstra Skåne: Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. 

I arbetet, som samtliga områden startade upp hösten 2020, ingick att formera olika 
arbetsgrupper, såsom en framtids-/processgrupp och en ung fokusgrupp, med bred 
kompetens, erfarenhet från tidigare programperioder och representation från 
samtliga sektorer. 

Då strategins framtagning skedde under en pandemi, kunde fysiska möten med 
invånare och intressenter inte genomföras. För att få till en bred förankring 
genomfördes möten istället digitalt, och på så sätt har nyckelpersoner, 
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organisationer, allmänhet, näringsliv, föreningar och det offentliga bidragit med 
sina erfarenheter och kompetenser.  

Områdena har arbetat med ett liknande upplägg, även om man utformat mötena på 
lite olika sätt. Under arbetet har man sett till att man i bred samverkan fått ett 
relevant underlag för sitt fortsatta strategiarbete, och underlagen har löpande 
påverkat strategins utformning. Som exempel på aktiviteter kan följande nämnas: 

● Övergripande och fördjupade SWOT-analyser under tematräffar och i 
arbetsgrupper. Totalt 19 träffar med cirka 235 deltagare från tre sektorer 
och allmänheten. 

● Utbildningsdagar med omvärldsanalyser på lokal, regional, nationell och 
global nivå. 

● Enkätutskick till allmänheten och samtliga sektorer med frågor av SWOT-
karaktär, med 160 unika svar som resultat. 

● Bearbetningar och förankring av underlag i respektive områdes styrelser 
och arbetsgrupper, vilka samtliga har bred representation och erfarenhet av 
leadermetoden. 

● Kontinuerliga avstämningar mot lokala, regionala och nationella strategier 
och planer samt dialog med aktörerna bakom.  

● Möjlighet för allmänheten och de tre sektorerna att komma med 
synpunkter inför och under arbetet i respektive område. 

● Insamling och bearbetning av fakta och data samt expertkunskap inom 
exempelvis regional utveckling och företagens innovationsförmåga i 
området. 

● Workshoppar i LAG-styrelser, framtidsgrupper och en ung fokusgrupp 
kopplade till bearbetning av omvärldsanalyser och SWOT-resultat. 

2.2 Det gemensamma arbetet 
Under det första kvartalet av 2021 fördes en dialog om sammanslagning av 
leaderområden i Skåne utifrån tydliga rekommendationer från Jordbruksverket. 
Efter diskussioner med kommunerna såg de tre områdena förutsättningar för att 
verka som ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne – under perioden 2023–
2027. 
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Deltagare från respektive områdes framtids-/processgrupp (hädanefter kallade 
framtidsgrupper) inklusive personal, inledde ett gemensamt arbete i maj 2021. En 
gemensam tids- och handlingsplan sattes för att bearbeta det omfattande underlaget 
från de tre ursprungsområdena.

Arbetsgruppen med ansvar för strategin i sin helhet, bestod av personal från de tre 
områdena samt en konsulterad processledare. I gruppen fanns flera personer med 
mer än tio års erfarenhet av Leader och fyra europeiska struktur- och 
investeringsfonder. Processledaren hade lokal förankring och erfarenhet från arbete 
med samtliga sektorer och leadermetoden.  

Arbetsgruppen gjorde löpande återrapporteringar till och avstämningar med 
respektive framtidsgrupp och LAG-styrelse. 

Parallellt bildades en organisationsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på en ny 
organisation. Gruppen bestod av ledamöter från respektive områdes framtidsgrupp 
samt de tre verksamhetsledarna.  

Särskild hänsyn till ungas behov av att kunna förverkliga sina idéer togs dels 
genom anställda ungdomscoacher och erfarenheter från ett femtiotal 
ungdomsprojekt, dels genom arbetet i den unga fokusgruppen. 

I början av juni genomfördes en målverkstad där syftet var att prioritera 
gemensamma behov och utvecklingsmöjligheter samt att ta fram förslag på vision, 
mål och insatsområden. Samtliga tre framtidsgrupper deltog. Utmaningen var att 
med bibehållen lokal förankring hitta förslag som alla parter kunde ställa sig 
bakom. Inför mötet förberedde respektive område ett summerat material utifrån 
gemensamma frågeställningar där SWOT-analyser sammanställdes och mönster 
identifierades.1 

 
1 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
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Med en bred samlad kunskap och i god anda kunde deltagarna sortera, prioritera 
och slutligen enas om det nya områdets gemensamma behov och 
utvecklingsområden. Förslag på gemensamma mål och insatsområden för Leader 
Östra Skåne förankrades i områdenas styrelser. 

Avsnitt 2–4 av den lokala utvecklingsstrategin skickades i juli på 
synpunktsförfarande till dem som deltagit i workshoppar samt övriga intressenter. 
Den publicerades även offentligt på områdenas webbplatser. Strategin omarbetades 
med hänsyn till inkomna synpunkter och förankrades återigen hos styrelserna. 

Som en del av arbetet gjordes avstämningar och samordning med andra 
relevanta planer och strategier på lokal och regional nivå.2 Prioritering av mål och 
insatsområden gjordes med hänsyn till insatser som ger synergieffekter med dessa 
planer. Ingående intressentdialoger med andra utvecklingsaktörer har genomförts, 
både inom respektive område och med gemensamma intressenter för det nya 
Leader Östra Skåne.3 Utifrån givna frågeställningar har dessa gett inspel kring 
omvärldsfaktorer, utmaningar och framtida samverkansmöjligheter. 

Särskild hänsyn har tagits till de utvärderingar4 och egna erfarenheter som finns 
kring leadermetodens styrka som ett verktyg för att bygga socialt kapital.5 Under 
arbetet med strategin har det också säkerställts att projekt som tidigare rymts inom 
ERUF, ESF och EHFF kan inrymmas i urvalet.  

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 
Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 
Antal invånare 230 719 invånare 
Storlek i km² 5 748,089 km² 
Invånare per km² 40 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 
är utrikesfödd 

14 % (0,14) 
 

Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): Kvinnor Män 

0–15 år 9 % (0,09) 9 % (0,09) 
16–24 år 4 % (0,04) 5 % (0,05) 
25–44 år 11 % (0,11) 11 % (0,11) 
45–64 år 13 % (0,13) 13 % (0,13) 

65+ år 13 % (0,13) 12 % (0,12) 

 
2 Bilaga 9. Strategier och planer. 
3 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
4 Mats Holmquist och Jörgen Johansson Modell för utvärdering av leadereffekter.  
5 José Luis Peralta Pascua, expert in European Union Law. The LEADER approach and Local 
Action Groups in the context of a new EU strategic programming period.  
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3.2 Områdesbeskrivning 

Områdets avgränsning 

 

Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne. I norr gränsar området till Småland 
och Blekinge. I väst tangeras både andra skånska landsbygdskommuner samt 
storstadsområdena på den skånska västkusten. Havet utgör en naturlig gräns i öst 
och syd i form av Hanöbukten och Östersjön. 

Inom området finns en tradition av samarbeten över kommungränserna. Bland 
annat i kommunsamarbetet Skåne Nordost och Sydöstra Skånes 
samarbetskommitté (SÖSK) samt i olika projekt. Det finns även en samhörighet 
sedan tidigare, då åtta av kommunerna (ej Sjöbo och Ystad) tillsammans med 
ytterligare fem kommuner utanför området utgjorde Kristianstad län fram till 1996. 

Kommunerna som ingår i området har många likheter och förbinds dels genom sin 
landsbygdsprägel, dels genom det dominerande småföretagandet och 
småskaligheten. 
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Landskapet 
Sydsvenska höglandets skogsbygd med barrskogar och mossar i norr övergår i syd 
i småskalig odlingsbygd, naturbetesmarker, kuperat och mosaikartat landskap, 
dalgångar, lummiga ädellövskogar och slättbygder. Här hittas våtmarker och 
strandängar, sjöar och vattendrag. Slätterna nyttjas för rationellt jordbruk och 
erbjuder vyer över vida sädes- och rapsfält. Östra Skåne har också omfattande 
grönsaks-, frukt- och bärodlingar.  

Förhistoriska lämningar, såsom hällkistor, hällristningar, stenrösen och 
stensättningar, samt skansar och försvarsanläggningar från 1600-talets 
snapphanestrider, vittnar om områdets långa kulturhistoria.  

Kuststräckan i nordost möter Blekinge med stenbunden skärgårdsnatur för att 
söderut övergå till milslånga, vita sandstränder med ålbodar och kust- och 
fiskesamhällen.  

De skånska kuststräckorna och dess låglänta landskap är utpekade som riskzon för 
översvämningar på grund av klimatförändringar som medför höjd havsnivå och 
kraftiga skyfall. Därutöver utgör värmeböljor och torka ett hot mot hälsa och 
dricksvattenförsörjning. Det påverkar även jordbruket och naturmiljön.6 

I området finns Skånes enda kulturreservat, Örnanäs7; nationalparken Stenshuvud8; 
över 150 naturreservat9 och även Natura 2000-områden10; djur- och 
växtskyddsområden samt andra biotopskyddsområden11. Här finns också Sveriges 
första biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, och delar av det senaste 
kanditaturområdet, Vombsjösänkan. 

Närheten till naturen och naturupplevelser värderas högt av befolkningen. Här 
finns en stor variation av natur- och kulturmiljöer och därmed också en stor 
biologisk mångfald. 

 
6 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024. 
7 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/osby/ornanas-kulturreservat.html 
8 sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/ 
9 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat.html 
10 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
11 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
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Ortsstruktur 

  

Östra Skåne karaktäriseras av landsbygd och stadsnära landsbygd. Även om Skåne 
är den mest tätbefolkade regionen i Sverige med 127 invånare per kvadratkilometer 

år 2020, är de östra kommunerna glesbefolkade med endast 23–87 invånare per 
kvadratkilometer.  

En del orter har vuxit fram eller särpräglats genom verksamheter inom exempelvis 
tillverkningsindustri, stenindustri och turism.  

Flera orter i området har framgångsrikt arbetat med byutveckling för att få en 
levande och attraktiv by och för att hitta kreativa lösningar på lokala utmaningar. 

Infrastruktur 
Bredbandstillgång är viktigt för områdets utveckling. Målet att 95 procent av 
Skånes hushåll och offentliga verksamheter år 2020 skulle ha möjlighet att ansluta 
sig till bredband med en kapacitet av minst 100 Mbit/s12 har inte uppnåtts. Totalt 
ligger områdets bredbandsanslutning på strax över 80 procent i snitt, men 
landsbygden släpar efter. I Perstorp är exempelvis endast 2 procent av landsbygden 
ansluten.13 

Lite över hälften av befolkningen bor i kollektivtrafiknära läge.14 

Utpendlingen från området är större än inpendlingen. Tåg och bussar skapar 
pendlingsmöjligheter inom området samt till arbetsmarknaderna utanför området i 
Malmö, Lund, Köpenhamn, Småland och Blekinge – åtminstone för dem som bor i 
centralorterna. När man kommer ut på landsbygden är kollektivtrafiken, med sina 
begränsningar i sträckor och avgångstider, sällan ett bra alternativ. Framför allt inte 

 
12 Bredbandsstrategi för Skåne. 
13 Länsstyrelsen Skåne, landsbygdsenheten. 
14 kolada.se 

Definition oberoende av kommungränser, Region Skåne 2016 

Skåne delas in i följande zoner: 

D Stad > 3000 invånare 

Stadsnära landsbygd > 15 min med bil till stad 

■ Landsbygd 15-45 min med bil till stad 

■ Glesbygd >45 min med bil till stad, i Skåne endast öarna 

Källa : Tillväxtverket 
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för dem som har störst behov av den, vilket främst är de som inte kan eller får köra 
bil, exempelvis unga och äldre.  

Ystads hamn är en av Sveriges största färjehamnar med trafik till Bornholm, Polen 
och Tyskland.15 Åhus hamn är en betydande bulk- och containerhamn.16 I östra 
Skåne finns även flera småbåts- och fiskehamnar. 

I området finns en flygplats, Kristianstad Österlen Airport, och inom nära avstånd 
finns även flygplatser i Ronneby, Ängelholm, Malmö och Köpenhamn. 

 

Service 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet mindre butiker minskat såväl i tätorter som 
på landsbygden i Skåne. Antalet orter med fler än en butik minskar för varje år, och 
medelavståndet till dagligvarubutik för östra Skånes kommuner är högre än snittet 
för hela Skåne (2,22 kilometer jämfört med 1,8 kilometer).17  

 
15 ystad.se/port 
16 ahushamn.se 
17 Region Skånes servicerapport. 2018. 
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Även avståndet till dagkassehantering är längre än genomsnittet för Skåne i 
flertalet kommuner. Däremot har man relativt god tillgänglighet till post- och 
pakettjänster.  

Demografi 
I området bor idag totalt 230 719 invånare.18 Befolkningstillväxten i östra Skåne är 
låg (0,2 procent), vilket är svagare än i riket (0,5 procent)19. Invandringen under 
flyktingvågen 2015 har delvis bidragit till tillväxten.  

Befolkningen i området blir allt äldre och den demografiska försörjningskvoten är 
hög, cirka 18 procent högre än i resten av Skåne och riket.20 

Utbildning 

 

Utbildningsnivån är lägre än i övriga Skåne och riket. Cirka 30 procent färre har en 
eftergymnasial utbildning och endast 18,2 procent har en högre utbildning. 
Statistiken visar att det oftast är kvinnor, nästan sju av tio, som har denna högre 
utbildningsnivå.21 

I östra Skåne finns det dock goda möjligheter till studier och utbildning med totalt 
27 gymnasieskolor, av dessa har nio även gymnasiesärskola. Det finns tre 
naturbruksgymnasier och fem folkhögskolor. Kommunal vuxenutbildning 
(komvux), svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna med 
funktionsnedsättningar finns att tillgå i samtliga kommuner. 

 
18 SCB. 
19 Region Skåne/SCB. 
20 SCB. 
21 kolada.se 

Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 20-64 år, 2020 
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För högre utbildning och forskning finns Högskolan Kristianstad och en rad 
yrkeshögskolor. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har ett centrum för svensk 
förädling och forskning om frukt och bär i Balsgård, utanför Kristianstad, som 
dock är under avveckling. På pendlingsavstånd finns också universitet i Lund, 
Malmö och Växjö. På Marint centrum finns en nystartad forsknings- och 
innovationsmiljö för Hanöbukten som drivs genom ett samarbete mellan Lunds 
universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne. Krinova Incubator & 
Science Park i Kristianstad har livsmedel som profilområde och erbjuder 
innovations- och utvecklingsstöd till företag. I sydöstra Skåne utgör 
Innovationscenter för landsbygden ett nav för landsbygdsföretagare. 

Sysselsättning 

 

Arbetslösheten i området är i snitt 8,4 procent, vilket är 2 procent högre än i övriga 
riket. Det beror delvis på områdets låga utbildningsnivå.22 Av de lågutbildade är 
mer än en sjättedel långtidsarbetslösa, och ungdomsarbetslösheten är stor. 
Generellt har arbetslösheten i området ökat de senaste tre åren. 

Andelen förvärvsarbetande är 77,9 procent.23 Störst del av de som är sysselsatta 
finner man inom branscherna tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. 

 
22 Åldersgrupp 16–64 år, mars 2020. 
23 kolada.se (åldern 20–64 år). 
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Majoriteten av de sysselsatta på landsbygden arbetar i tätorter eller städer, vilket 
gör samspelet mellan stad och land viktigt.24 

Näringsliv 
Området domineras av små och medelstora företag med ett fåtal riktigt stora 
arbetsgivare. Endast 2,2 procent av företagen har mer än 250 anställda, medan 
92 procent av företagen har mellan 0 och 9 anställda. Idéburen sektor glöms ofta 
bort i sammanhanget, men den är en stor arbetsgivare.25 

Områdets näringsliv präglas av såväl tradition som förnyelse. Nyetableringen av 
företag under de senaste åren har ökat, dock är den lägre i östra Skåne (10,2/1 000 
invånare) jämfört med i övriga riket (11,7/1 000 invånare).26 

Bland företagen i området representeras 16 procent av kvinnliga företagsledare.27  

Medelåldern bland företagarna är hög (53 år) och 16 procent av företagarna idag är 
över 65 år.28 En majoritet av 1 100 tillfrågade företagare uppger att ett ägarbyte är 
svårt.29 

Kompetensförsörjning är en utmaning för näringslivet. År 2021 uppgav 33 procent 
av företagarna att det är svårt att finna lämplig arbetskraft.30 Gymnasie- och 
högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, låga 

 
24 Christian Lindell, Region Skåne. 
25 SCB. 
26 Ekonomifakta, 2020. 
27 Företagarfakta 2020, Företagarna. 
28 Företagarfakta 2020, Företagarna. 
29 Företagarna. Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut? 2017. 
30 Småföretagarbarometern Skåne län 2021. 
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utbildningsnivåer en annan.31 Det finns dock troligen en mängd icke-validerad 
kompetens bland till exempel utrikesfödda. 

Utmaningen med elförsörjningen i Skåne skapar risker för kapacitetsbrist, vilket 
påverkar företagens tillväxtmöjligheter. 

Kultur och fritid 
Östra Skåne präglas av ett rikt föreningsliv och omfattar 3 537 ideella föreningar, 
enligt en kartläggning från 2015 av nätverket Idéburen sektor Skåne. Ser man till 
samtliga juridiska personer inom idéburen verksamhet uppgår antalet till 5 616, och 
där ingår bland annat stiftelser, kooperativ, ekonomiska föreningar och 
bostadsrättsföreningar. Sedan undersökningen genomfördes beräknas sektorn ha 
växt ytterligare med cirka 16 procent.32 Områdets 601 idrottsföreningar är viktiga 
på flera sätt. De bidrar inte bara till ökad folkhälsa, utan erbjuder också viktiga 
mötesplatser som skapar gemenskap och känsla av delaktighet. 

I samtliga SWOT-analyser framkommer upplevelsen av att föreningarna har en stor 
utmaning när det gäller långsiktig föryngring, något som på sikt riskerar att minska 
engagemangsnivån. 

Efterfrågan på lokala mötesplatser är stor i hela östra Skåne. I områdets större 
tätorter finns det något slags kulturhus med bibliotek och lokaler för verksamheter. 
Sådana lokaler saknas dock ofta på mindre orter och på landsbygden. I SWOT-
analyserna framkommer att det finns en särskild efterfrågan på mötesplatser för 
barn och ungdomar, främst utanför tätorterna. 

Kulturlivet har en stor mångfald. Det finns en uppsjö av både större och mindre 
konsthallar och gallerier där det arrangeras välbesökta konstrundor. Området har 
även många besöksmål och museer, en del mycket unika och specifika. 

Scen- och teaterlokalerna är av många olika slag, från två av Sveriges äldsta och 
vackraste teatrar i Kristianstad och Ystad till moderna, topputrustade och 
tillgänglighetsanpassade scener på Kulturhuset i Hässleholm. I Ystad återfinns 
Skandinaviens största filmstudio. 

Östra Skåne erbjuder också en kreativ och lockande matscen med många lokala 
hantverksprodukter till både förtäring och försäljning. Det finns mängder av 
gårdsbutiker, caféer och restauranger, och producenterna går ofta samman för att 
arrangera välbesökta evenemang, såsom matmarknader och matrundor. 
Uppskattade REKO-ringar erbjuder möten mellan producent och konsument. 

Rekreationsmöjligheterna är stora, till exempel i form av leder som Skåneleden och 
olika cykelleder. Tillgången till naturupplevelser är god. 

 
31 Svenskt Näringsliv. Företagen hittar inte rätt arbetskraft. 2018. 
32 natverket.org 
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Livskvalitet 
I SWOT-analyserna framkommer många positiva anledningar till att man har valt 
att bosätta sig i östra Skåne. Återkommande över hela det geografiska området är 
variationen av boendetyper, närheten till både natur- och kulturmiljöer och större 
städer, det rika föreningslivet, det kulturella kapitalet, lugnet, sammanhållningen 
och maten. 

Vad gäller svagheter för området finns det också några återkommande synpunkter: 
bristen på lokaler och mötesplatser, en otillräcklig infrastruktur på landsbygden, 
ojämn utbildningsnivå, ett minskat allemansvett med mer nedskräpning i naturen 
och ökad polarisering. 

Invånarna i östra Skåne lever och verkar i viss mån åtskilda från varandra beroende 
av utbildning, inkomstgrupp, ålder och etnicitet. I SWOT-analyserna går det att 
spåra en frustration över den potential som går till spillo och det främlingskap och 
den fientlighet som följer av segregationen. 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
I analyserna av det flertalet SWOT33 som genomförts och i en sammanvägning 
med omvärldsanalyser34, intressentdialoger35 samt övriga planer och strategier36 för 
området, framträder ett antal behov och utvecklingsområden.  

 
33 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
34 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. 
35 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
36 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 

Skåneleden samt befintliga och planerade cykelleder, 2021 
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Platsattraktivitet och engagemang 
Östra Skåne präglas av flerkärnighet i form av många små och större levande 
tätorter. Närheten mellan staden och landsbygden är både en styrka och ett hot, där 
en möjlighet ligger i landsbygdens förmåga att attrahera boende och besökare. 
Geografiska avstånd förutspås ha allt mindre betydelse efter pandemin, där ökat 
nyttjande av digital teknik skapat möjligheter för boende och nya inflyttare som har 
jobbet lite längre bort.37 Detta förstärks av det nya flyttmönstret från storstaden till 
landsbygden, eftersom östra Skåne kan erbjuda närhet och lugn samtidigt som det 
finns identifierade behov av utveckling av service, fiber samt nätverk för 
samskapande och innovation.38  

Samtidigt finns en utmaning i demografin, eftersom andelen äldre ökar. Att behålla 
och locka yngre är viktigt för såväl områdets utveckling som dess skattekraft. 

Besöksnäringen belyser att ”att uppleva det lilla”, i form av småskalighet och 
autenticitet, har ökat under pandemin. Detta är en styrka området har, och en 
utveckling av detta ökar attraktiviteten för besökare. Naturen nämns som en 
tillgång i alla analyser. Variationen av naturtyper i kombination med närheten till 
storstäder är unik och en potentiell möjlighet för både besöksnäringen och 
inflyttningen. Samtidigt uttrycks en oro för att attraktiva platser kan överutnyttjas, 
varför en utveckling av exempelvis hållbara naturupplevelser kräver ökad kunskap 
och nya produkter och tjänster. 

Utifrån forskning från Högskolan Kristianstad39, upplevs en plats som attraktiv om 
samskapandet av värden är hög. Attraktivitet är nära kopplat till engagemang, och 
arbetet med båda ses som en viktig förutsättning för områdets utveckling. 
Engagemanget från enskilda eldsjälar, föreningar och företagare är en styrka som 
ger området en familjär karaktär. I samtliga SWOT:ar nämns ett rikt föreningsliv 
som en av styrkorna, eftersom det skapar en aktiv bykänsla. Samtidigt finns en oro 
för förmågan att behålla invånarnas engagemang. Att stödja aktiva byar som vill 
utveckla sin lokala plats är en förutsättning för ett starkt östra Skåne. Detta stöds 
även av målen i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne.40  

Idékraft och innovationer 
Stor idékraft hos alla åldrar är något som framhålls som en styrka i östra Skåne. 
Med viktiga stödfunktioner, exempelvis Krinova Incubator & Science Park och 
Innovationscenter för landsbygden, finns goda förutsättningar för ökad innovation, 
vilket också är utpekat som en förutsättning för tillväxt i Skåne.41 SWOT-

 
37 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Omvärldsanalys för Leader Sverige. 
38 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Therese Bengard. Hela Sverige ska leva. 
39 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lisa Källström, Högskolan Kristianstad. 
40 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
41 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och Skånes 
innovationsstrategi för hållbar tillväxt.  
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analyserna visar även på en hunger efter detta, samtidigt som kunskapen kring hur 
man arbetar innovationsfrämjande bedöms som låg. 

Merparten av företagen är fåmansföretag, vilket uttrycks ha gett dem en ”förmåga 
att klara sig själva”, samtidigt som det finns en potential i ökad samverkan och 
tillväxt som grund för fler arbetstillfällen. Utifrån forskningsresultatet att de flesta 
företagare hämtar nya idéer inom det egna företaget eller via andra företag, är 
samverkan och samarbeten viktiga för områdets idékraft och innovationsförmåga.42  
Detta har också företagarna uttryckt i SWOT-arbetet.  

Idékraft och innovation skapas även inom den idéburna och ideella sektorn och 
genom korskopplingar mellan det offentliga, det privata och det ideella. I 
analyserna ses behov av att hitta nya vägar för samskapande mellan dessa. Detta 
knyter även an till Smart Villages43, där platsspecifika förutsättningar och behov 
kopplas ihop med teknik, människor och idéer.44 Även för miljö- och klimatfrågor 
finns behov av samverkan för idékraft och innovation. 

Tillväxt och sysselsättning 
Med en bas i små och medelstora företag har östra Skåne ett starkt näringsliv som 
visat sig klara lågkonjunkturer bättre än exempelvis Malmöområdet.45 Samtidigt 
som det finns tradition och historia, vittnar företagen om att 
kompetensförsörjningen utgör ett hinder för tillväxt, då behovet av högre 
kompetens eller spetskompetens ökar hos vissa företag.46 För ungdomar innebär en 
lägre utbildningsnivå sämre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.  

Området präglas fortfarande av sin historia i de gröna näringarna och industrin, 
men behöver hänga med i den omvandling som pågår till att omfatta fler 
tjänsteföretag.47 Kompetensutveckling och kompetensutbyten mellan företag, 
organisationer och akademi ses som viktiga faktorer för detta. 

I hela östra Skåne finns en växande besöksnäring och det senaste årets pandemi har 
varit till områdets fördel. Det beror på att området erbjuder stora möjligheter till 
rekreation och naturupplevelser, vilket har efterfrågats under pandemin. 
Besöksnäringen har haft, och bedöms fortsätta ha, betydelse för den lokala 
ekonomin och sysselsättningen. Inte minst för de unga, eftersom besöksnäringen 
erbjuder viktiga jobb. Trendspaning säger dessutom att upplevelser blir allt 
viktigare för ekonomin.48  

 
42 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lina Bjerke, Jönköping International Business School. 
43 ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sv 
44 landsbygdsnatverket.se/inspiration/smartalandsbygder 
45 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
46 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Tillgång till kompetens avgör allt mer. 
47 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
48 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Upplevelser allt viktigare för ekonomin. 
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I och med närheten mellan tillväxtkärnor, i östra Skåne och i Skåne som helhet, 
bedöms det finnas stor potential i utbytet mellan stad och land. Det glöms ofta bort 
att ta utgångspunkt i landsbygdens erbjudanden till staden.49 De små och 
medelstora företagen inom de olika branscher som finns representerade på östra 
Skånes landsbygd, kan ges tillväxtmöjligheter genom kompetensutbyten, nya 
affärslösningar och mötesplatser för affärsrelationer.  

En god miljö och klimat 
Östra Skåne har flera goda förutsättningar för god miljö och klimat, såsom 
småskalighet, relativt väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till viss service. 
Utmaningen för att verkligen få en hållbar utveckling är dock tillräckligt 
engagemang, egenansvar och beteendeförändringar. SWOT-analyserna visar på 
behov av kompetensutveckling, samverkan och innovation för att främja miljö- och 
klimatarbete. Normer och beteenden är viktiga delar för att gå från ord till handling 
för att skapa smarta lösningar, något även FN:s klimatpanel understryker.50 

Kairos Future pekar i sin omvärldsanalys på det växande intresset för naturen och 
de gröna näringarnas produktion av mat, förnybar energi, träråvara och drivmedel 
samt deras bidrag till ökad biologisk mångfald.51 Med en stor andel gröna näringar 
och besöksnäringen som en växande bransch, finns också möjligheter för östra 
Skåne att vara en del av den trenden. 

Det finns dock oro för målkonflikter. Till exempel har en önskan om ökad turism 
identifierats och samtidigt finns en rädsla för överbelastning av områdets 
besöksmål. Därför är hållbar besöksförvaltning, med fokus på att bruka, njuta och 
bevara, ett viktigt utvecklingsområde. 

Leader Östra Skåne har alla förutsättningar för att bidra till det skånska 
miljömålsarbetet.52 Ökad kunskap i kombination med lokala miljöinsatser är 
definierat som en möjlig väg för att nå dit. 

Stolthet och delaktighet 
Historien och kulturen är två viktiga särdrag för östra Skåne. Inom området finns 
spår från dinosauriernas tid sida vid sida med dagens moderna vardagsliv, vilket är 
både en styrka och en möjlighet. Det kulturella arvet är starkt och i området finns 
innovativa kulturella yttringar. 

Delar av östra Skåne har en stark geografisk identitet som är känd långt utanför 
områdets gränser. Invånarna kan lätt dela med sig av områdets styrkor. Stark 
identitet är dock inte nödvändigtvis lika med stolthet. Nya initiativ kvävs ibland av 

 
49 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
50 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
51 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. 
52 Länsstyrelsen Skåne. Remissversion: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025. 
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låg självkänsla och för lite mod att testa nya saker. Detta upplevs begränsa tankarna 
kring vad området kan erbjuda.  

Möjligheter finns att utifrån de identifierade styrkorna – geografisk identitet och 
stark bykänsla – skapa en ännu starkare vi-känsla som bidrar till att möta behovet 
av att inkludera fler. Detta skapar förutsättningar för att leverera värdeskapande 
insatser tillsammans. Att tro på och vara stolt över sin förmåga och sitt utbud är en 
förutsättning för framtidstro, livskvalitet och tillväxt. Detta ingår även i den 
regionala utvecklingsstrategins mål.53 Att ha en god lokalkännedom bidrar till allas 
förmåga att vara stolt ambassadör för platsen där man bor.  

Östra Skåne har identifierat ett aktivt föreningsliv som en styrka. I mångt och 
mycket bär föreningslivet upp orters karaktär och utbud genom ideellt arbete, men 
också som arbetsgivare. Trenden att civilsamhället tar en större roll i 
samhällsutvecklingen och att nya samhällskontrakt skapas, ger möjligheter till 
utveckling som området vill ta vara på.54 Utmaningen ligger i hotet om vikande 
intresse för att engagera sig ideellt samt utebliven föryngring av föreningslivet. Det 
bedöms finnas stor potential i att finna nya sätt att engagera sig och driva 
föreningslivet på, vilket kan öka känslan av delaktighet och faktiskt deltagande i 
området. 

SWOT-analyserna visar på att det finns en efterfrågan och ett värde i utbytet 
mellan människor med olika bakgrund och över generationsgränser. Det finns även 
ett behov av fler inkluderande insatser för att öka stoltheten, delaktigheten och den 
upplevda tryggheten inom området. 

 
53 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 
54 Kairos Future. Omvärldsanalys för Leader Sverige. Punkt fyra: ”Samhällskontrakt i 
omskrivning”. 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

 

4.1 Vision 
Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya idéer och 
kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 
Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin plats 
och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 
kommande generationer. 

4.2 Mål 
Fem mål har formulerats, som tillsammans ska bidra till att uppnå visionen. Dessa 
bottnar i ett gediget förankringsarbete och invånarnas engagemang i workshoppar 
(se avsnitt 2). Identifierade behov och utvecklingsområden har bearbetats och 
prioriterats. Arbetet resulterade i följande mål för Leader Östra Skåne 2023–2027: 

1. Ökad platsattraktivitet 
2. Förhöjd idékraft  
3. Ökad tillväxt och sysselsättning 
4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat  
5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Ökad plats

attraktivitet 

Platsutveckling, stolthet 

och delaktighet 

VISION 
östra Skåne -

där människor och 

ideer skapar en levande 

landsbygd 

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
Hållbar utveckling 

Likabehandling och icke-diskriminering 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

MÅL 
Ökad 

Ökad tillväxt kunskap och 
Förhöjd 

och syssel- fler smarta 
idekraft 

sättning lösningar för 

bättre miljö 

och klimat 

INSATSOMRÅDEN 

Konkurrenskraft och kompetens 

Stärkt 

delaktighet 

och tillhörighet 

Grön transformation 
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Målen är utformade kring de behov där leadermetodens styrka i 
gränsöverskridande samarbete kan komma till sin rätt. Ökat engagemang är ett 
behov som pekats ut i samtliga SWOT-analyser. Det är en förutsättning för 
förändring och går som en röd tråd genom samtliga mål. Målen är samordnade med 
andra utvecklingsplaner, och samverkan mellan de utvecklingsaktörer som står 
bakom dessa planer beskrivs i avsnitt 5.3. Ansvarsområden som tydligt innehas av 
andra aktörer har undvikits, till exempel kollektivtrafik, jordbruk och bostäder. 
Områden där det finns tydliga synergier och samordningseffekter har prioriterats.  

Mål 1: Ökad platsattraktivitet 
Målbild: Östra Skånes invånare skapar lokala värden tillsammans. Erbjudanden 
som närhet till utbud av aktiviteter, naturtillgångar och aktiva byar, säkerställer 
både livskvalitet för invånarna och inflyttning till området. De gör också området 
attraktivt att besöka. Östra Skåne lockar människor i alla åldrar och med olika 
bakgrund, vilket gör området till en levande och kreativ plats att leva på.  

Möter behoven: Att attrahera boende, besökare och inflyttare; att behålla och 
locka yngre; att bevara och utveckla platser; att mötas och samskapa samt hållbara 
naturupplevelser.  

Andra planer/strategier55 med åtgärder som bidrar till målet: Kommunala 
översiktsplaner, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet, Handlingsplan för Skånes friluftsliv, Tourism matters och 
Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Den regionala utvecklingsstrategin har målet 
att stärka mångfalden av goda livsmiljöer, och målet att öka platsattraktiviteten 
stärker detta. Utifrån de platsspecifika behov som kan identifieras, kan EU:s idé om 
Smart Villages uppnås. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 
socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar tillväxt, social 
delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 2: Förhöjd idékraft 
Målbild: Fler samarbeten mellan företagare, inte minst inom de gröna och blåa 
näringarna samt besöksnäringen, skapar nya idéer och innovativa lösningar till 
hjälp för företagens utveckling och tillväxt. Genom samverkansytor och 
korskopplingar mellan branscher, akademin och organisationer, kan idékraften öka 
inom alla sektorer. 

Möter behoven: Stödfunktioner, nya vägar för samskapande, smarta lösningar, 
ökad tillväxt, byutveckling samt insatser för miljö och klimat.  

 
55 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Andra planer/strategier56 med åtgärder som bidrar till målet: EU Action for 
Smart Villages, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet, Skånsk skogsstrategi samt Skånes livsmedelsstrategi 2030 – 
Smart mat. Fler innovationer bidrar till Skånes innovationsstrategi för hållbar 
tillväxt och dess mål att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det särskilda målet att öka konkurrenskraften 
och marknadsorienteringen genom ett större fokus på forskning, teknik och 
digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och behålla unga 
jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden. Främjar 
sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 3: Ökad tillväxt och sysselsättning 
Målbild: Östra Skåne har många konkurrenskraftiga företag med bred 
branschtillhörighet. Företagen hittar rätt kompetens när deras snabba tillväxt ökar 
sysselsättningen i området. Nya affärsrelationer, produkter och affärserbjudanden 
har gett de potentiella tillväxtbranscherna, såsom besöksnäringen och 
tjänsteföretagen, ett försprång till sina konkurrenter. Den idéburna och ideella 
sektorn är en viktig och stark aktör som bidrar till den ökade sysselsättningen. 
Samtidigt finns utbud och samarbeten för ökad kompetens hos enskilda individer.  

Möter behoven: Ökad utbildning och spetskompetens; kompetensförsörjning; 
idéutbyten mellan företag, organisationer och/eller akademin; synliggörande av 
verksamheter; koppling mellan stad och land; mötesplatser för affärsrelationer samt 
hållbar utveckling av besöksnäringen.  

Andra planer/strategier57 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 
handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 
kommunala översiktsplaner och planer med koppling till näringslivet, Tourism 
matters, Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt samt Skånes 
livsmedelsstrategi 2030 – Smart mat. Östra Skåne har fortsatt bidragit till målet 
”Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” från den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 
socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Bidrar till det särskilda målet 
att öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen genom ett större fokus på 
forskning, teknik och digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och 
behålla unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden. 

 
56 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
57 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden. 

Mål 4: Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö 
och klimat 
Målbild: Genom ökad kunskap om den lokala miljön har östra Skånes invånare 
och aktörer, precis som FN:s klimatpanel önskat,58 transformerat sina beteenden 
och normer. Detta har skapat en bättre miljö, vilket är i linje med de nationella 
miljömålen. Fler smarta miljö- och klimatlösningar används inom alla sektorer. Att 
värna områdets naturtillgångar och använda dem med förnuft är självklart.  

Möter behoven: Att förändra normer och beteenden, ökad kunskap för att 
genomgå en omställning för att lokalt möta globala miljöfrågor, att tillvarata 
naturresurser samt hållbar livsmedelsproduktion och matkonsumtion.  

Andra planer/strategier59 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 
handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 
kommunala miljöprogram, Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025, 
Agenda 2030, Skånsk skogsstrategi samt Miljöplan för Skånes Ess. En hållbar 
lokal produktion av tjänster och produkter har blivit en möjlighet för tillväxt och 
bidrar till målet ”Skåne ska ha en god miljö och hållbar resursanvändning” från den 
regionala utvecklingsstrategin.  

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att stödja miljövård och 
klimatåtgärder och bidrar till EU:s miljö- och klimatrelaterade mål. Bidrar till det 
särskilda målet att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av 
naturresurser som vatten, mark och luft. Bidrar till det särskilda målet att bidra till 
att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara 
livsmiljöer och landskap. Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och 
lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 5: Stärkt delaktighet och tillhörighet 
Målbild: I östra Skåne finns en plats för alla, och invånarna är duktiga på att skapa 
en känsla av delaktighet genom sitt stora engagemang för området och dess 
tillgångar. Det rika föreningslivet har vuxit genom nya generationsöverskridande 
och inkluderande arbetssätt, vilket har stärkt dess redan viktiga samhällsuppdrag. 
Invånarna är stolta ambassadörer för området och de känner tillit och att de har 
inflytande. På så sätt har östra Skåne blivit starkare och mer demokratiskt. 

Möter behoven: Ökad integration och tillhörighetskänsla, att förnya 
föreningslivet, att öka det ideella engagemanget, att mötas och samskapa, 

 
58 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
59 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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generationsöverskridande insatser, minskad polarisering/bättre balans samt social 
hållbarhet.  

Andra planer/strategier60 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 
handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 
kommunala integrationsplaner, den regionala kulturplanen, Riksidrottsförbundets 
strategi 2025 samt regeringens mål för ungdomspolitiken. Den regionala 
utvecklingsstrategins mål uttrycker ”erbjuda framtidstro och livskvalitet” vilket 
detta mål bidrar till. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 
socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar social tillväxt och 
lokal utveckling i landsbygdsområden. 

4.3 Insatsområden 
Insatsområdena är verktyg och beskriver de insatser som krävs för att uppnå målen. 
Samverkan och korskopplingar, förstudier, kompetensutveckling och 
metodöverföringar är givna inom alla insatsområden och en viktig del av 
leadermetoden. De identifierade insatsområdena ska, genom beviljade projekt, 
bidra till uppsatta mål och den vision om en levande landsbygd som Leader Östra 
Skåne strävar mot. 

Insatsområde 1: Platsutveckling, stolthet och delaktighet 
Platsens attraktionskraft avgörs av det tillgängliga utbudet och människorna som 
bor där. Stolta invånare med god lokalkännedom är de bästa ambassadörerna för 
området, och känslan av delaktighet är avgörande för trygghet, kreativitet och 
lokalt engagemang. I alla sektorers samskapande av värden skapas kraft att 
förändra och möjliggöra lokal utveckling.  

Inom insatsområdet ryms 

● utveckling och förädling av service och tjänster 

● utveckling av föreningar och föreningsliv 

● insatser för ökad mångfald av attraktiva livsmiljöer 

● identifiering av lokala behov och planer för användande av platsgivna 
resurser 

● utveckling av utbudet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter med fokus 
på upplevelser 

 
60 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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● mötesplatser för delaktighet och gemensamhet 

● att synliggöra och marknadsföra området 

● generationsöverskridande utbyten 

● insatser för ökad social tillhörighet, delaktighet och stärkt demokrati 

● integrationsfrämjande insatser 

● identitetsstärkande insatser  

● nya samarbetsformer och plattformar för samverkan. 

Insatsområdet bidrar, direkt eller indirekt, till alla uppsatta mål genom en stärkt 
självbild och identitet hos områdets invånare. Med stolthet kommer kreativitet, 
trygghet och livskvalitet, vilket ger ett större engagemang. 

Insatsområde 2: Konkurrenskraft och kompetens 
Östra Skåne är rikt på små och medelstora företag som har en bred 
branschfördelning. Samtidigt är området inne i en strukturomvandling inom 
näringslivet: från en bas i lantbruket och industrin till en större andel tjänsteföretag. 
Det kräver ny kompetens, kompetensutveckling och ökad förmåga att ta fram nya 
innovationer. Kompetensförsörjning är en utmaning på grund av förekomsten av 
fel eller för låg utbildning, men potentiella utbyten av kompetens är en möjlighet.  

Inom insatsområdet ryms 

● kompetens- och företagsutveckling 

● synliggörande och utveckling av informella kompetenser och 
färdigheter 

● utveckling av småskalig och hållbar produktion  

● utveckling av hållbart företagande 

● produkt- och konceptutveckling 

● nätverk och möten för affärs- och idéutbyten 

● synliggörande och marknadsföring av tjänster och produkter. 

Insatsområdet bidrar till förhöjd idékraft och innovation, liksom tillväxt och 
sysselsättning genom utvecklingen av företag. En balans mellan kompetens och 
behov kan även bidra till stärkt delaktighet och tillhörighet. 



31(54) 

Insatsområde 3: Grön transformation 
Vikten av miljö- och klimatarbetets betydelse för ett hållbart östra Skåne är allmänt 
känd. Däremot finns behov av att gå från ord till handling och att genom lokalt 
engagemang och kompetenshöjning säkerställa effekter som består. Detta benämns 
grön transformation. Agenda 2030 är tydlig med att de utmaningar som samhället 
står inför kräver sektorsövergripande samverkan, vilket är leadermetodens styrka.  

Inom insatsområdet ryms 

● kompetenshöjande insatser inom grön omställning 

● nya och utvecklade miljö- och klimatsmarta lösningar  

● att skapa och kanalisera miljöengagemang 

● grönare byar och gårdar 

● hållbar lokal produktion 

● insatser för ökad biologisk mångfald 

● friskare marker, vatten och hav 

● hållbart friluftsliv och hållbar besöksnäring 

● nätverk och möten för nya idéer. 

Insatsområdet bidrar till lösningar som är viktiga för en lokal hållbar utveckling 
och engagemang. Genom att hålla fokus på beteenden och handling, bidrar 
insatsområdet till såväl målet förhöjd idékraft som målet ökad tillväxt och 
sysselsättning samt fler klimatsmarta lösningar och ökat engagemang. 

4.4 Indikatorer och målvärden 
Indikatorer är ett verktyg för att mäta uppsatta mål i strategin. De ger alltså en bild 
av den utveckling som skett och ska visa på måluppfyllelse. Det finns tre nivåer av 
indikatorer: lokala, nationella och EU-indikatorer.  

De indikatorer som på bästa sätt kan visa framsteg mot strategins mål har valts ut 
och presenteras nedan. 

Indikatorer mål 1 – Ökad platsattraktivitet 
Valda indikatorer: Nya mötesplatser (N.05), nya fritids- och kulturverksamheter 
(N.06), nya nätverk och samarbeten (N.07), bevarade fritids- och kulturaktiviteter 
(L.13), bevarade mötesplatser (L.14), nya servicelösningar (L.16) samt nya 
besöksmål (L.50). 
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Mål ett har ett starkt fokus på insatser som utvecklar platsen. För att kunna mäta 
målet ökad platsattraktivitet, valdes de indikatorer ut som svarar mot det som 
speglar en sådan plats, till exempel tillgång till lokal service, kulturellt kapital och 
social tillhörighet. Insatser som bevarar eller skapar nya mötesplatser, kultur- och 
fritidsaktiviteter och besöksmål samt insatser för att utveckla föreningslivet och 
nya servicelösningar bidrar till ökat engagemang och attraktivitet. 

Indikatorer mål 2 – Förhöjd idékraft 
Valda indikatorer: Nya produkter (N.03); nya tjänster (N.04); nya metoder, 
arbetssätt eller processer (L.23) och organisationer i nya nätverk (L.30). 

Grundförutsättningen för skapandet av nya produkter och tjänster är idékraft. På 
samma sätt uppstår nya arbetssätt, metoder och processer utifrån idéer. Utbyte och 
samverkan med andra aktörer är gynnsamt för skapandet av innovationer. Genom 
att mäta valda indikatorer säkerställs att genomförda insatser bidragit till förhöjd 
idékraft i området. 

Indikatorer mål 3 – Ökad tillväxt och sysselsättning 
Valda indikatorer: Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden (R.37), nya 
företag (N.01), utbildningstillfällen (L.07), företag som samarbetar (L.21) och 
företag som får stöd (L.22). 

De angivna indikatorerna är viktiga förutsättningar för måluppfyllelsen. Nya 
företag och ny sysselsättning bidrar automatiskt till målet, och genom att stödja 
företagsutveckling och skapa möjligheter för företag att samarbeta skapas 
förutsättningar för måluppfyllelse. Kompetensutveckling bidrar till både 
företagsutveckling och stärkt anställningsbarhet bland arbetstagarna. 

Indikatorer mål 4 – Ökad kunskap och fler smarta lösningar för 
bättre miljö och klimat 
Valda indikatorer: Miljö-/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 
landsbygdsområden (R.27), utbildningstillfällen (L.07), organisationer som 
genomför insatser för minskad klimatpåverkan (L.36), nya lösningar på miljö-/ 
klimatproblem (L.38) samt restaurerade natur- och kulturmiljöer (L.46). 

För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet används indikatorer som också 
bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Nya lösningar krävs för minskad 
klimatpåverkan och genom utbildning kan ett engagemang och nya normer skapas. 
Nya lösningar kan kräva investeringar för den miljö-/klimatrelaterade prestationen, 
vilket denna indikator mäter och svarar mot. Antalet organisationer som genomför 
insatser för att minska klimatpåverkan avgör volymen och genomslaget av 
insatserna i området. En bättre miljö kan delvis uppnås genom att restaurera natur- 
och kulturmiljöer, något som även ger mervärde till det globala målet ”ekosystem 
och biologisk mångfald”.  
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Indikatorer mål 5 – Stärkt delaktighet och tillhörighet 
Valda indikatorer: Utbildningstillfällen (L.07), projekt som drivs av unga (L.12), 
nya medlemmar i föreningar (L.18), projektdeltagare som upplever ökad 
inkludering (L.33) och projektdeltagare som känner ökad framtidstro (L.34). 

Mål fem har ett starkt fokus på individen. Stärkt demokrati och tillhörighet syftar 
till att skapa trygga, inkluderande och demokratiska samhällen där allas lika värde 
respekteras och värnas. För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet, används 
angivna indikatorer. Insatser som gör att projektdeltagare upplever en ökad 
inkludering och/eller känner en större framtidstro bidrar nämligen till detta mål, 
liksom utbildningsinsatser för att stärka individen. För att främja ungas inkludering 
och påverkansmöjligheter, uppmuntras projekt som drivs av unga. 
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Tabell: indikatorer 
Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

1. ÖKAD PLATS-
ATTRAKTIVITET 

Platsutveckling, 
stolthet och 
delaktighet 
 
Grön 
transformation 

N.05 Nya mötesplatser Antalet mötesplatser som skapats 
genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. En 
mötesplats kan vara fysisk i form av 
en ny eller återställd lokal där olika 
verksamheter kan äga rum. Till 
exempel hembygdsgårdar eller 
övriga samlingslokaler. En 
mötesplats kan också vara ett 
digitalt forum om det är begränsat 
till en tydligt avgränsad målgrupp 
och det finns sätt att interagera. Till 
exempel en facebook-grupp. 
Hemsidor eller bloggar räknas inte. 

 

N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

Antalet fritids- och 
kulturverksamheter mötesplatser 
som skapats genom projektet och 
som bedöms kunna bestå efter 
projektslut. Till exempel kan detta 
inkludera ungdomsverksamheter, 
teatergrupper, idrottsföreningar och 
språkcaféer. Endast antalet olika 
verksamheter ska räknas. Man ska 
inte räkna in antalet träffar som de 
haft eller antalet deltagare som 
medverkat.   

 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk 
eller samarbeten som skapats 
genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. För att 
räknas som nytt ska nätverket eller 
samarbetet inte ha funnits innan 
projektets mobilisering och uppstart 
för det syfte som det nu har. Det 
behöver ingå minst två aktörer för 
att räknas som ett nytt nätverk eller 
samarbete. Endast antalet nätverk 
ska ingå, inte antalet aktörer i de 
nätverken. 

 

L.13 Bevarade fritids- och 
kulturaktiviteter 

Antal fritids- eller 
kulturverksamheter som har 
vidareutvecklats och/eller hade 
upphört om inte projektet 
genomförts. Det är alltså inte 
antalet tillfällen som aktiviteterna 
genomförs eller antalet deltagare de 
har som ska räknas här.   

 

L.14 Bevarade mötesplatser Antal fysiska eller virtuella 
mötesplatser som skulle upphört 
existera om inte projektet 
genomförts. 

 

L.16 Nya servicelösningar Servicelösningarna ska vara nya på 
så sätt att man testar eller 
introducerar nya metoder för att 
uppnå förbättrad lokal service som 
kan utveckla en bygd. 

 

L.50 Nya besöksmål En fysisk plats som erbjuder en 
eller flera besöksanledningar och 
som tillkommit genom projektet. 
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

2. FÖRHÖJD 
IDÈKRAFT  

Platsutveckling, 
stolthet och 
delaktighet 
 
Konkurrenskraft 
och kompetens  
 
Grön 
transformation 

N.03 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att 
kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är 
produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala 
marknaden (leaderområdet) eller 
endast för den enskilda 
organisationen?  
 
En fysisk produkt är en vara som 
man kan köpa och ta med hem, men 
konsumera senare. Till exempel 
olika matprodukter, souvenirer, 
kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som 
säljaren kan sälja (eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan 
att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som 
e-böcker och guider. Men det kan 
också inkludera olika mjukvaror 
och appar om kunden inte är 
beroende av prenumerationer för att 
kunna ta del av dem.   

 

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att 
kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är 
tjänsten/erna nya på den 
svenska/lokala marknaden eller 
endast för den enskilda 
organisationen? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man 
köper och konsumerar ihop istället 
för att ta med hem. Till exempel 
hårklippningar, guidade turer och 
upplevelser samt 
teaterföreställningar. 
 
En digital tjänst är en tjänst som 
säljaren behöver göra om och 
anpassa vid varje försäljning. Till 
exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit 
räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan 
endast har tillfällig tillgång genom 
någon form av prenumeration på 
säljarens villkor. 

 

L.23 Nya metoder, arbetssätt eller 
processer 

Nya sätt att arbeta i företag eller 
andra organisationer. Till exempel 
nya produktionsprocesser, nya 
logistiklösningar eller nya 
organisationsformer.   

 

L.30 Organisationer i nya nätverk Antal företag, föreningar eller andra 
organisationer som ingår i nya 
nätverk som uppkommit genom 
projektet. Nätverket bedöms vara 
bestående efter projektets slut. 
Antalet nätverk mäts istället genom 
den nationella indikatorn Nya 
nätverk och samarbeten. 
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

3. ÖKAD 
TILLVÄXT OCH 
SYSSELSÄTTNING 

Konkurrenskraft 
och kompetens 
 
Grön 
transformation  

R.37 Tillväxt och sysselsättning i 
landsbygdsområden 

Sysselsättningen ska ha skapats 
som senast vid projektslut. En 
heltidstjänst motsvarar 1720 timmar 
per år och en halvtidstjänst 
motsvarar 860 timmar per år. 

 

N.01 Nya företag Antal nya företag som skapats 
under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi 
olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och 
ekonomisk förening. 

 

L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 
hålls för deltagare. Det kan till 
exempel vara så att samma 
utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.21 Företag som samarbetar Antal företag som samarbetar i ett 
projekt för att uppnå gemensamma 
resultat. Till exempel en ny 
produkt. 

 

L.22 Företag som får stöd Antal företag som fått stöd genom 
projektet. Detta kan vara till 
exempel icke-ekonomiskt stöd 
genom rådgivning och utbildning. 

 

4. ÖKAD KUNSKAP 
OCH FLER 
SMARTA 
LÖSNINGAR FÖR 
BÄTTRE MILJÖ 
OCH KLIMAT 

Konkurrenskraft 
och kompetens 
 
Grön 
transformation 

R.27 Miljö/klimatrelaterad 
prestation genom 
investeringar i 
landsbygdsområden 

Antal projekt som bidrar till mål 
rörande miljöhållbarhet samt 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar i 
landsbygdsområden 

 

L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 
hålls för deltagare. Det kan till 
exempel vara så att samma 
utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.36 Organisationer som genomför 
insatser för minskad 
klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra 
organisationer som inom ramen för 
projektet genomför insatser för 
minskad klimatpåverkan. Dessa 
insatser ska på ett påtagligt sätt 
bidra till uppfyllandet av de 
horisontella målen hållbar 
utveckling och/eller klimat och 
miljö. 

 

L.38 Nya lösningar på miljö-, 
klimatproblem 

En lösning på miljö- och 
klimatproblem kan till exempel 
vara att mobilisera eller skapa 
metoder för energieffektivisering, 
vatten- och avloppshantering, 
avfallshantering eller andra 
produktionsprocesser. 

 

L.46 Restaurerade natur- och 
kulturmiljöer 

Antal platser som genom projektet 
har återskapat och/eller bibehållit 
natur- och kulturvärden.  
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

5. STÄRKT 
DELAKTIGHET 
OCH 
TILLHÖRIGHET 

Platsutveckling, 
stolthet och 
delaktighet 

L.07 Utbildningstillfällen 

Antal tillfällen som en utbildning 
hålls för deltagare. Det kan till 
exempel vara så att samma 
utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen.    

 

L.12 Projekt som drivs av unga 
Detta innebär att 
projektledaren/ledarna är personer 
under 25 år. 

 

L.18 Nya medlemmar i föreningar 

Medlem är den som aktivt tagit 
ställning till medlemskap genom att 
registrera sig i föreningen under 
projekttiden. 

 

L.33 Projektdeltagare som 
upplever ökad inkludering 

Antal deltagare i projekt inom 
integration och inkludering som 
upplever en ökad inkludering i och 
förståelse för samhället vid 
projektslut. 

 

L.34 Projektdeltagare som känner 
ökad framtidstro 

Andel projektdeltagare som vid 
projektslut känner ökad framtidstro 
i sin bygd. Detta kan vara att man 
känner att utvecklingen går år rätt 
håll, att man har större möjlighet att 
påverka etc. 

 



 
 

5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Leader Östra Skånes kommunikationsinsatser ska stödja verksamhetens syfte att 
bedriva landsbygdsutveckling. Kommunikationen ska kännetecknas av tydlighet 
och transparens som uttrycks i positiv ton. Relevant information ska vara enkel att 
hitta och återkoppling ska ske snabbt.  

Kommunikationsmålen beskriver vad som ska uppnås och 
kommunikationsinsatserna utgör verktyg för att förverkliga strategins mål. En 
uppföljning av kommunikationen inkluderas i den årliga uppföljningen av 
verksamheten. 

Kommunikationsmål 
1. Aktörer söker projektstöd inom Leader Östra Skåne och bidrar till en 

hållbar och levande landsbygd genom att målen i strategin uppfylls. 
2. Projektägarna förstår och känner trygghet i projektprocessen. 
3. Styrelsen är trygg i sitt ambassadörskap och säker i sin beslutsprocess. 
4. Partners och intressenter känner delaktighet och är goda ambassadörer för 

Leader Östra Skåne. 
5. Allmänheten har kännedom om leadermetoden, de projekt och aktiviteter 

som genomförs och dess effekter samt EU:s roll i den lokala utvecklingen. 

Kommunikationsaktiviteter och kanaler 
En kommunikationsplan med målgruppsanalys upprättas inför programperiodens 
start och ska vara ett levande dokument som uppdateras efterhand. Planen 
beskriver kommunikationsmål, aktivitet, kanal, budskap, målgrupp, tidsperiod samt 
ansvarig för respektive aktivitet.61  

Leader Östra Skåne använder flera olika kanaler och medieval, eftersom en stor 
räckvidd eftersträvas. Webbplatsen, som är den huvudsakliga kanalen, ska vara 
aktuell, tydlig och användarvänlig. På webbplatsen finns bland annat information 
om stöd, vägledning och nyheter. Webbplatsen som kanal kompletteras med 
sociala medier, digitala nyhetsbrev och trycksaker. Dialog med projektägare sker 
via möten, e-post och telefon- eller videosamtal.  

Pressmeddelanden skickas ut vid händelser av nyhetsvärde. Samtliga projektägare 
ska uppmuntras att skapa egna kontakter med media och erbjuds stöd i form av 
lathundar, mallar, workshoppar eller utbildningar kring mediekontakt. 

 
61 Bilaga 8. 
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Olika insatser i olika faser 
Programperioden delas in i tre faser som till viss del är överlappande.  

Införandefasen 
Under den första delen av införandefasen sker etablering genom beställning och 
implementering av IT-system, mjukvara och digital teknik; framtagning av grafisk 
profil med tillhörande mallar; upprättande av webbplats och kanaler i sociala 
medier och framtagande av en populärversion av strategin samt 
informationsmaterial, lathundar, profilprodukter och utbildningsmaterial för 
stödsökande och styrelseledamöter. 

Under den senare delen av införandefasen ligger fokus på att informera om 
stödmöjligheten och att mobilisera engagemang i samtliga målgrupper. Detta görs 
genom informationsmöten och pressträffar, nyhetsbrev och broschyrer. 
Samarbetspartners och vidareförmedlare involveras och informeras.  

Genomförandefasen 
Under genomförandefasen fortgår informationsspridningen om stödmöjligheten. I 
samtliga kanaler kommuniceras om verksamheten samt om projekten och dess 
arbete, erfarenheter, resultat och mervärden till alla målgrupper via till exempel 
projektarkiv, artiklar, nyhetsbrev, inlägg i sociala medier, projektfilmer, trycksaker 
samt egna evenemang och deltagande i andra aktörers evenemang. Parallellt 
erbjuds stödsökande och styrelseledamöter utbildningar, stödmaterial och 
erfarenhetsutbyte. 

Slutfasen 
Under slutfasen ligger fokus på att sprida erfarenheter, resultat och lärdomar 
genom till exempel en sammanfattande trycksak, en gala eller en hyllningsfilm.  

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioriteringen fastställer 
Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 
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5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Ett stort antal utvecklingsaktörer har identifierats, både lokalt och regionalt, vilka 
har betydelse för Leader Östra Skånes arbete under 2023–2027.62 Strategins mål 
har även kopplats till andra planer och strategier för att uppnå synergier. 

Flera aktörer som företräder offentlig, privat och idéburen/ideell sektor har i 
intressentdialoger bidragit med viktig input till strategin och det kommande arbetet 
samt uttryckt en önskan om djupare samarbeten. All denna återkoppling kommer 
Leader Östra Skåne att ta vara på.  

Samverkan sker på olika nivåer. De mer framträdande aktörerna, som har strategier 
med flera beröringspunkter och närliggande mål, ingår i partnerskapet för Leader 
Östra Skåne. Utöver dessa finns intressenter att samarbeta med kring sakfrågor och 
i projekt. 

Löpande arbete för synergier och samordning med andra aktörer 

Samarbete med partners 
Prioritering av mål och insatsområden i denna strategi har gjorts med hänsyn till de 
insatser som ger synergieffekter med andra aktörers planer och strategier. För att 
bibehålla ambitionen med samordning avser Leader Östra Skåne att arbeta aktivt 
med sina partners. Två gånger om året kallas partnerskapet till möten för 
uppföljning, planering, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Under detta 
samarbete hålls en kontinuerlig dialog, bland annat för att undvika 
dubbelfinansiering och att slussa projektidéer till den aktör som är bäst lämpad. 
Aktörer som visat intresse för att ingå i detta partnerskap är:  

● Länsstyrelsen Skåne – har uppdrag att värna landsbygdsutveckling, 
miljöfrågor och fiske. 

● Region Skåne – har ansvar för den regionala utvecklingsstrategin och 
Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 

● LRF Skåne och Hushållningssällskapet Skåne – aktörer med bas i de gröna 
näringarna. 

● Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike (och Vombsjösänkan) – 
modellområde inom hållbar utveckling med kompetens inom miljö och 
klimat. 

● Krinova Incubator & Science Park – aktör och stödfunktion inom 
innovation. 

● Högskolan Kristianstad – institution med forskning och kunskap. 
● Skånes Bygdegårdsdistrikt – organisation för många bygdegårdar som 

utgör mötesplatser på landsbygden. 

 
62 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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● Hela Sverige ska leva Skåne – driver opinion och påverkansarbete inom 
landsbygdsfrågor, vilket tydligt berör det lokala samhället inom Leaders 
område. 

● RF-SISU – viktig aktör kopplad till idrottsrörelsen, vilken är en stor 
målgrupp för Leaders insatser. 

● Samarbetskommittéerna Skåne Nordost och Sydöstra Skåne – samordnar 
strategiskt viktiga frågor för de tio kommunerna i östra Skåne. 

● Marint centrum – driver utvecklingsfrågor inom marina näringar och har 
kompetens rörande Hanöbuktens utmaningar. 

Samarbete med kommunerna 
Löpande avstämningar görs mellan Leader och kommunerna som ingår i området 
för att återkoppla och utvärdera samarbetet och dess effekter. Avstämning sker med 
varje kommun minst en gång per år. 

Utöver dessa avstämningar sker flera informella kontakter och samarbeten med 
kommunerna inom områden som näringsliv, kommunikation och EU-arbete. Därtill 
har kommunerna representanter i styrelsen. 

Samarbete med andra leaderområden 
Det finns ett etablerat och konstruktivt samarbete och erfarenhetsutbyte med 
närliggande leaderområden. Nätverksträffar och gemensamma aktiviteter fortsätter 
under perioden 2023–2027. 

Utöver dessa träffar sker samarbete och erfarenhetsutbyte med Lokal Utveckling 
Sverige (LUS), som är samordnare i dialogerna med Jordbruksverket, 
Näringsdepartementet och leaderområdena i Sverige samt med European Leader 
Association for Rural Development (ELARD) som underlättar nätverkande och 
samverkan transnationellt. 

Samarbete med intressenter 
Under intressentdialogerna har det framkommit tankar kring hur samarbeten, 
samordning och kunskapsutbyten kan ske mellan Leader Östra Skåne och andra 
aktörer.63 Följande beaktas i genomförandet av strategin: 

● Gemensamma mötesforum för utbyte av erfarenhet och ny kunskap på 
strategisk och mer operativ nivå. 

● Samverkan kring genomförande av aktiviteter som går i linje med olika 
aktörers strategier. 

● Omvärldsdagar med koppling till gemensamma utmaningar. 

 
63 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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Viktiga aktörer är föreningar och organisationer som verkar inom bland annat 
idrott, bygdeutveckling, näringsliv, kultur och natur i området. Denna samverkan 
sker bäst med en engagerad och lokalt förankrad styrelse och verksamhet. 

Intresse finns hos flera aktörer att fortsätta samarbeta, framför allt kring sakfrågor 
och i projekt. Exempel på sådana aktörer är Tillväxtverket med ansvar för 
Regionalfonden, ESF-rådet med ansvar för Socialfonden och Tourism in Skåne 
som är huvudaktör inom strategiskt arbete med besöksnäringen. 

5.4 Effekter 
Med effekter menas förändring på längre sikt, till skillnad från resultat som uppstår 
i anslutning till ett projekt och som sedan kan försvinna.  

Strategins fem mål beskriver en långsiktig utveckling och ger verksamheten dess 
riktning. Det är mål och insatsområden som kommuniceras till de boende och 
verksamma i leaderområdet. Dessa ska mobiliseras till projekt och aktiviteter som 
ger långsiktig landsbygdsutveckling och skapar samhällsnytta.  

Projekt är till sin natur tidsbegränsade. För att uppnå en landsbygdsutveckling som 
blir permanent krävs det därför att resultaten tas om hand och i bruk och att de 
implementeras i bestående verksamheter innan projektet avslutas. 

 

När projekt tar slut kan i många fall mervärden, såsom socialt kapital och 
förbättrad lokal styrning, uppstå. Resultat och mervärden är förutsättningsskapande 
för strukturella effekter som kan komma i nästa steg. Sådana effekter kan vara 
arbetstillfällen, befolkning, service, företagande eller besökare.64 

 
64 Slutrapport Lärande och innovation. Ett samarbetsprojekt mellan Lokalt ledd utveckling 
Halland, Leader Bohuskust och gränsbygd, Leader Linné Småland, Leader Västra Småland, 
Leader Sjuhärad och Högskolan i Halmstad. 

Förutsättningsskapande faktorer: 

Leadermetoden 

Strategins mål 

Övergripande principer 

Finansiering 

Coachni ng/stöd 

~--LE_ A_ o_E_R_P_R_o_J_E_K_ T_~I ➔ ~I ___ M_ E_R_v_Ä_R_o_E_N __ ~ 
Förbättrat socialt kapital : tillit, 
kunskap, livskvalitet m.m. 

Lokal styrning : nätverk, 
mötesplatser, planer m.m. 

Resultat: anläggningar, 
infrastruktur, produkter m.m. 

➔ 
STRUKTURELLA 

EFFEKTER 

Arbetstillfällen 

Företagande 

Service 

Befolkning 

Besökare 
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Leader Östra Skåne arbetar aktivt för att främja strukturella effekter i flera steg 
genom att ha: 

Effekttänk i ansökan och genomförande 
För att främja effekter och en bestående förändring bör varje projekt ha en 
genomtänkt idé för hur projektets resultat och lärande ska förvaltas samt fortsatt 
finansieras. Med ett frågebatteri som verktyg coachas sökande i att sätta effektmål, 
i att utforma en långsiktig plan för hur effekterna ska uppnås samt i hur den 
fortsatta verksamheten ska se ut när projektet tar slut. 

En effektlathund finns som stöd vid coachning inför ansökan. Den ger den sökande 
översiktlig kunskap om begreppen. 

Under genomförandet bistår leaderkontoret projektet med stöd för att projektplanen 
ska kunna följas och för att de satta effektmålen ska kunna nås. 

Effektkompetens 
Styrelse och personal genomgår en utbildning som omfattar teori om och verktyg 
för effekter och Leaders mervärden. Det är av vikt att ha gedigen kunskap och en 
gemensam bas för att kunna främja effekter och nå full potential. Personalen 
behöver stå starka i effekttänket för att kunna överföra kunskapen till projekten. 
Styrelsen behöver ha förståelse inför projekturvalet och för att kunna styra 
verksamheten i rätt riktning. Genom utbildningen är även projektens kontaktperson 
från styrelsen trygg i sin roll och kan se projektet med ”effektglasögon” och 
återrapportera till styrelsen hur projektplanen följs. 

Effekt i urvalsprocessen 
I urvalet av projekt görs en bedömning utifrån kriterier som premierar långsiktighet 
och effekttänk. 

Utvärdering av effekter 
En halvtidsutvärdering och en slututvärdering ska genomföras. Den ska 
komplettera den årliga uppföljningen av indikatorer genom att undersöka effekter 
och mervärden. Projekten analyseras utifrån effekter (förväntade effekter i ansökan 
samt rapporterade effekter i slututbetalning). En enkät för självutvärdering för 
avslutade projekt i slutet av programperioden ger en bild av effekter som uppstått 
efter projektets slut. Mer om detta i avsnitt 7: Uppföljning och utvärdering.  
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5.5 Hur främjar strategin innovation? 
En innovation kan vara en ny eller förbättrad produkt, en process eller tjänst som 
kommer till användning. En innovation kan också vara ett nytt sätt att använda 
något redan existerande eller ett nytt sätt att göra något på. 

Leader Östra Skånes insatsområden har valts med starkt fokus på delaktighet, ökad 
konkurrenskraft, kompetensutveckling och nya lösningar för klimatet. Dessa 
faktorer, i kombination med identifierade möjliga projektområden, stärker 
innovationsförmågan och idékraften i området.  

Genom att främja gränsöverskridande möten mellan företag, organisationer och 
den ideella och idéburna sektorn, skapas samverkansytor för uppkomna och ännu ej 
identifierade idéer. Nätverk och möten för affärs-, metod- och idéutbyten stöds 
inom insatsområdet ”konkurrenskraft och kompetens”, vilket kan bidra till 
företagarnas förmåga, kraft och möjlighet att skapa nya produkter och tjänster.  

Strategins insatsområden ”platsutveckling, stolthet och delaktighet” och 
”konkurrenskraft och kompetens” stödjer aktiviteter som utveckling och förädling 
av produkter och tjänster, liksom konceptutveckling. Detta bidrar starkt till 
möjligheten att stärka innovationsförmågan. Därutöver finns möjligheten att stödja 
synliggörandet och marknadsföringen av tjänster och produkter, vilket kan ge 
möjligheter till nya marknadsföringskanaler och utveckling av ny informations- 
och kommunikationsteknik.  

Samtliga insatsområden stödjer kompetensutvecklingsinsatser, vilket kan bidra till 
såväl företagares som organisationers utvecklingsförmåga och idékraft. 

Samverkan mellan olika sektorer i samhället samt attraktiva platser där människor 
trivs och vill förbättra sin närmiljö tillsammans, är avgörande delar i 
innovationsförmågan. Detta kan innefatta såväl generationsöverskridande utbyten 
som integrationsfrämjande insatser, vilket kan leda till ett tryggt och mer kreativt 
lokalsamhälle där innovativa idéer både får plats och kan utvecklas. Insatsområdet 
”platsutveckling, stolthet och delaktighet” bidrar till detta. 

Östra Skåne står inför en stor utmaning i att klara långsiktig hållbarhet samtidigt 
som det finns en önskan om att växa, vilket kommer att kräva nya, innovativa 
lösningar. För att klara detta stödjer strategins insatsområden kunskapshöjande 
insatser kring och framtagandet av nya klimat- och miljösmarta lösningar. Som ett 
ytterligare stöd i att skapa hållbara verksamheter finns tidigare nämnda produkt- 
och konceptutvecklingsinsatser. Strategin ska användas för att stödja innovativa 
processer och möjligheten för individers idéer att utvecklas vidare. Genom stöd i 
ansökningsprocessen och riktade frågor kring hur projektet är nytänkande och 
innovativt ska Leader Östra Skåne bidra till ökad innovationshöjd i området. Här 
krävs en balans mellan krav och flexibilitet för att fånga nya idéer samtidigt som 
utrymme ska finnas för att testa dem.  
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I möjligaste mån ska Leader Östra Skåne coacha och stötta projekt i att designa 
deras projektprocess utifrån innovationsloopen. Det innebär att projektet 
kontinuerligt ska pröva sin produkt eller process under resans gång och anpassa 
den utifrån feedback och utvärdering. 

 

Genom kompetensutveckling och samarbete med områdets innovationsarenor, ska 
förmågan att lotsa och stödja projekt till att bli innovativa, öka hos Leaders 
medarbetare och styrelse. För den sökande finns tillgång till en lathund och 
innovationscoachning. Ett brett partnerskap där kunskapen om 
innovationsfrämjande insatser är hög, säkerställer förmågan att välja ut och 
prioritera innovationshöjande projekt. Urvalskriterierna ska vara utformade för att 
styrelsen ska kunna premiera innovativa projekt. 

5.6 Övergripande principer 
Vid såväl framtagandet av strategin som genomförandet och uppföljningen av den, 
utgår Leader Östra Skåne från de tre övergripande principer som gäller inom EU, 
nämligen:  

● hållbar utveckling 

● likabehandling och icke-diskriminering 

● jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Beaktanden vid framtagandet av strategin 
För att säkerställa att principerna beaktades vid framtagandet av strategin, 
säkerställde respektive leaderkontor att rätt kompetens om dessa fanns i både 
arbetsgrupper och skrivargrupper. Begreppsförklaringar och inhämtning av 
kunskap under framtagandet av strategin skedde via exempelvis Fördraget om 
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europeiska unionens funktionssätt65, Agenda 203066, Sveriges miljömål67, 
diskrimineringslagen68 och Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål69.  

Information, inbjudningar och dialoger erbjöds på olika sätt och i olika forum för 
att nå fler målgrupper och ge dem möjlighet att påverka den kommande strategin. 
Särskilt fokus lades på att engagera och samla in åsikter och tankar från ungdomar 
och unga vuxna. På grund av pandemin hölls de flesta möten digitalt, vilket 
sparade på resandet och miljön. Förmodligen deltog både fler målgrupper och fler 
personer i framtagandet av strategin just på grund av möjligheten att kunna delta 
digitalt. 

Bland de intressenter som kontaktades och rådfrågades vid framtagandet av 
strategin finns en rad organisationer som har sin profession inom någon av de 
övergripande principerna, till exempel Hållbar Utveckling Skåne, 
Naturskyddsföreningen och Jämställd Utveckling Skåne. 

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar alla delar av strategiarbetet för området, vilket 
tydligt speglas i visionen, målen och insatsområdena. 

Beaktanden vid genomförandet av strategin 
Leader Östra Skånes vision, mål och insatsområden går i linje med målet för 
hållbar utveckling, där de tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet – sammanstrålar. Det åligger styrelse och leaderkontor att engagera alla 
inom verksamheten i detta arbete.  

Vid rekrytering och befordran av personal ska ansvariga aktivt undersöka och 
åtgärda riskerna för diskriminering.70 Vid rekrytering av ledamöter till styrelsen ska 
en jämn könsfördelning eftersträvas och en mångfald vad gäller ålder och bakgrund 
främjas. 

Det ska säkerställas att kompetens i hållbar utveckling, inkludering och 
jämställdhet återfinns i styrelsen och hos personal. 

De övergripande principerna ska vara integrerade i samtliga leaderprojekt. Frågor 
om hur projekten avser arbeta med de övergripande principerna ska 
uppmärksammas i projektansökan och tas i beaktning vid utformandet av villkor 
och urvalskriterier. Det ska finnas lättillgängligt stödmaterial för projektgrupperna, 
exempelvis checklistor för de tre principerna.  

 
65 eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0006.02/DOC_2&format=PDF 
66 globalamalen.se 
67 sverigesmiljomal.se/miljomalen 
68 do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering 
69 regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet 
70 do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/rekrytering-och-befodran 
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Leaderkontoret ska anpassa information, förutsättningar, tider och metoder för att 
nå och engagera en bred grupp av människor. Aktiviteter som riktar sig till 
allmänheten ska beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv där man tar hänsyn till 
exempelvis transporter, mat och dryck, varor och tjänster, avfall, jämställdhet, 
tillgänglighet och mångfald. Det åligger leaderkontoret att ta fram en policy för hur 
dessa områden ska beaktas. Information och kommunikation ska beaktas ur ett 
normkritiskt perspektiv och vara tillgänglig. Erfarenhet visar att vissa målgrupper, 
som till exempel unga och nyanlända/utlandsfödda, kan vara svårare att nå och att 
det krävs ett aktivt arbete för att engagera dessa. 

Beaktanden vid uppföljning av strategin 
Styrelsen och leaderkontoret ska årligen analysera och utvärdera verksamheten 
utifrån de övergripande principerna och det ska finnas möjlighet att revidera 
arbetssättet. Projektgrupperna ska i sina slutrapporter redogöra för hur de har 
arbetat med de övergripande principerna och redovisa samarbetspartners och 
deltagare i projekten utifrån kön och ålder. Leaderkontoret ska kontinuerligt följa 
upp vem som får projektstöd och vem som drar nytta av projekten. Vid 
återkommande uppföljningar blir det möjligt att genom olika insatser säkerställa en 
balanserad köns- och åldersfördelning. 

6 Organisation 

 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Som beskrivits i avsnitt 2: Strategins framtagning, startade arbetet med att ta fram 
en lokal utvecklingsstrategi för 2023–2027 i tre olika leaderområden. Skånes Ess, 
Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne är alla initiativtagare till 
framtagandet, och styrelserna har fattat slutligt beslut om den gemensamma 
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strategin och dess genomförande. I de tre styrelserna finns representanter och 
kopplingar till offentlig, privat och ideell sektor.  

Partnerskapet bakom strategins framtagning består, utöver de tre LAG, av 
utvecklingsaktörer inom det geografiska området. Dessa är de tio kommunerna i 
området, LRF Skåne, Hushållningssällskapet Skåne, Högskolan Kristianstad, 
Krinova Incubator & Science Park, EU-kontoret Skåne Nordost, Europa Direkt 
Sydskåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike, Hela Sverige ska leva Skåne, Skånes Bygdegårdsdistrikt och Skånes 
hembygdsförbund, RF-SISU Skåne, samarbetskommittéerna Skåne Nordost och 
Sydöstra Skåne samt Marint centrum. Genom dialogmöten har aktörerna med sina 
perspektiv bidragit till strategins innehåll och inriktning. Partnerskapet har 
specialkompetens i innovation, effekter, jämställdhet, miljöarbete, vattenfrågor, 
företagande och sociala frågor. 

Samordningseffekter och synergier för hållbar utveckling säkerställs genom ett 
operativt partnerskap under 2023–2027 (se avsnitt 5.3: Samarbete med andra 
aktörer). 

6.2 Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 
suppleanter. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna 
och sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. Jämn 
könsfördelning, bred åldersfördelning och en tillsättning som i största möjliga mån 
speglar områdets befolkningsstruktur eftersträvas. 

För bred förankring ska ordförande och vice ordförande komma från olika sektorer 
och olika delar av det geografiska området. Styrelsen utser inom sig ett 
arbetsutskott, AU, bestående av ordförande och vice ordförande samt fyra övriga 
ledamöter med god geografisk spridning och representantskap från de tre 
sektorerna. 

Huvuduppgiften för styrelsen är att prioritera projekt som tillsammans ska uppnå 
utvecklingsstrategins syfte och mål. Styrelsen kompetensutvecklas kontinuerligt i 
såväl strategi och leaderarbete som landsbygdsfondens inriktning, för att 
säkerhetsställa god förståelse för uppgiften.  

Det är viktigt att ledamöter i styrelsen har rätt kompetens att, med strategin och 
leadermetodens principer som utgångspunkt, kunna fatta beslut om verksamheten 
och bedöma projektansökningar. I styrelsen finns kompetens inom insatsområdenas 
tematiska innehåll och inriktning samt om innovation, övergripande principer, 
utvärdering och långsiktiga effekter. 

Styrelsens sammansättning speglar området och bidrar till en god helhetssyn. 
Ledamöter och suppleanter är fördelade så att respektive sektor (offentlig, privat 
och ideell) från respektive kommun har en ordinarie eller en suppleantplats.  
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Därutöver ska ett viktigt kriterium vid tillsättning av ledamöter i styrelsen vara 
personlig kompetens och ett starkt personligt intresse för lokal utveckling. 
Ledamöterna måste också kunna avsätta tid för att delta i styrelsearbetet.  

Den lokala förankringen för styrelsen är mycket viktig, eftersom området består av 
många kommuner. För att uppnå en god spridning av det aktiva arbetet i styrelsen 
och en lokal förankring, inrättas sex beredningsgrupper med fyra ledamöter ur 
styrelsen i varje grupp. Två beredningsgrupper bedömer, oberoende av varandra, 
ansökningar inför ett styrelsemöte. Bedömningen föredras sedan på styrelsemötet, 
där beslut om prioritering fattas. Inför nästa styrelsemöte arbetar två andra grupper. 
Genom roterande bedömningsgrupper engageras alla ledamöter kontinuerligt i 
arbetet. 

Till varje prioriterat projekt utses en kontaktperson från styrelsen som ger 
återkoppling av projektets status på styrelsemötena. 

Efter varje stämma utbildas nya ledamöter i leadermetoden och styrelsens uppgifter 
och ansvar. Stödmaterial tillhandahålles. 

Styrelsen ska 

● bedöma och prioritera projektansökningar utifrån fastställda kriterier under 
hela programperioden. 

● vara initiativtagare till det lokala utvecklingsarbetet och stimulera till att 
projektansökningar kommer in. 

● se till att Leader Östra Skånes strategi följs, att uppsatta mål uppnås och att 
strategin vid behov revideras. 

● ansvara för projekt som drivs av styrelsen. 

● ansvara för föreningen Leader Östra Skåne och verksamhetskontoret med 
personal. 

● delegera till arbetsutskott och verksamhetsledare enligt 
delegationsordningen. 

● vara ambassadörer för Leader Östra Skånes verksamhet och 
leadermetoden. 

Valberedningen 
För att säkerställa rätt kompetens i styrelsen är valberedningens roll särskilt viktig. 
Valberedningen nominerar ledamöter som tillsätts vid årsstämman. För att kunna 
föreslå personer som är nytänkande och har rätt kompetens, ska valberedningen ha 
god kännedom om strategin och vilka krav den ställer på styrelsen och dess arbete. 
Valberedningen inbjuds att delta som åhörare på styrelsemötena för att få konkret 
förståelse för uppdraget.  
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Valberedningen följer verksamheten kontinuerligt genom återkommande kontakt 
med verksamhetskontor och styrelse. Inför årsstämman ser valberedningen över 
styrelsens kompetens och lokala förankring för att sedan hitta rätt kompetenser 
genom områdets nätverk.  

Valberedningen ska representera området väl och ha en jämn köns- och 
åldersfördelning. Ledamöterna ska representera olika delar av det geografiska 
området och de tre sektorerna. Valberedningen ska utgöras av ett tillräckligt antal 
ledamöter för att ha en god förankring och god kännedom om området och dess 
utvecklingspotential. Ett tillräckligt antal är fem till sju personer. Föreningens 
stadgar styr dess sammansättning i övrigt. 

Valberedningen ges utbildning i leadermetodens sju principer, den lokala 
utvecklingsstrategin och vilka policies som styr verksamheten för att de ska ha 
kunskap om verksamhetens behov av kompetens inom styrelsen.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 
För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med verksamheten och för att uppnå de 
mål som är beslutade i strategin, krävs tillräcklig kapacitet på verksamhetskontoret 
för det operativa arbetet. Nödvändig rollbesättning är verksamhetsledare med 
verksamhetsansvar, ekonomi- och budgetansvar samt personalansvar; ekonomisk 
kompetens för redovisning; projektcoach/handläggare och kommunikatör. För att 
behålla den lokala förankringen krävs att det finns två tjänstepersoner som arbetar 
coachande med idébärare – en som arbetar i den norra delen och en i den södra. 
Dessa kan även inneha en annan roll i verksamheten.  

Kunskap om gällande förordning, arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomisk 
styrning och uppföljning ska finnas.  

Verksamhetskontoret ska vara centralt placerat och vid behov kompletteras med 
tillfälliga kontors- eller mötesplatser på andra platser i området. Erfarenhet av 
distansarbete under pandemin gör att arbetsplatsen inte längre måste vara knuten 
till områdets huvudkontor. Digitala möten och förbättrad teknik möjliggör 
placering av anställda på andra platser i området, varvid den lokala förankringen 
kan bibehållas genom lokal närvaro. 

En rimlig budget för ett leaderområde av denna storlek ska ge möjlighet till en 
bemanning på minst 3,5 tjänster, vilket krävs för att driva verksamheten på ett 
tillfredsställande sätt. 

I Skåne finns sedan den tidigare programperioden erfarenhet av samarbete mellan 
leaderområdena, framför allt när det gäller kommunikation och information. 

Lämpliga och möjliga tjänster som kan samordnas med andra leaderföreningar 
finns, förutom inom kommunikation, även inom affärsredovisning och 
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handläggning, vilket diskuteras mellan föreningarna. Detta beslutas efter eventuell 
prioritering av strategin. 

Genom att årligen upprätta en riskanalys med riskbedömning för en effektiv 
verksamhet, säkerställs och uppmärksammas om verksamhetskontoret har 
tillräcklig kapacitet och hur risker som finns i verksamheten ska hanteras.  

Förutom de rutin- och styrdokument som Jordbruksverket tillhandahåller för 
handläggning och beslut om projektstöd, upprättas interna styr- och 
policydokument i början av programperioden. Dessa är till exempel 
uppdragsbeskrivning för kontaktpersoner i styrelsen, personalhandbok inklusive 
arbetsmiljöpolicy, delegationsordning, IT-policy, resepolicy, miljöpolicy och 
jävsregler, vilka samtliga beslutas av styrelsen. 

7 Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering och uppföljning görs dels för projektverksamheten, dels för 
verksamheten (driften) i sin helhet.  

Varje projekt har en egen uppföljning och utvärdering. Vid ansökan om utbetalning 
och vid slutansökan samlas resultaten av indikatorerna och fritextsvaren för att 
effekter och mervärden ska kunna beskrivas. I möjligaste mån ska projekten ha 
uppgett nollvärde i projektplanen för att vilken förändring som uppnåtts ska kunna 
mätas. Uppföljningen och utvärderingen av driften avser att visa om arbetssätt, 
metoder och urvalskriterier är ändamålsenliga för att uppnå strategins mål och 
vision. 
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7.1 Årlig uppföljning 
Årligen framtas en resultatrapport, en projektrapport och en årsberättelse samt en 
årsrapport.  

Resultatrapporten framtas i november och är en lägesrapport med 
indikatoruppföljning utifrån projektverksamheten. Den är även en beskrivning av 
eventuella händelser som kan ha påverkat resultaten. Resultatrapporten ligger 
sedan till grund för en projektrapport som ska vara klar till årsstämman och 
innehålla en beskrivning av samtliga projekt, dess aktiviteter och resultat. 

För driften ska den årliga uppföljningen inför årsberättelsen ge en helhetsbild av 
verksamheten och dess ändamålsenlighet. Den omfattar exempelvis:  

● antal projekt samt fördelning per insatsområde och geografi 

● samlad uppfyllelse av strategins mål samt övergripande principer 

● genomförda aktiviteter och dess utfall, inklusive kommunikationsinsatser 

● utbildningsinsatser 

● ekonomisk uppföljning. 

7.2 Lärande 
Styrelse och personal ska analysera de resultat som framkommer av 
uppföljningarna och genomföra nödvändiga revideringar för att förbättra 
verksamheten och arbetsmetoderna. Möjlighet till fördjupning finns exempelvis 
under årliga strategidagar eller vid styrelsens ordinarie möten.  

En metod för att se om ett projekt levererar i enlighet med det styrelsen fattat beslut 
om och det som utlovats i ansökan om stöd, är att jämföra de resultat och effekter 
projektet angett i ansökan med dem som anges i slutrapporten. Med den metoden 
kan urvalsförfarandet efterhand förfinas.  

Samtliga ledamöter och personal ska genomgå utbildningar som stärker 
kompetensen i bland annat effekter, innovation och övergripande principer. 
Representanter för Leader Östra Skåne deltar också i lärande- och 
utvecklingsaktiviteter som Jordbruksverket anordnar. 

7.3 Utvärderingar 
Den löpande uppföljningen visar vad som har hänt. I utvärderingarna ska vi utröna 
orsakssamband samt undersöka effekter. Verksamheten utvärderas övergripande 
vad gäller arbetsmetoder och måluppfyllelse.  

Större utvärderingar genomförs vid halvtid och vid programperiodens slut, 
eftersom det då finns tillräckliga resultat att undersöka. Halvtidsutvärderingen 
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innebär möjligheter till lärande och anpassning under verksamhetsperioden samt 
revidering av strategin utifrån avvikande måluppfyllelse. För att säkerställa 
objektivitet görs en sådan utvärdering med fördel externt. 

Effekter och övergripande principer utvärderas genom en enkät till avslutade 
projekt. Även om självskattning inte är objektivt, kan den samlade bilden ge en 
uppfattning om bestående strukturella förändringar och mervärden, exempelvis: 

a) Sociala mervärden: tillit, kunskap, trivsel, trygghet, livskvalitet, 
förändringsanda, samarbete, mångfald, kultur, attraktivitet etc.  

b) Demokratiska mervärden: stärkt lokal delaktighet och styrning, kunskap, 
kompetens, information, nätverk, mötesplatser etc.  

c) Fysiska mervärden: infrastruktur, produkter, fritids- och 
friluftsanläggningar, leder, byggnader etc.71 

Enkäten innehåller också en självskattning om huruvida projektet bidragit till 
Leader Östra Skånes fem mål.  

Kvalitativa intervjustudier, för att exempelvis fånga upp hur projektverksamhet 
bidragit till innovation och övergripande principer, genomförs för att komplettera 
bilden av Leaders bidrag till strukturella förändringar. 

7.4 Nationella aktiviteter, utbildningar och 
erfarenhetsutbyten 
Jordbruksverket ansvarar för att genomföra nationella uppföljningar, analyser och 
utvärderingar som Leader Östra Skåne deltar i.  

Vidare deltar Leader Östra Skåne i de utbildningar och erfarenhetsutbyten som ges 
av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Lokal Utveckling Sverige och ELARD. 

  

 
71 Utgår från Effektenkät, framtagen 2021-03-05 av Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad och 
Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet med synpunkter från bland 
andra Leader Sjuhärad. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Geografisk avgränsning  

Bilaga 2. SWOT-analyser 

Bilaga 3. Finansieringsplan 

Bilaga 4. Urvalskriterier 

Bilaga 5. Aktörer i partnerskapet 

Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring 

Bilaga 7. Omvärldsanalyser  

Bilaga 8. Kommunikationsplan  

Bilaga 9. Strategier och planer vi tagit hänsyn till 

Bilaga 10. Indikatorerna och dess definitioner  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Omsorgsnämndens investeringsbudget tillförs 1,2 miljoner kronor under 
2022 för att täcka ett investerings behov avseende spolare. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar. Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

Beskrivning av ärendet 

I uppföljningen per den 30 april 2022 prognosticerade omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse på investeringsbudgeten med 1,2 mnkr. Avvikelsen avser utgifter för 
spolare vilket är ett desinficeringsverktyg inom vården, i ett projekt som startade 
2021 men som kommer att avslutas 2022. Det var känt vid bokslutet 2021 att 
projektet skulle fortsätta efter årsskiftet och finansieringen skulle därför ha hanterats 
i över-/underskottshanteringen. Det fanns ett överskott i investeringsbudgeten som 
kunde ha överförts till 2022 för att täcka återstående utgifter i projektet. Enligt 
omsorgsnämnden kom inte informationen fram till rätt person så att ärendet kunde 
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särskilt boende avslutade sina anställningar vid tidpunkten. 

Sammanfattande bedömning 
Det har funnits en plan för och finansiering av projektet, men informationen om att 
överföra budget i över-/underskottshanteringen har inte nått fram utan ärendet har 
fallit mellan stolarna. Enligt omsorgsnämnden berodde detta på att flera 
nyckelpersoner avslutat sina anställningar samtidigt. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att budget för den återstående delen 
av projektet ska tillföras omsorgsnämnden enligt beslutspunkten ovan eftersom om 
det tagits upp i samband med över- och underskottshanteringen hade medlen 
överförts till 2022. 
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Investeringsbudget omsorgsnämnden 2022, utökat 
behov 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

1. Omsorgsnämndens investeringsbudget tillförs 1,2 mnkr under 2022 för att täcka 
ett investeringsbehov avseende spolare. 

2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar. 
Investeringen ska vara anslagstyp 2. 

 

Beskrivning av ärendet 

I uppföljningen per den 30 april 2022 prognosticerade omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse på investeringsbudgeten med 1,2 mnkr. Avvikelsen avser utgifter för 
spolare vilket är ett desinficeringsverktyg inom vården, i ett projekt som startade 
2021 men som kommer att avslutas 2022. Det var känt vid bokslutet 2021 att 
projektet skulle fortsätta efter årsskiftet och finansieringen skulle därför ha hanterats 
i över-/underskottshanteringen. Det fanns ett överskott i investeringsbudgeten som 
kunde ha överförts till 2022 för att täcka återstående utgifter i projektet. Enligt 
omsorgsnämnden kom inte informationen fram till rätt person så att ärendet kunde 
slutföras, sannolikt på grund av att flera ekonomer samt verksamhetschefen för 
särskilt boende avslutade sina anställningar vid tidpunkten. 

Sammanfattande bedömning 
Det har funnits en plan för och finansiering av projektet, men informationen om att 
överföra budget i över-/underskottshanteringen har inte nått fram utan ärendet har 
fallit mellan stolarna. Enligt omsorgsnämnden berodde detta på att flera 
nyckelpersoner avslutat sina anställningar samtidigt. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att budget för den återstående delen 
av projektet ska tillföras omsorgsnämnden enligt beslutspunkten ovan eftersom om 
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det tagits upp i samband med över- och underskottshanteringen hade medlen 
överförts till 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Barnperspektivet  
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Miljökonsekvenser  
Inga miljömässiga konsekvenser.  

Facklig samverkan 
Ärendet bedöms inte vara av karaktären att facklig samverkan behövs. 

 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse omsorgsnämnden, Omdisponering av investeringsbudgeten – 
Utökat äskande till investeringsbudgeten 2021 från omsorgsförvaltningen. 
2. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde den 31 maj 2022. 

 

 

Sändlista: 

Omsorgsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Sahlihovic   Eva-Lotta Svensson 
Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef  
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Handläggare 
   Geanina Jonsson 
Omsorgsförvaltningen 
 
geanina.jonsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Omdisponering investeringsbudget 2021 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att 
äska 1,2 mnkr, motsvarade investeringskostnaden för spolare, ett projekt 
som startade under 2021. 

 

Sammanfattning  

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 30 april 2022 ett 
prognostiserat underskott med 1,2 mnkr avseende investeringskostnader. 
2021 års överskott på 1,2 mnkr i investeringsbudgeten borde ha överförts i 
samband med bokslutet till budgetåret 2022, eftersom projektet startade 
under 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Avvikelseanalys investeringar 2022 

Prognosen per 30 april visar ett underskott med 1,2 mnkr. I prognosen 
finns investeringskostnader avseende ett projekt som redan startade 2021.  

Justeringen borde ha gjorts i samband med bokslutet. Förvaltningen hade 
under hösten 2021 bekymmer med att ett antal ekonomer slutade, liksom 
dåvarande verksamhetschefen för särskilt boende Sannolikt är det skälet till 
att så inte gjordes, informationen om att det skulle göras kom dessvärre 
aldrig fram till rätt person.  
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet  

Inga konsekvenser 

 

Miljökonsekvenser  

Inga konsekvenser 

 

Facklig samverkan 

Förvaltningssamverkan 220523 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Om justeringen görs kommer förvaltningen att kunna göra planerade investeringar 
under året. 

 

 

Bilagor 

Inga 

 

 

Sändlista: 

Ekonomikontoret 

Revisionen 

 

Omsorgsförvaltningen 
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                     Åsa Ollerstam Lundh Geanina Jonsson
 Förvaltningschef Enhetschef ekonomi, system och teknik 

   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§ 48 

Omdisponering investeringsbudget 2021 
Dnr: OF 2022/411 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att äska 1,2 mnkr, motsvarande 

investeringskostnaden för spolare, ett projekt som startade under 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 30 april 2022 ett 
prognostiserat underskott med 1,2 mnkr avseende investeringskostnader. 
2021 års överskott på 1,2 mnkr i investeringsbudgeten borde ha överförts i 
samband med bokslutet till budgetåret 2022, eftersom projektet startade 
under 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 39, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta besluta. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (35) 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 82 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - förtydligande av 
proprieborgen 
Dnr: KLF 2022/241 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, 
kommunal borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid 
Hässleholms Kretsloppscenter. 

2. Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

3. Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

4. Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos 
denna myndighet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 mkr som ställs till 
Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. Mark- och 
miljödomstolens tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter är daterat från 2017-05-04. Det fanns sedan 2005 en utfärdad 
kommunal borgen för verksamheten på Vankiva avfallsanläggning. Men den 
transporterades inte över till Hässleholm Miljö AB vid bolagssammanslagningen 
2009. Och 2010 upphävdes all tidigare kommunal borgen i samband med beslut om 
ny borgensram på 738 mkr grundad på aktuell låneskuld. För att uppfylla villkoren i 
tillståndet för Hässleholms Kretsloppscenter måste ett nytt borgens beslut på 95 
mkr fattas. Borgensavgiften för 2022 bör fastställas till 0,75% eftersom säkerheten 
omprövas vart femte år. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-06-07 beslut om detta (KF § 74/ 2022). 

Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Josteriog ~ J) Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

beslut 2022-06-07 § 7 4 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget 
har beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer 
söka ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

Sänt till: 
Hässleholm Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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2022-08-12 KLF 2022/241 

   

 
 

Handläggare 
Redovisningschef Anders Ekström 
Redovisningsenheten 
 
anders.ekstrom@hassleholm.se 

 

 

Ekonomiavdelningen / Redovisningsenheten200814 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter – förtydligande av 
proprieborgen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, kommunal 
borgen på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter. 

Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

Borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,75%. 

Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna 
myndighet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Miljö AB ansöker om kommunal borgen på 95 mkr som ställs till 
Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna myndighet. Mark- och 
miljödomstolens tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms 
Kretsloppscenter är daterat från 2017-05-04. Det fanns sedan 2005 en utfärdad 
kommunal borgen för verksamheten på Vankiva avfallsanläggning. Men den 
transporterades inte över till Hässleholm Miljö AB vid bolagssammanslagningen 
2009. Och 2010 upphävdes all tidigare kommunal borgen i samband med beslut om 
ny borgensram på 738 mkr grundad på aktuell låneskuld. För att uppfylla villkoren i 
tillståndet för Hässleholms Kretsloppscenter måste ett nytt borgens beslut på 95 
mkr fattas. Borgensavgiften för 2022 bör fastställas till 0,75% eftersom säkerheten 
omprövas vart femte år.  
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Kommunfullmäktige fattade 2022-06-07 beslut om detta (KF § 74/2022).  

 
Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt 
beslut 2022-06-07 § 74 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget 
har beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer 
söka ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt. 

 

Bilagor 

 

Sändlista: 

Hässleholm Miljö AB 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic  Eva-Lotta Svensson  
Bitr förvaltningschef  Ekonomichef 



T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

HÄSSLEHOLM MILJÖ AB 
VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 

Datum 
2022-08-11 

Diarienummer 
HMAB 2022/355-3 

Handläggare 

Kommunstyrelsen 
Hässleholms kommun 

VO-chef Produktion Andreas Lagerblad 
Hässleholm Miljö AB 
0451-26 82 00 
andreas.lagerblad@hassleholm.se 

Säkerhet i form av borgen för verksamheten vid 
Hässleholms Kretsloppscenter - ansökan om komplettering 

Hässleholm Miljö AB ansöker om förtydligande av kommunfullmäktiges beslut 
2022-06-07 § 7 4 om kommunal borgen på 95 miljoner kronor ställd till Länsstyrelsen i 
Skåne län för förvaring hos denna myndighet. 

Förslag till beslut 

Hässleholm Miljö AB föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

Hässleholms kommun beviljar Hässleholm Miljö AB, 556555-0349, kommunal borgen 
på 95 miljoner kronor för bolagets verksamhet vid Hässleholms Kretsloppcenter. 

Borgensåtagandet ställs såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. 

Borgensåtagandet ställs till Länsstyrelsen i Skåne län och för förvaring hos denna 
myndighet. 

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen har i dom 2017-05-04 lämnat Hässleholm Miljö AB tillstånd 
till att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Hässleholms Kretsloppscenter på 
fastigheten Vankiva 4:17, Hässleholms kommun. 

Som villkor i tillståndet anges att bolaget, för att säkerställa de skyldigheter som gäller 
för verksamheten fullgörs, ställer säkerhet på 95 miljoner kronor, i form av pant eller 
borgen enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken och prövas av 
domstolen (tillsynsmyndigheten) i särskild ordning. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 
§ utsökningsbalken ska borgen ställas såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen.
Säkerheten ska förvaras hos Länsstyrelsen i Skåne län. Säkerheten får minskas med
23 miljoner kronor när efterbehandling av den första deponietappen, "gamla deponin"
har slutförts och godkänts av tillsynsmyndigheten. Säkerheten kan ytterligare
reduceras när tillsynsmyndigheten har godkänt efterbehandling av en specificerad del
av deponin. Säkerheten kan omprövas av mark- och miljödomstolen vart femte år eller
när en ny etappindelning har bestämts.

Bolagets gamla tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Vankiva gavs 2005. Det gamla 
tillståndet krävde en säkerhet om 35 miljoner kronor och avsåg en deponeringsmängd 
om 1 miljon ton deponiavfall. Det nya tillståndet lämnades 2017-05-04 och omfattar en 
deponeringsmängd om 6 miljoner ton deponiavfall. I och med denna ökning anser 
mark- och miljödomstolen att en proportionering av säkerhetens storlek ska göras och 
den nya säkerheten uppgår därav till 95 miljoner kronor. Enligt miljöbalken 15 kap. 35 
§ och 16 kap. 3 § ska den som bedriver verksamheten ställa säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda.

> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se
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Mark- och miljödomstolen har 2022-07-26 förelagt bolaget att senast 2022-08-26 
inkomma med komplettering i form av förtydligande att den kommunala borgen 
kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beviljat Hässleholm Miljö AB enligt beslut 
2022-06-07 § 7 4 är ställd såsom för egen skuld, s. k. proprieborgen. Bolaget har 
beviljats anstånd att inkomma med komplettering till 2022-09-16 och kommer söka 
ytterligare anstånd till 2022-10-15 med åberopande av den kommunala 
beslutsprocessen. 

Med vänliga hälsningar lässleholm Miljö AB 
_:__=::::::::::;;;:======.;:;::;;,. ==--=== -=-->

t� Caesar -

Styrelseordförande VO-chef Produktion 

> En del av Hässleholm kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se

' 
Andreas Lagerblad 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 68 

Granskningsrapport om process av inköp av 
skyddsutrustning 
Dnr: KLF 2022/159 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 

2. Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning under 2021. 

Revisorerna delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. De 
bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den 
bristande styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på 
nämndens övriga verksamheter eller patientsäkerheten. Revisorerna bedömer vidare 
att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys riktlinjer och 
regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd för 
verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att 
bedömningen av behovet grundas på länsstyrelsens rekommendationer. 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

Sänt till: Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~ 
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Kommunfullmäktige 

 

  281 80 Hässleholm   Stadshuset, Nytorget 1   0451-26 70 00   0451-814 06 
 kommunledningskontoret@hassleholm.se  866-3494  212000-0985 www.hassleholm.se

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Revisorernas granskningsrapport och omsorgsnämndens yttrande läggs till 
handlingarna. 
 
2) Omsorgsnämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur arbetet 
fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som kommunens revisorer 
föreslagit i sin granskningsrapport. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning under 2021.  
 
Revisorerna delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. De 
bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den 
bristande styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på 
nämndens övriga verksamheter eller patientsäkerheten. Revisorerna bedömer vidare 
att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys riktlinjer och 
regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd för 
verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att 
bedömningen av behovet grundas på länsstyrelsens rekommendationer. 
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Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Omsorgsnämnden 

 



Omsorgsnämnden 

SA:M:MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

§ 38 

Granskningsrapport med missiv inköp 
skyddsutrustning 
Dnr: OF 2022/170 

Beslut 
Omsorgsnämnden besluta följande: 

• Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på revisorernas 
rekommendationer utifrån granskningen av processen för inköp av 
skyddsutrustning. 

• Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen 
genom enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

• Texten under punkten "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" ändras från "Ansvarsfördelningen 
gällande inköp och upphandling i förvaltningen är förtydligat. Enhetschef 
för ekonomi/ system och teknik utsetts för detta uppdrag." till 
"Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i förvaltningen är 
förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik kontrollerar att 
samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

• Stryka sista punkten under "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" som lyder "Uppföljning av eventuella 
avvikelser gällande inköp av högre belopp utifrån ansvarsnivå redovisas för 
omsorgsnämndens arbetsutskott varje kvartal.". 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar följande tillägg till liggande förslag under punkten 
"Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen genom 
enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

Karin Axelsson (M) yrkar följande ändring i texten under punkten "Säkerställa 
följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Texten ändras från "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 
förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik utsetts för 
detta uppdrag." till "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik 
kontrollerar att samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

Mikael Koenen (L) yrkar bifall till liggande förslag med ändring att sista punkten i 
det ovannämnda avsnittet stryks. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Christer Welinders (S) tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Karin Axelssons (M) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Mikael Koenens (L) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 32, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar överlåta åt omsorgsnämnden att fatta 
beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 (17) 



TJÄNSTESKRIVELSE 1( ) 

Datum Diarienummer 

2022-04-22 OF 2022/170 

Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 

asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 
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Granskningsrapport med missiv inköp 
skyddsutrustning 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att: 

Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på revisorernas
rekommendationer utifrån granskningen av processen för inköp av
skyddsutrustning.

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Beskrivning av ärendet 

[EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Hässleholms 
kommun 
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EY har genom intervjuer med kommunens upphandlingschef, omsorgsnämndens 
presidium, förvaltningschef, enhetschef för ekonomi, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvården samt genom 
inhämtande av diverse dokument, analyserat och bedömt hur nämnden har agerat i 
frågan om skyddsutrustning 2021. Revisionsfrågorna var: 

Har nämnden säkerställt att gällande policy, riktlinjer och rutiner för
inköpsprocessen följts?

Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter/funktioner
som genomför köp?

Har nämnden genomfört bedömningar av behovet av skyddsutrustning
utifrån rekommendationer, riktlinjer och smittläge i kommunen?

Har nämnden säkerställt att det finns kontrollaktiviteter gällande inköp av
skyddsutrustning?

Har nämnden säkerställt att avtal för inköp av skyddsutrustning och
kostnaderna därav följts upp och utvärderats?

Har kostnaderna för skyddsutrustning haft negativ påverkan på nämndens
övriga verksamheter?

Bedömningen revisorerna gjort är att omsorgsnämnden har säkerställt tillgången på 
skyddsutrustning och att den bristande styrningen och uppföljningen inte har 
inverkat negativt på nämndens övriga verksamheter eller på patientsäkerheten.  

Bedömningen är vidare att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Ej heller har nämnden säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller 
säkerställt att bedömningen av behovet grundats på Länsstyrelsens 
rekommendationer. Revisorerna menar också att nämnden inte har fattat beslut 
kring vilka behov som ska vara vägledande för inköpen, inte heller säkerställt att 
beslutade kontrollaktiviteter följts eller att avtal och kostnader för 
skyddsutrustningen utvärderats. På detta sätt menar revisorerna att ledamöterna har 
bidragit till nämndens höga kostnader för skyddsutrustning 2021.  

Förvaltningen hade vid inledningen av pandemin ingen eller ytterst lite 
skyddsutrustning och fokus var inledningsvis på att säkra tillgången, vilket också 
sedan tillgången blivit bättre har varit en fortsatt viktig fråga. Förvaltningen och 
omsorgsnämnden är angelägna om att inte åter hamna i en situation som liknar den 
som var våren 2020. Detta både för att värna om patientsäkerheten och om 
arbetsmiljön för medarbetarna. Denna inställningen har varit överordnad sedan 
pandemin började, men har sedan årsskiftet 2021/2022 börjat omvärderas. 
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Utifrån granskningsrapporten rekommenderar revisorerna omsorgsnämnden att: 

1. Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och
upphandlingspolicy.

2. Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen
skyddsutrustning utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.

3. Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning.

4. Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av
skyddsutrustning.

5. Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade regler för
attest.

Åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas utifrån revisorernas 
rekommendationer: 

1. Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy

Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i förvaltningen är
förtydligat. Enhetschef för ekonomi/system och teknik utsetts för detta
uppdrag.

Uppföljning av eventuella avvikelser gällande inköp av högre belopp utifrån
ansvarsnivå redovisas för omsorgsnämndens arbetsutskott varje kvartal.

2. Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen skyddsutrustning
utifrån Länsstyrelsens rekommendationer

Dialog genomförd med Länsstyrelsen för att göra en bedömning av lämplig
nivå på lagerhållning.

Förbrukningen följs noga för att utifrån dialogen med Länsstyrelsen kunna
ta fram en tydlig baslinje för lagerhållningen. Baslinjen ska utgå ifrån den
faktiska förbrukningen i omsorgsförvaltningen och beräknas vara möjlig att
fastställa innan halvårsskiftet 2022.

3. Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning
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Kostnadsanalys är genomförd. Vid årsskiftet fanns ett lager motsvarande 4,6
månader med utgångspunkten förbrukningen under 2021.

En fullständig inventering av lagret av skyddsutrustning är genomförd. Vid
första kvartalets slut 2022 låg lagersaldot på motsvarande 3 månaders
förbrukning utifrån förbrukningen 2021. Värdet på lagret var ca 5,7 miljoner
kronor.

4. Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av skyddsutrustning

Begränsningar av inköp av vissa produkter av skyddsutrustning är gjord. I
de flesta fall avser detta att det inte görs några inköp.

Dialog har förts i förvaltningsledningen avseende frågan om att fortsätta ha
ett centralt lager som hanterar alla typer av skyddsutrustning alternativt att
förflytta ansvaret till respektive enhet. För och nackdelar har vägts mot
varandra. Förvaltningsledningen beslutade 220331 att ha kvar det centrala
lagret.

5. Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade regler för attest

Samtliga chefer kommer under hösten 2022 att kallas till utbildning i
hantering av inköp och attest.

Förvaltningen har lyft frågan om begränsning i ekonomisystemet till centrala
ekonomi. Vid belopp som kräver två beslutsattestanter bör systemet
meddela det och inte släppa igenom betalningen om den inte hanteras
korrekt.

Vid omsorgsnämnden 220531 kommer beslut fattas om tillägg till 2022 års
interna kontrollplan avseende kontroll av attester av inköp med högre
belopp.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inga. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt. 
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Miljökonsekvenser 

Inköpt material förbrukas. 

Facklig samverkan 

Förvaltningssamverkan inför omsorgsnämnden 220503. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för skyddsutrustning 2022 beräknas bli betydligt lägre. 

Bilagor 

Granskningsrapport med missiv KLF 2022/159-1 

Slutgiltig rapport inköpsprocessen skyddsutrustning 

Missiv granskning skyddsutrustning 

Sändlista: 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunledningsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 



 
 
                             2022-03-03 

 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Granskning för process av inköp av skyddsutrustning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun genomfört en 
fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig 
styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning under 2021.  

Vi delar rapportens bedömning att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning och uppföljning 
av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning.  
 
Vi bedömer att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 
 
Vi bedömer vidare att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett tillräckligt stöd 
för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller säkerställt att bedömningen av 
behovet grundas på Länsstyrelsens rekommendationer.  
 
Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för inköpen av 
skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter följts eller säkerställt 
att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. Denna inaktivitet bland ledamöterna 
har enligt vår bedömning bidragit till nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 
2021. 
 

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som redovisas i rapporten enligt nedan. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att:  

 Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy 
 Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 

skyddsutrustning utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.  
 Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 
 Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 

skyddsutrustning.  
 Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för attest. 

 

Revisorerna önskar omsorgsnämndens skriftliga svar på de rekommendationer som 
framförts senast 2022-06-03.  
 
För Hässleholms revisorer, 
 
Grupp 2 
 
 
 
Patrik Tysper Elo Johannesen  Bertil Månsson 
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1 Sammanfattning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. 

Revisionen genomförde under hösten 2021 en förstudie avseende 
omsorgsnämndens kostnader för skyddsutrustning i förhållande till sin förbrukning. 
Denna visade att ett stort lager/lageruppbyggnad avseende skyddsutrustning har 
drivit på kostnaderna samt att Hässleholms kommun har avsevärt mycket högre 
kostnader för skyddsutrustning under 2021 än jämförda kommuner. Mot bakgrund 
av detta beslutade revisorerna att genomföra en granskning av omsorgsnämndens 
styrning och uppföljning av processen för inköp av skyddsutrustning. 

Vår sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning 
och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. Vi bedömer dock 
att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 

Vi bedömer att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomförde inköp eller att 
bedömningen av behovet grundas på Länsstyrelsens rekommendationer. 

Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för 
inköpen av skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter 
följts eller säkerställt att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. 
Denna inaktivitet bland ledamöterna har enligt vår bedömning bidragit till 
nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 2021. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att: 

Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och 
upphandlingspolicy 

Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 
skyddsutrustning. 

Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 

Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 
skyddsutrustning. 

Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för 
attest. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Enligt Folkhälsomyndigheten visar den erfarenhet som finns om covid-19 att det är 
viktigt med rutiner för att förhindra spridning genom dropp- och kontaktsmitta inom 
hälso- och sjukvård och omsorg. Risken för smitta minimeras genom basala 
hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. 

Tidigare granskning visar att omsorgsnämnden, i början av pandemin, hade stora 
svårigheter att tillse skyddsutrustning till sin personal. Rekommenderade 
skyddsnivåer för vilken skyddsutrustning som skulle användas i olika typer av 
brukarnära kontakter förändrades kontinuerligt. Nämndens upphandlade 
leverantör av skyddsutrustning kunde inte leverera i den omfattning som krävdes, 
vilket tvingade nämnden att söka andra leverantörer. Det utsågs en koordinator för 
bedömning av behov av skyddsutrustning. Situationen stabiliserades under 2020. 

Vid nämndens ekonomiska uppföljning efter första halvåret 2021 framgick att 
kostnaderna för skyddsutrustning uppgick till 25,4 mnkr och att prognosen för 
kostnader på helår 2021 uppgick till 45 mnkr. I nämndens delårsrapport per augusti 
2021 framgår att kostnader för skyddsutrustning kopplat till pandemin 
prognosticerades till 32 mnkr för helåret. 

Revisionen genomförde under hösten 2021 en förstudie avseende 
omsorgsnämndens kostnader för skyddsutrustning i förhållande till sin förbrukning. 
Där framgår att lagerhållning av skyddsutrustning baseras på bedömning från mars 
2021, att ett stort lager /lageruppbyggnad avseende skyddsutrustning har drivit på 
kostnaderna samt att Hässleholms kommun har avsevärt mycket högre kostnader 
för skyddsutrustning under januari till juni 2021 än jämförda kommuner. 

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att genomföra en 
granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av process för inköp av 
skyddsutrustning. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. 

Har nämnden säkerställt att gällande policy, riktlinjer och rutiner för 
inköpsprocessenföijts? 
Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter/funktioner 
som genomför inköp? 
Har nämnden genomfört bedömningar av behovet av skyddsutrustning 
utifrån rekommendationer, riktlinjer och smittläge i kommunen? 
Har nämnden säkerställt att det finns kontrollaktiviteter gällande inköp av 
skyddsutrustning? 
Har nämnden säkerställt att avtal för inköp av skyddsutrustning och 
kostnaderna därav följts upp och utvärderats? 
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3 Process för inköp 
Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun fastställde 2014 en 
kommunövergripande inköps- och upphandlingspolicy. Policyn utgår från gällande 
lagstiftning och reglerar mål för inköp och upphandling för samtliga av kommunens 
styrelser, nämnder och förvaltningar. 

Det framgår av policyn att Hässleholms kommun har en decentraliserad 
organisation för inköp och upphandling, vilket innebär att varje styrelse och enskild 
nämnd är ansvarig för sina upphandlingar och att de genomförs enligt gällande 
lagar och direktiv. Vidare framgår det att hänsyn ska tas till styrdokument, såsom 
delegationsregler och riktlinjer vid inköp och beställningar. 

3.1 Riktlinjer för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsen beslutade år 2020 om riktlinjer för inköp och upphandling. 
Riktlinjerna syftar till att förtydliga och konkretisera kommunfullmäktiges inköps
och upphandlingspolicy. Av riktlinjerna framgår kommunens övergripande mål på 
området, vilka krav som ska ställas då kommunen upphandlar, hur 
upphandlingsprocessen ska gå till samt vilka roller och ansvar olika funktioner i 
kommunen har vid genomförande av upphandlingar. Det finns en beskrivning av den 
kommuncentrala upphandlingsenhetens uppdrag och vad respektive 
nämnd/förvaltning ansvarar för. 

Gällande nämndens ansvar framgår följande av riktlinjerna: 

"Kommunstyrelsen och respektive nämnd vid Hässleholms kommun ansvarar för att 
inköp och upphandling inom respektive förvaltning är organiserat enligt gällande 
styrdokument och lagstiftning. Styrelse och nämnd svarar för att 
kommunövergripande ramavtal följs samt för uppföljning av de avtal som är 
förvaltningsspecifika. 

Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att den personal som utför 
offentliga upphandlingar i rollen som upphandlare har god kunskap i såväl 
upphandlingsjuridik som upphandlingsmetodik." 

Gällande konkurrensutsättning framgår följande i riktlinjerna: 

"Kommunens upphandling ska vara effektiv och tillvarata konkurrensen på 
marknaden." 

Riktlinjerna anger vilka beslutsramar som gäller för upphandlingar som helt 
genomförs av Hässleholms kommun. Dessa framgår av bilaga 2. 

Intervjuade uppger att det har skett avsteg från lagstiftning, kommunens 
upphandlingspolicy och riktlinjer under rådande pandemi på så sätt att inköp av 
skyddsutrustning inte har konkurrensutsatts. Orsaker till detta var enligt uppgift att 
avtalad leverantör inte kunde leverera skyddsutrustning i den omfattnings som 
krävdes och att tillgången på marknaden var ojämn och priserna upptrissade. För 
att tillse material genomfördes direktupphandling av varor från leverantörer som 
uppgav att de kunde leverera. Det framgår av intervjuer att Länsstyrelsen Skåne 

6 



 

 

kr is!Cui iii ry.::,y1 UjJt-JC:i i i iCii 

genomförande beställningar för att lösa frågan med skyddsutrustning på bästa sätt 
utifrån de behov som fanns i verksamheten. 

3.3 Process för inköp 

Upphandlingsenheten har fått löpande information om behov av skyddsutrustning 
från verksamhetschefen för avdelning resurs eller koordinator på 
omsorgsförvaltningen. Upphandlingsenheten har då tillsett att uppgivet behov 
införskaffats. Detta har skett utan formella avtal. Kontakter och beställningar har 
skett över e-post. Enligt uppgift vid intervjuer har viss utrustning kunnat beställas 
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4 Process för bedömning av behov 
0msorgsnämnden ska enligt kommunallagens sjätte kapitel 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. 

Fullmäktige anger i reglemente att omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten avseende äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatrin 
enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa områden och som inte 
anförtrotts annan nämnd. 

0msorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande lagstiftning: 

Socialtjänstlagen (Sol). 
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Samtliga av dessa lagar anger att verksamheten ska vara av god kvalitet. Hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska tillgodose patientens behov av säkerhet, vilket ytterligare 
regleras i patientsäkerhetslagen. Tillräcklig tillgång till skyddsutrustning bidrar till 
möjligheterna att bedriva en god och säker vård och omsorg och att tillförsäkra en 
säker arbetsmiljö. 

4 .1 Länsstyrelsens rekommendation 

Länsstyrelsen i Skåne beslutade i juni 2020 att rekommendera Skånes kommuner 
att skapa ett lager av skyddsutrustning och stärka beredskapen i länet. Till 
rekommendationen tillhandahöll Länsstyrelsen en beräkningsmodell för alla typer 
av skyddsutrustning. Rekommendationen var: 

a) Att kommunerna har som målsättning att successivt bygga upp ett lager som 
motsvarar minst 3 månaders normalförbrukning av skyddsutrustning som 
används för basal hygienrutin. 

b) Att kommunerna har som målsättning att successivt bygga upp ett lager av 
skyddsutrustning som används vid misstänkt eller konstaterad smitta (enligt 
regionala rutiner från Region Skåne, Vårdhygien). Volymen bör minst täcka 
behoven för att hantera en smittad per 2 000 invånare under tre månader. 

För att kunna räkna fram kommunens behov enligt ovanstående rekommendationer 
tillhandahöll Länsstyrelsen Skåne en beräkningsmodell (excelfil) med kommununika 
ingångsvärden där kommunen kunde föra in sin normalförbrukning (a) för olika 
typer av skyddsutrustning. Värdet b tillhandahölls av Länsstyrelsen. Dessa 
sammantaget (a+b) gav rekommenderad nivå på lagerhållning av olika typer av 
skyddsutrustning. Beräkningsmodellen möjliggjorde för kommunerna i Skåne att få 
fram exakta värden på olika typer av skyddsutrustning för att klara rekommenderad 
lagerhållning. 
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Utifrån nämndens lagersaldo under 2021 har vi sammanställt underlaget för ett 
antal skyddsartiklar; handdesinfektion, munskydd och handskar. Diagrammen visar 
lagersaldot i förhållande till det bedömda behovet och hur detta har förändrats varje 
månad. 

1 Saldot har avsett den sista veckan i varje månad. 
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Diagram 1, Lagersaldo och bedömt behov av handdesinfektion 

-= --~ ------------------

Av diagrammet framgår att det inte har genomförts några större inköp av 
handdesinfektion under 2021. Lagernivåerna vid ingången av 2021 översteg det 
bedömda behovet vid hög förbrukning med nära 5000 liter. Diagrammet visar att 
det bedömda behovet har minskat under året. Saldot antyder att lagret innehållit 
cirka 6000 liter över det egna behov som var bedömt. Länsstyrelsens 
rekommendation var 1877 liter plus normalförbrukning. Enligt nuvarande 
verksamhetschef med ansvar för lagerhållning behöver troligen inga inköp av 
handdesinfektion ske under 2022. 

Diagram 2, Lagersaldo och bedömt behov av munskydd 

Av diagrammet framgår att det bedömda behovet var lågt i början på året. Inköp 
och påfyllnad av lagret skedde i snabb takt fram till vecka 21. Påfyllnad har skett 
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även efter att behovet bedömts sjunka. Vid årets slut var lagersaldot cirka 400 000 
munskydd över det egna bedömda behovet. Länsstyrelsens rekommendation 
innebar 35 198 munskydd plus normalförbrukning. 

Diagram 3, Lagersaldo och bedömt behov av handskar 

-.......... 

Av tabellen framgår att tillgången till handskar var god redan i början av 2021. 
Handskar har förbrukats och köpts in under året. Vid årets slut fanns mer än 1,3 
miljoner par handskar över det bedömda behovet i lagret. Länsstyrelsens 
rekommendation innebar 70 396 par handskar plus normalförbrukning. 

Sammantaget noteras att lagerhållningen har präglats av mycket höga nivåer i 
förhållande till Länsstyrelsens beräkningsmodell och i förhållande det egna 
bedömda behovet. Fortsatta inköp av skyddsutrustning har i flera fall skett trots 
detta under 2021. 

4.3 Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt ett tillräckligt stöd till verksamheter 
och funktioner som genomfört inköp av skyddsutrustning. Denna gransknings 
slutsats är att ansvaret för att bedöma behovet av skyddsutrustning i stort legat på 
ett fåtal personer och att de skött denna uppgift utan större inblandning av nämnd, 
förvaltningsledning eller central upphandlingsenhet. 

Vi bedömer att nämnden brustit i att genomföra ändamålsenliga 
behovsbedömningar avseende skyddsutrustning. De dubbla modeller som använts i 
början av 2021 indikerar att man inte använt Länsstyrelsens beräkningsmodell utan 
istället utgått från total förbrukning i kommunen vid olika intensitet i pandemin. Hur 
beräkningsmodellen använts efter april 2021 har denna granskning inte kunnat 
återskapa. Dock kan det konstateras värdet b) enligt Länsstyrelsens beräkningar 
ligger långt under det egna bedömda behovet inom flera typer av skyddsutrustning. 
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5 Kontroll och uppföljning 
Enligt kommunallagens sjätte kapitel ska nämnderna bland annat se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

I omsorgsnämndens reglemente §18 åläggs nämndens ordförande att: med 
uppmärksamhet följa frågor för omsorgsnämndens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

Kommunfullmäktige beslutade år 2015 om kommunövergripande Regler för attest. 
Reglerna styr hur kommunens ekonomiska transaktioner ska kontrolleras och 
godkännas och framhålls som en viktig del i nämndens interna kontroll. Reglerna 
redogör för vad som ska kontrolleras, vem som är ansvarig för vad i organisationen 
samt vilka kontroll- och attestmoment som ska genomföras. 

Av reglerna framgår att det ska finnas minst två attestanter varav minst en ska vara 
beslutsattestant. Rollerna är beställningsattest, mottagningsattest och 
beslutsattest. För utbetalningar över 1 mnkr krävs två beslutsattestanter med 
tillräcklig behörighet. Beslutsattest ska normalt ske av den med budgetansvar. 

5.1 Hantering av attest 

I intervjuerna framkommer att personal i förrådet/lagret kontrollerar inkomna 
varor mot fakturor och genomför mottagningsattest. Upphandlingsenheten har 
därefter fått en kopia på fakturorna och stämt av mot beställda produkter och i 
tillämpliga fall gått genom överenskomna styckpriser. Upphandlingsenheten har 
inte genomfört någon formell attestering. 

Tidigare verksamhetschef har enligt förvaltningens ekonom beslutsattesterat 
samtliga fakturor avseende skyddsutrustning. Dubbel beslutsattestering har enligt 
uppgift inte skett. 

Det finns ingen dokumentation (exempelvis attestförteckning eller attestordning) 
som tydliggör vilken tjänsteperson som får attestera fakturor, dess ersättare och 
eventuella beloppsgränser för attestanterna. Förvaltningen utgår enligt uppgift 
från delegeringsreglerna i sin attestering. Fråga om hur nämndens verksamhet 
hanterar situationer gällande utbetalningar över 1 mnkr som enligt reglerna för 
attest kräver två attestanter besvaras inte. 

I förstudien till denna granskning genomfördes stickprov gällande inköp av 
skyddsutrustning. Vi kunde i granskningen av dessa stickprov konstatera att ett 
flertal fakturor omfattade belopp över 1 mnkr. 
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Av intervju med omsorgsnämndens presidium innebar kommunstyrelsens beslut att 
nämndens fokus på kostnaderna för skyddsutrustning minskade då de visste att de 
inte behövde bära kostnaderna och då andra frågor, exempelvis bristen på 
korttidsplatser, var mer akut. 

Uppföljningen efter april behandlades i nämnden i juni 2021. Vid uppföljningen 
prognostiserades kostnaderna för helåret kopplat till covid til I 52 mnkr varav 
kostnaderna för skyddsutrustning beräknades till 45 mnkr för helåret. Underskottet 
för nämnden som helhet till prognosticerades till -44,8 mnkr. Nämnden beslutade 
att godkänna uppföljningen. 
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utvärderats. Nämnden har inte heller kunnat följa upp avtal då dessa i vart fall under 
delar av året inte funnits. 

Vi bedömer inte att de totala kostnaderna om 28,3 mnkr för skyddsutrustning 
hänförliga till covid har haft en negativ påverkan på nämndens övriga verksamhet. 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden inte behöver återställa underskott som 
uppstått på grund av pandemin varvid inga effektiviseringsåtgärder har beslutats i 
verksamheten. Lagersaldon påvisar att tillgång till skyddsutrustning har varit god 
under 2021. Verksamheterna och patientsäkerheten bedöms sålunda inte ha 
påverkats på ett negativt sätt. 
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6 Slutsats 
Vår sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har brustit i sin styrning 
och uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. Vi bedömer dock 
att nämnden har säkerställt tillgången till skyddsutrustning och att den bristande 
styrningen och uppföljningen i detta fall inte inverkat negativt på nämndens övriga 
verksamheter eller patientsäkerheten. 

Vi bedömer att det är en brist att nämnden inte har säkerställt att gällande policys, 
riktlinjer och regler följts. Nämnden har heller inte säkerställt att det fanns ett 
tillräckligt stöd för verksamheter och funktioner som genomför inköp och att 
bedömning av behov grundas på Länsstyrelsens rekommendationer. 

Nämnden har inte fattat beslut kring vilka behov som ska vara vägledande för 
inköpen av skyddsutrustning, inte heller säkerställt att beslutade kontrollaktiviteter 
följts eller säkerställt att avtal och kostnader för skyddsutrustning utvärderats. 
Denna inaktivitet bland ledamöterna har enligt vår bedömning bidragit till 
nämndens höga kostnader relaterat till skyddsutrustning 2021. 

Revisionsfråga 
Har nämnden säkerställt 
att gällande policy, 
riktlinjer och rutiner för 
inköpsprocessen följts? 

Har nämnden säkerställt 
ett tillräckligt stöd till 
verksam heter/funktioner 
som genomför inköp? 

Har nämnden genomfört 
bedömningar av behovet 
av skyddsutrustning utifrån 
rekommendationer, 
riktlinjer och smittläge i 
kommunen? 

Har nämnden säkerställt 
att det finns 
kontrollaktiviteter gä I la nde 
inköp av skyddsutrustning? 

Har nämnden säkerställt 
att avtal för inköp av 
skyddsutrustning och 

Svar 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Nej. 

Delvis. Kostnaderna har följts upp 
enligt kommunens 
ekonomistyrningsprinciper men 

_ _l!lgen utvärdering har gjorts. Inga 

16 



 

 

 

 

 

 

 
 

EV 
Building a better 
working world 

kostnaderna därav följts 
upp och utvärderats? 

Har kostnaderna för 
skyddsutrustning haft 
negativ påverkan på 
nämndens övriga 
verksamhet? 

6.1 Rekommendationer 

beslut har fattats med anledning av 
uppföljningen. 

Nej. Nämnden har trots stora 
kostnader för skyddsutrustning 
levererat ett överskott för 2021. 
KS beslut om att inte behöva 
återställa underskott hänförliga till 
covid har inneburit att nämndens 
övriga verksamhet inte påverkats. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att: 

Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och 
upphandlingspolicy 

Genomföra en ny översyn gällande förvaltningens behov av lagerhållen 
skyddsutrustning. 

Genomföra en fullständig inventering av lagerhållen skyddsutrustning. 

Se över rutiner och överväg tillfälliga begränsningar avseende inköp av 
skyddsutrustning. 

Säkerställa följsamhet till de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för 
attest. 
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Bilaga 1. Källförteckning 
Intervjuade funktioner: 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonomer 

Omsorgsnämndens presidium 

Upphandlingschef 

Verksamhetschef resurs, omsorgsförvaltningen 

Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) 

Analyserade dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy, KF 2014-11-29, §166. 

Riktlinjer för inköp och upphandling, KS 2020-05-20, § 91. 

Omsorgsnämndens delegeringsregler, ON 2020-12-15, §82. 

Regler för attest, KF 2020-12-14, §182. 

Omsorgsnämndens protokoll för 2021 

Kommunstyrelsens protokoll, 30 mars 2021 

Intern kontrollplan omsorgsnämnden 2021 och 2022 

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 

Stickprov, lagersaldorapporter 2021 enligt bild 2-4. 

Verksamhetsberättelse 2021, omsorgsnämnden 

Faktura med verifikationsnummer 210092153, lev faktura nr 1008609 

Beslut och rekommendationer samt beräkningsmodell, Länsstyrelsen 
Skåne, juni 2020 

PM skyddsmaterial jan-juni 2021, EY 
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Bilaga 2. Beslutsramar för 
upphandlingar som genomförs av 
Hässleholms kommun. 

För upphandlingar som helt genomförs av Hässleholms kommun gäller följande 
beslutsramar för det värde som avser Hässleholms del: 

Igångsättande av upphandlingar överstigande ett bedömt totalt avtalsvärde 
(d.v.s. inklusive optioner), enligt gällande delegationsregler för upphandling 
eller av principiell karaktär, ska beslutas av aktuell nämnd eller styrelse. 
Kvalificeringskrav och utvärderingskriterier samt eventuell delegation 
avseende upphandlingsbeslut beslutas enligt delegationsregler för 
upphandling innan publicering och utskick. 
Ansvarig chef utvecklar och genomför i samråd med erforderlig 
upphandlingskompetens upphandling, utvärdering, beslutsförslag, beslut 
och avtalsförslag samt hanterar eventuella överprövningar. 
För de upphandlingar som ska hanteras av förvaltning kan 
upphandlingsenheten anlitas, om överenskommelse finns. Om 
upphandlingsenhetens resurser ej räcker till ska ersättning utgå efter 
överenskommelse som grundar sig på upphandlingsenhetens kostnader för 
uppdraget. 
Undertecknande av avtal görs enligt delegationsordning eller av 
beslutsattestant. 
Upphandlingsenheten skall ansvara samt genomföra eller genom samverkan 
svara för samtliga upphandlingar i kommunen, avseende varor och tjänster, 
när det totala värdet för kontraktet överstiger värdet för förenklad 
upphandling enligt LOU. Förvaltningarna är skyldiga att anlita och bistå 
upphandlingsenheten i dessa upphandlingar. Undantaget upphandlingar 
som faller inom ramen för tekniska förvaltningens uppdrag. 
Upphandlingsenheten och Tekniska förvaltningen erbjuder bolagen att delta 
i upphandlingar och bistå med rådgivning inom respektives 
uppdragsområde. 
Anställd i kommunen är skyldig att följa gällande avtal. 
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§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Medlemskap i Energikontoret Sydost 
Dnr: KLF 2022/355 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Hässleholms kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen 
Energikontoret Sydost. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att färdigställa och underteckna för 
ansökningen erforderliga handlingar. 

3. Medlemsavgift och serviceavgift, cirka 55 000 kronor, att betala första 
gången 2023, finansieras genom inarbetning i budget. 

Reservationer 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Medlemsorganisationen Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret 
Skåne, då man anser att verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som 
huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en möjlig 
ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda 
energikontoren skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i 
Sverige. Detta skulle skapa ett bredare erbjudande och värde för medlemmarna i 
Energikontoret Sydost. 

Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost 
kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. I slutet på 2021 önskade 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

styrelsen för Energikontoret Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt 
svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Energikontoret 
Sydost. 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att 
bli medlemmar i Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) 
var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång 
från Energikontoret Skåne till Energikontoret Sydost. 

Föreningsstämman i Föreningen Energikontor Sydost har därefter beslutat att 
erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlem
skap i föreningen. Av utredningen framgår vidare att medlemskap träder i kraft den 
1 januari 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medlemskap innebär en medlemsavgift som om samtliga Skånes kommuner och 
Region Skåne blir medlemmar uppgår till 2 500 kr, i annat fall 5 000 kr. Till detta 
kommer en serviceavgift som uppgår till 1 krona per medborgare och år, minskat 
med den årliga medlemsavgiften. Serviceavgiftens storlek gäller om Region Skåne 
och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas. 

Kontakt med ekonomiavdelningen har förevarit. 

Sänt till: 
Energikontor Sydost AB 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut. 
 
1) Hässleholms kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen Energikontoret 
Sydost. 
 
2) Kommundirektören ges i uppdrag att färdigställa och underteckna för ansök-
ningen erforderliga handlingar. 
 
3) Medlemsavgift och serviceavgift, cirka 55 000 kr, att betala första gången 2023, 
finansieras genom inarbetning i budget. 

Medlemsorganisationen Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret 
Skåne, då man anser att verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som 
huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en möjlig 
ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda 
energikontoren skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i 
Sverige. Detta skulle skapa ett bredare erbjudande och värde för medlemmarna i 
Energikontoret Sydost. 
 
Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost 
kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. I slutet på 2021 önskade 
styrelsen för Energikontoret Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt 
svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Energikontoret 
Sydost. 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att 
bli medlemmar i Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) 
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var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång 
från Energikontoret Skåne till Energikontoret Sydost. 
 
Föreningsstämman i Föreningen Energikontor Sydost har därefter beslutat att 
erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlem-
skap i föreningen. Av utredningen framgår vidare att medlemskap träder i kraft den 
1 januari 2023.  

Medlemskap innebär en medlemsavgift som om samtliga Skånes kommuner och 
Region Skåne blir medlemmar uppgår till 2 500 kr, i annat fall 5 000 kr. Till detta 
kommer en serviceavgift som uppgår till 1 krona per medborgare och år, minskat 
med den årliga medlemsavgiften. Serviceavgiftens storlek gäller om Region Skåne 
och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas. 
 
Kontakt med ekonomiavdelningen har förevarit. 

 

 
Energikontor Sydost AB 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Beslut 2015-04-10 

Ägardirektiv för Energikontor Sydost AB 

Energi.kontor Sydost AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Energikontor Sydost, ideell 
förening till 100 %. 

Föreningens ändamål är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och 
medlemmarnas strategiska energi och miljöarbete, med särskild tyngdpunkt på 
energi.effektivisering och förnyelsebara bränslen sarnt därtill kopplade 
kostnadsreduk.tioner och tillväxtrnöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära 
samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av 
människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och 
fastighetssektorn m fl. 

Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag. 
Kanslifunktionen för föreningen Energi.kontor Sydost sköts av Bolaget enligt bilaga 1. 

Agaten tydliggör i dessa ägardirektiv sina intentioner avseende inriktningen av Bolagets 
verksamhet utöver de föiutsättningar som framgår av gällande bolagsordning. 

Verksamhetens mål och inriktning/medlemsnytta 

Bolagets ändamål är att stödja föreningens medlemmar i deras strategiska klimat- och 
energiarbete så att medlemmarnas klimat- och energimål uppnås. Bolaget ska 
kontinuerligt utveckla och stärka föreningsmedlemmarnas strategiska energi och 
miljöarbete, rned särskild tyngdpunkt på energieffektivisering och förnyelsebar energi 
samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtrnöjligheter. I enlighet med 
föreningens ändamål, skall Bolagets verksamhet bedrivas i nära samverkan mellan 
näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av sydostregionens människor, 
företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och 
fastighetssektorn m fl. 

Bolaget skall aktivt medverka till att skapa ett hållbart energisystem i vår region som ett 
föredöme i Europa. Arbetet ska utgå från detta direktiv, regionala styrdokument samt 
medlemmarnas egna styrande dokument, exempelvis regionala utvecklingsprogram och 
klimat- och energistrategier på regional och lokal nivå. u~ 
Energikontor Sydost AB 

Adress 
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Bolaget skall tillvarata föreningsmedlemmarnas behov samtidigt som det ska vara en 
spjutspets inom prioriterade områden och driva utvecklingen framåt samt vara en 
gemensam sammanhållande regional kraft. 

Bolaget ska i sam.verkan med medlemmarna verka för att medlemmarnas energi- och 
klimatmål uppnås. Projekt och satsningar som bidrar till att uppnå mål och skapar 
medfinansiering från nationellt och/ eller europeiskt håll, skapas i nära samverkan med 
medlemmarna. Utfall, effekter och medlem.snytta skall kontinuerligt redovisas för 
medlemmarna. 

Bolaget skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. 

Verksamhet 

Bolaget arbetar med att i dialog med medlemmarna initiera, koordinera och genomföra 
projekt och satsningar som. syftar till att uppfylla medlemmarnas mål för klimat/ energi. 
Ett strategiskt och systematiskt arbete med att länka samman uppdrag på den lokala och 
regionala nivån med uppdrag på den europeiska och internationella marknaden. 

Bolagets uppdragsgivare utgörs av föreningens medlemmar. Viktiga samarbetsparter och 
medfinansiärer är i nuläget EU, Energimyndigheten och Trafikverket. Regionala och 
lokala uppdragsgivare och målgrupper finns båda bland privata och offentliga aktörer i 
sydöstra Sverige. 

Inom EU-projekten samarbetar bolaget med energikontor och orgäriisationer i hela 
Europa. 
Energikontor Sydost AB är medlem i Energikontoren Sverige samt i dess europeiska 
motsvarighet Fedarene och bolaget deltar aktivt i föreningarnas styrelser. 

Medarbetarna är projektledare som agerar som experter i projekt, gör utredningar, driver 
nätverk och sprider erfarenheter och goda exempel. Bolaget sprider erfarenheter och 
kunskaper som arrangör eller föreläsare på konferenser, i skolor, artiklar och rapporter, 
broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och via hemsidor. 

_,,-/ 

~ 
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Övriga aktiviteter 

Bolaget har en allmän informationsskyldighet (utöver vad som genomförs i projekten) i 
syfte att föra dialog, förankra och följa upp verksamheten gentemot medlemmarna. Detta 
består bl.a. av att upprätthålla en hemsida, återkommande nyhetsbrev och en årlig 
regional konferens. 

Kompetens 

En fömtsättning för framgång i våra uppdrag är att bolaget och dess medarbetare har eller 
har tillgång till rätt kompetens. Bolaget ska aktivt utveckla medarbetarnas kompetens och 
anpassa denna till verksamhetens inriktning. 

Verksamhetsplaner, uppföljning, finansiering mm 

Bolaget ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten för respektive 
verksamhetsår i linje med detta direktiv, hur dessa mål ska mätas, följas upp och vilka 
insatser som planeras. 

Bolaget skall två gånger per år (i samband med helårs- resp. halvårsbokslut) lämna en 
rapport till föreningen Energikontor Sydosts styrelse om under halvåret 
pågående/ genomförda projekt och deras påverkan på de övergripande målen som 
berör energieffektivisering och förnybar energi, transporter samt allmän medvetenhet 
kring energifrågornas miljöpåverkan. 

Bolaget ska se till att en strategisk plan för verksamheten på några års sikt tas fram. Av 
denna ska framgå en bedömning av målgruppernas framtida behov, långsiktiga mål och 
den strategi som väljs för att nå dessa mål. Den strategiska planen ska följas upp samt 
revideras vid behov. 
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Den årliga medlemsavgiften består av medlemsavgift till föreningen och serviceavgift till 
bolaget. För att Energimyndigheten ska ge bidrag till Energikontor Sydost AB som ett 
regionalt energikontor och som ett verktyg för att genomföra delar av den nationella 
energipolitiken i sydostregionen är det en förutsättning att verksamheten erhåller fortsatt 
stöd från regionala och lokala offentliga organ (läs medlemmarna) både finansiellt och 
organisatoriskt. Serviceavgiften uppfyller det finansiella stödet från medlemmarna i 
Energimyndighetens krav samt medverkar till att upprätthålla en basverksamhet 
motsvarande 1-2 tjänster. 

Detta ägardirektiv har upprättats i två originalexemplar, varav Energikontor Sydost ideell 
förening tagit ett och ett har överlämnats till Bolaget. 

Växjö den 10/4 2015 

Energikontor Sydost, Ideell Förening 

Gunnar Nordmark 
Ordförande 
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Kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost sköts av bolaget. 

Följande uppgifter ingår i uppdraget: 

1. Skickar kallelse till föreningens årsstämma enligt föreningsstadgar. 

2. Skickar kallelse samt dagordning till styrelsemöten för föreningen med e-post. 
Föreningens ordförande har ansvaret att sätta dagordningen för föreningens 
styrelsemöten. 

3. Sekreterarfunktion vid föreningens styrelsemöten samt vid årsstämman. 

4. Bokar möteslokal för styrelsemöten samt årsmöte. 

5. Arkiv håller föreningens kallelser och protokoll från styrelsemöten och årsstämma. 

6. Håller uppdaterade kontaktlistor till föreningens medlemmar samt till 
föreningsstyrelsen och bolagsstyrelsen med adresser, telefonnummer och e
postadresser. 

7. Ombesö1ier utskick till medlemmarna som exempelvis kallelse och protokoll i 
anslutning till årsstämma. 

8. Inför årsstämman ombesörjer Energikontoret kontakterna med revisorerna och 
framtagandet av årsredovisning i samråd med ordförande. 

9. Hanterar årsavgifterna från medlemmarna. 

10. Sköter hanteringen av arvoden till föreningsstyrelsen samt bolagsstyrelsen. 
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Varmt välkomna 
Ett gemensamt starkt energikontor och en gemensam 
energi- och klimatrådgivning i södra Sverige 
”Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydosts 
årsstämma: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.” så löd budskapet i det 
pressmeddelande som med glädje och stolthet annonserades ut efter 2022 år föreningsstämma i 
sydost. 

 

Vi vill med denna inledning välkomna er, Skånes 33 kommuner och Region Skåne, till ett nytt och viktigt 
steg i arbetet med att etablera Sveriges största och mest slagkraftiga energikontor. Från och med den 
1/1–2023 kommer Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne tillsammans bilda ett starkt 
kompetenscentrum vars syfte blir att främja ett robust energisystem genom insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen förnybar energi.  

 
Lokal och regional politisk förankring 
Ett Energikontors verksamhet möjliggörs genom ett lokalt och regionalt politiskt stöd. Det är en 
förutsättning för oss om vi ska behålla nationella uppdrag och finansiering samt europeisk finansiering. 
Vi är därför ödmjukt tacksamma för det intresse ni kommuner och Region Skåne visat avseende att 
följa med oss på denna resa in i vår nya organisationsform och ge oss möjligheten att skapa en 
livskraftig verksamhet.  

 
Betydelsen av ert medlemskap 

Ett medlemskap i föreningen ger er fortsatt tillgång till stöd för energi- och klimatrådgivningen. Det 
ger er också möjligheter att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i 
gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen. 
Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, 
organisationer och, via energi- och klimatrådgivarna, även era medborgare.  

Via medlemskapet får ni alltså fortsatt nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också 
en förutsättning ta del av att vår förmåga att via lyckad projektutveckling växla upp lokala och regionala 
medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.  
 

Vi ser fram emot att fortsätta  
samarbetet med er! 

Ert medlemskap är av största vikt och skapar nya möjligheter. 



 

Information om tidplan 
I detta utskick får ni information om hur ni hittar  

- Föreningens stadgar 
- Beslut från förenings- och bolagsstämma (samt bilagor)  
- Informationshäfte om energikontor och energi- och klimatrådgivning  
- Bolagsordning 
- Ägardirektiv 
- Verksamhetsberättelse från bolaget 2021 

Detta ska ge er en möjlighet att få en bild av den verksamhet som Energikontor Sydost bedriver och 
de riktlinjer som idag styr medlemskap och hur bolaget arbetar för att leverera enligt tilldelat 
uppdrag.   

v19 Blankett för avtal och ansökan om medlemskap skickas till alla kommuner 
och till region Skåne. Vi har för avsikt att ansökan ska kunna fyllas i digitalt 
(länk kommer) 

- Fyll i blankett och signera avtal 
- Skicka original till 

Föreningen Energikontoret Sydost 
Smedjegatan 37 
352 46 Växjö 

17 juni Under midsommarvecka kommer vi göra en uppsamling för att bedöma 
ansökningsläget. Kan ni skicka in senast den 17:e juni underlättar det för oss. 

1 september  Sista ansökningsdag 
30 september  Beslutsmöte för Föreningen energikontor Sydost 

Godkända ansökningar signeras av styrelsens ordförande 
- Inskannade kopior e-postas till respektive medlem 
- Medlemskapet träder i kraft 1/1 2023 

25 november  Ny indikativ budget för förening och bolag 

Höst/vinter Arbete med att förbereda fusion. Utarbeta förslag på organisation, 
styrelsesammansättning och nya styrdokument. 

Vinter/vår Valberedningens arbete med att ta fram förslag på ledamöter till 
föreningens och bolagets styrelser 

1 januari 2023  Fusion av Energikontorens operativa verksamheter 
Februari  
 

Fakturering av medlems- och serviceavgift  
- Två fakturor skickas till samtliga medlemmar 

o Medlemsavgift till föreningen Energikontor Sydost 
o Serviceavgift till bolaget Energikontor Sydost AB 

Avgiften utformas i enlighet med beslutet på stämmorna för förening och 
bolag. 

Februari Fastslå budget för den operativa verksamheten. 
April/maj Stämmor och konstituerande möten med beslut om 

- Ev nytt namn 
- Ny styrelsesammansättning 
- Nya styrdokument 
- Medlemsavgift för 2024 
- Serviceavgift för 2024 

Process för ansökan, beslut, fusion 



 

Skicka e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  
Hit kan du skicka alla typer av frågor – vi är flera medarbetare som hjälper dig här 

 
 

  
 

 

Styrelseordförande Föreningen Energikontor 
Sydost 

oliver.rosengren@vaxjo.se  

 

 

Styrelseordförande Skånes Kommuner  
Foto: Precious People 

patric.aberg@ostragoinge.se  
 

 

Vd Energikontor Sydost AB 
Christel.liljegren@energikontorsydost.se  

 

 

 Förbundsdirektör Skånes Kommuner 
nina.martensson@skaneskommuner.se  

 

  
 
Här samlar vi information och FAQ 
www.energikontorsydost.se/nymedlem  

 

 

 

Strateg, Energikontoret Skåne 
gustaf.wiklund@skaneskommuner.se  

 
 

Kontakta oss 

Energikontor Sydost 

Oliver Rosengren (m) 

Christel Liljegren 

Fler kontaktpersoner kommer 
tillkomma i olika sakfrågor, vi 
uppdaterar informationen på 
hemsidan löpande. 

Skånes kommuner, 
Energikontoret Skåne 

Patric Åberg (m) 

Nina Mårtensson 

Gustaf Wiklund 



SKÅNES KOMMUNER Adress
Gasverksgatan 3A
222 29, Lund

Telefon
0728 - 85 47 00

E-post
info@skaneskommuner.se

Org. nummer
837600 - 9109

skåneskommuner.se

Datum
2022-04-11

Ansvarig tjänsteperson
Nina Mårtensson

Skånes Kommuner söker ny huvudman för 
Energikontoret Skåne
Sammanslagning av Energikontoret Sydost och Energikontoret Skåne, 
en möjlig väg framåt

Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha 
Skånes Kommuner som huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en 
möjlig ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda energikontoren 
skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett bredare 
erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontoret Sydost.  

De skånska kommunernas indikativa svar på intresse av att 
söka medlemskap i Energikontoret Sydost

Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost kring en 
verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne.  I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontoret 
Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli 
medlemmar i Energikontoret Sydost. 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att bli medlemmar i 
Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå 
i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontoret 
Sydost.  De andra tre var tveksamma eller angav att de inte kunde svara. 

Det som var särskilt viktigt för de skånska kommunerna i en fortsatt process kring en möjlig 
sammanslagning var; den nya organisationens finansieringsmodell och medlemsavgift, medlemmarnas 
inflytande i verksamheten samt etablering av lokalt kontor i Skåne. 

Patric Åberg Leif Sandberg Johan Andersson
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

SKÅNES 
KOMMUNER 

Sid 1/1 
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1. Vi är 16 Energikontor i Sverige

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål 
och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där 
vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta 
initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta 
gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och 
utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och 
hållbarhetsperspektiv.

Energikontorens Styrkor
Flexibla och kan agera snabbt
Oberoende aktör – opartisk information
Kan genomföra projekt, uppdrag och kampanjer i hela landet 
Nätverk – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
Etablerad aktör– lokalt och regionalt förankrade
Bred kompetens inom energiområdet
Erfarenhet att leda stora som små projekt

2. Vår historia och grund
År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, 
genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle 
fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan 
med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. 
SAVE-stadgarna, fastslog att

Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor
Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde
Kontoret har egen budget och resultaträkning 
I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för 
andra relevanta aktörer i regionen 
Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara 
energikällor
Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de 
små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning.

Vi verkar för förnybar och effektiv användning av energi 

e 



Energikontor

5 (25)

3. Tillsammans blir vi starka

3.1. Energikontoren Sverige
Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor. 

Föreningens historia
FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening 
med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 
internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga 
agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik 
som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 
Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, 
vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen. 

Nuläge
Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren 
(Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant. 

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi-
och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn 
som finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala 
energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som 
sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och 
ordförande för Energikontoren Sverige.

Energikontoren 
SVERIGE 
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3.2. Fedarene
FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, 
co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional 
governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE. 

History
FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Wallonie, País Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different 
programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions 
heard in the debate on energy and environment policies at the European level. 

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these 
dynamics, the Brussels Office was created in November 1991.  

Today
Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 
300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and 
vice-president for Mobility and Transport. 

 

 

Julije DOMAC 

President, 
CEO of North-Wtst c. .. ti, Energy ~ (HA} 

Florin ANDRONESCU 

Vice-President for Eneroy Etr1c1ency, 
CEO of A'ba Loc,J En<fgy AQ,ncy (RO) 

Thekla HEINEL 

Vice-President for Climate Protection in Mumc1pahties and Re,oions, 
~ad o' Oeparur!ffl1 at Berarurw;is- ll'\d Stmct Gese lsch.!'t l.knwt'I (DE) 

Serge NOCODIE 

Vice-President for Cfimate Action, 
Pruidenl of Auver~RhÖnt-A!pts ~ Emironntnt (FR) 

Jean VAN PAMEL 

Treasurer. 
lnsptetorGtMral at Wal'onia Rt9·on (SE) 

Maria FABIANELLI 

Vice-President for Energy Efficiency and lnvestments, 

Energy °'''"°' of tRE IJQlrio (IT) 

Christel LILJEGREN 

Vice-President for Mobihty and Transpor~ 
CEO of th< En<rQr AQ<ncr for Soothmt S>l-.d<tt (SE) 

Patrick Biard 

Oeputy Secretary General, 
~ad of ln:~mat.onal kffairs it ÅU'(t~ Al~s Energy EnvtOMltfll (FR) 

4AR1 
AGEM:E' 
ENERr.' 

Seamus HOYNE 

Secretary General, 
Dtanof Fltxib.t and wcn Place Ltamino at l.l~idt lnsututt of Ttclmlogy (IE) 

Gerhard DELL & Christiane EGGER 

Vice-Presidents for Eneroy Efficiency, 
'·" -• of 00 En<ni ,spa,v<!band (Al) 

Kastas KOMNINOS 

Vice-president for Smart and Sustainab1e Islands, 
H(oad of Eneroy and Clima:e CN.nQe a1 AEGEA (GR) 

Central Finland 

Vice-P1es1dency ror Circular Economy, 

AREC lie-de-France 

Vice--Presidency for ttte Eneroy TransitIon. 
Cfmat~ Otparuntnt of t~ Paris Rtg on Institut~ 

Ricardo GONZALEZ MANTERO 

Vice-President for Renewable Energy Sources, 
Head of Externa! Re-ations at EREN (ES) 

Vlasta KRMELJ 

Vic~President for Fmancing and lnvestments, 
CEOo' EtlERGAP and Mayor of s.it,ca ob Dra• (SI} 



Energikontor

7 (25)

4. Energikontor Sydost

Milstolpar
Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs. Drevs de första åren som 
ett EU-projekt
2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB. 

o Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen.

Vår historia

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner 
och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod 
som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet: 

att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU,
att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel 
förnybar energi och en effektiv energianvändning.

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker 
händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, 
höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser 
att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i 
Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län 
anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona. 

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma 
styrelse i förening och bolag.

~I Energikontor Sydost 
~ EM;gr Ago:t,ney ler Soul - os Swcdt!n 

Ener,g iko n for Syd os ä r e n re g iona I 'kraft oclh vägvisare 
ill e tt hållbart e nergi- oclh i ra nsporfsyslem. 

Den 4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost 
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Föreningen Energikontor Sydost
Organisationsnummer 802435–5821.

Föreningens Energikontor Sydost är en . 

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål: Syftet är att föreningen, 
, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 

stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi-och miljöarbete. Detta görs via
på energieffektivisering, effektiv energianvändning 

och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och 
tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning 

Föreningen
Energikontor 

Sydost

Energikontor 
Sydost AB

Ideel förening Aktiebolag

Medlemmar: kommuner och 
regioner

Egen styrelse 
Stadgar

Ägare:  100% Föreningen 
Energikontor Sydost

Egen Styrelse
Bolagsordning och Ägardirektiv

Uppdrag: 
äga bolag, samla medlemmar 

Föreningens operativa verksamhet 
skall bedrivas av ett av föreningen 

helägt aktiebolag.

Uppdrag:
Bolaget skall bedriva rådgivande 

verksamhet, för att främja ett 
robust energisystem genom 

insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar 
andelen förnybar energi, samt idka 

därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets verksamhet ska vara 

opartisk och drivas utan 
vinstintresse och inget överskott 
får delas ut till ägarna. Eventuella 
vinster ska istället återinvesteras i 

bolaget för att främja bolagets 
ändamål. 

... 

ideell förening 

genom bolagets 
operativa arbete 

insatser med särskild tyngdpunkt 
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och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela 
energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl.

Medlemskap 
I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, 
kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse 
av föreningens ändamål och verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 
om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar från bolaget inom områdena 
strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 
förnybarenergi. Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via 

samt 
samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska 

och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena.

Finansiering
Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, 
ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm)

a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023
b. 5000kr per medlem (from 2022)

Se separat dokument – finansieringsmodell 2023

Våra medlemmar och ägare
Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen 
Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar

Våra ägarorganisationer

Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Region Kalmar

Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg

Region Blekinge

in format ionssatsn ingar 
energirådgivn ingen 

Blekinge län 

erhålla stöd 

strukturerade 
i avtalad omfattning stöd till den kommunala 

Kalmar län Kronobergs län 



Ett första steg mot en ny gemensam framtid

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner 
och regionen i Skåne. 

Styrelse 2022–2023

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget) 
Ordförande Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö
Vice ordförande Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn
Ledamöter Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro

Staffan Larsson (c), Borgholm
Teo Zickbauer (s), Ronneby
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult

Ersättare Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn
endast till föreningen Gustav Nilsson (m) Karlskrona 

Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby 
Magnus Carlberg (s) Tingsryd 
Maria Grans (l) Ljungby
Malin Sjölander (m) Västervik

Ordinarie (7)
Ersättare (6)

Frå.n vänster oger 
Oliver Rosengrei, He...en Bengtsson. St31'fan larssO<f'1, Per var .Johansson. Jimmy Loord, ,.eopaula Zickb.auer, Pe:er Wru~d 

Bred representation från 
medlemmar & ägare 

• • 

...,, 
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Energikontor Sydost AB
Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget.

Faktaruta 
Organisationsnummer 556713–0116

Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av 
Föreningen Energikontor Sydost

Bolaget har sitt säte i Växjö – på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation

Bolaget har fyra kontor – två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge 
(Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö) 

Den 31/12–2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster. 

Bolagets uppdrag
Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet.

Reviderad 2021 för att förtydliga att: Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan 
vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället 
återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål.

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för 
att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv 
energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet

Uppdragsgivare Föreningens medlemmar

Uppdrag Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens 
medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål 
uppnås)

Vision Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i 
regionen som ett föredöme i Europa. 

Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden
Driva utvecklingen framåt
Vara en gemensam sammanhållande regional kraft

EnEnEnEEnEnEnEnEEnEnEnEnEnEnEnEnEnnEnnereereeeeeeee giggggggggggggg kontor

aget.

Bolagsordning 

Ägardirektiv 
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Riktlinjer och styrning Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala 
styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, 
Medlemmarnas behov 
 

Metod och arbetssätt Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och 
uppdrag. 
Bolaget ska 

samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla 
medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i 
hela Europa samt organisationer i hela Europa 
utveckla människor, företag och organisationer ( i alla 
sektorer)   
ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är 
experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva 
nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel 
 

Resultat av projekt och 
uppdrag 

Bolaget ska 
bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi 
växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala 
medel via medfinansiering från nationellt och/eller 
europeiskt håll 

 
Kommunikation  Bolaget ska 

sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera 
eller föreläsa på 

o konferenser, mässor 
o skolor 

sprida skriftlig information via 
o artiklar, rapporter, broschyrer 
o tidningar, nyhetsbrev 
o hemsidor 

Årligen ska en regional konferens anordnas 
 

Uppföljning Bolaget ska 
planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra 
verksamheten och de insatser som genomförs 

 
 

 

 

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet 

 

 

I 
• 
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Organisation och finansieringsmodell

Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det 
ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, 
rekrytering, it mm) från våra ägare.

Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system,
lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna.

vd

Gruppchef
Projektledare

Gruppchef
Projektledare

ekonomi
kommunikation 
utvecklingschaf

övergripande 
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Vi har följande former av finansiering

Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5–10% av omsättningen, dvs 

) 

Projekt – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 
kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan)

Uppdrag – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 
kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan)

Intäkter 

vi växlar upp 
ägarnas pengar 8-10 gånger och levererar tillbaka kompetensresurser, 
åtgärder och insatser 

Finansiering 

Omsatt11in.g1 2021 - 17.0 miljoner SEK 

Uppdrag 

Svenska projekt 

'-.... 

Nationell _...-
medfinansierin 
EIJ-pr-ojekt 

ServiceaYgift 

..-- EU-projekt 

I 
• 
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Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets 
omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021. Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och 
ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen 
sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre
insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nettoomsättning 16 904 092 21 509 263 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513

Serviceavgift 1 460 811 1 536 425 1 612 223 1 753 916 1 793 552 1 850 415

Antal anställda 
(medeltal, från ÅR)

17 22 25,80 26,96 23,27 18,05

Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera 
enligt behov och enligt uppdrag.

1

Omsättning, antal anställda 

------

I 
• 



Energikontor

16 (25)

De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka 
alla ”drabbas” av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 
22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm) 

På väg mot ett hållbart energisystem
Energikontor Sydost AB har i uppdrag att 

men kunskap om det tekniska (fokus det hållbara 
energisystemet) men också om – dvs aktörer och beslutsfattare i hela 
kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också 
besitta kunskaps om finansieringsmöjligheter och vara experter på projektutveckling, 
projektledning och projektekonomi/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag 
och bedrivas via projektgrupper, nätverk eller andra samarbetes och samverkansformer. 

Momskostnader 

Typ av H11nrerin9 ovmoms 
kostm:r1 

Pro1elrt M omsen är en kostnad i proj ekten - vi får inte dra moms (momsfritt) 

Uppdrag Vi får lyfta full moms (mom5pl iktigtl 

OH Del av momsen är en kostnad och del av momsen får vi lyfta. 

komplettera ägarnas interna kompetens 
med experter energisystemet 

energi EKOsystemet 

... 
BRÄNSLEN 
T• .. Wltrwl"e/ 
'-lbWOfl ........ 

I... 
INDUSTRIN 

80STlOER & $ER\IICE 
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ekonom 3 personer (2,3 tjänster) – projekt, redovisning/uppdrag, HR
VD (del av tjänst) 1 person (är även projektledare)
Gruppchef (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare)
projektledare 10 personer
kommunikatör (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare)   
projektutvecklare (del av tjänst) 1 person (är även projektledare)

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex
- Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt 

komplettering eller fortsättning på rullande initiativ
- Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering
- Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem
- Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare) 

Utfallet av ansökningarna (dvs % beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar
varierar mellan 50–60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en 
programperiodsbyte vi kommer).

Bolaget har i snitt 30–40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över 
de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med 
frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster. i projekten ska dels räcka till att 

på lokal/regional nivå, dels till , 
sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att mellan 

I dagsläget har vi följande bemanning 

Vår kompetens till er hjälp 

Projektutveckling och pågående projekt 

Projektportfölj 2021 

Tiden 
samarbete, förändring och förbättring 

skapa 
utredningar 

bygga relationer 
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partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa 
upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men 
samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett 

. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via 
Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel –

Hållbart 
energisystem 

v i skapar mer för era 

pengar! 

Fördelning projekt och u1ppdrag 

Nedan d iagram redovisar den arbetstid som vi, utefter finansiärers 
förutsättn ingar och ägares behov, har kunnat lägga på olika projekt 
och uppdrag, uppdelat i o lika områden. Tjocl<leken på de horisontella 

st räcken representerar beläggningen. ■ = 100 % tjänst. Läs mer om 
våra insatser i dessa pro jekt i resten av verksamhetsberättelsen. 

Fö rnybar energi 
I ,;r~ jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec 

Elförsörjning I 
Blekinge 

ENERSELVES+ 

POTENT 

Fånga vinden 
I sydost 

BIOFIT 

POSCLIMB 

Förstudie 
skogsbränsle· 

uttag 

BOWe2X 

Biogas Sydost 

Powe(Up 

Tficotol' 

BIORET 

Offshol'evind 
på sydkusten 

Bioenergi• 
gruppen 
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- -
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Energieffektivisering 

Hållbart näringsliv & industri 
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Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna
- GreenAct, Kronoberg
- Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar
- Klimatsamverkan Blekinge

Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene 

Vi driver nätverken
- Biogas Sydost
- Energirådgivarnätverket i Sydost

20 (25)

erige och Fedarene 
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5. Energikontoret Skåne 

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en 
ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 
nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

1 kontor

10 medarbetare

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan 
dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne 
bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya 
inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har 
en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne.

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med 
organisationer/föreningar och akademin är också vanligt förekommande. Kontoret bidrar med 
kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och 
utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, 
Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på 
energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i 
Klimatsamverkan Skåne.

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet

Uppdrag Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga 
samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i 
Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och 
energistrategi (2018). I energi- och klimatarbetet ska följande 
aspekter vägas in: 

– Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där 
”stuprörstänk” för enskilda områden ska undvikas. 

– Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en 
transparens samt samarbete mellan kompetenser. 

– Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi-
och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas. 

– Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från 
våra målgruppers behov. 

ENERGl:KON TORET SiKÅNE 
En del av Skånes Kommuner 

Ägardirektiv 
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– Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och 
klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på 
området. 

Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga 
politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och 
internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för 
Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdraget

Vision Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030.

Metod och arbetssätt Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 genom följande 
huvuduppdrag för verksamheten: 

Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att 
samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och 
klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, 
innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och 
utanför, för att bidra till energi- och klimatomställningen i Skåne. 
Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, 
politiska sfärer och intresseorganisationer. 

Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och 
ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och 
utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och 
klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling. 

Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom 
utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med 
kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, 
förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur 
energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och 
synliggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett 
samhällsperspektiv.
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6. Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av 
Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges 
energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att 
främja

1. en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi,

2. en minskad klimatpåverkan från 
energianvändningen, och

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål 
nås.

Energirådgivning har funnits i olika former sedan 
slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs 
EKR med annan förordning och efter översynen som 
gjordes 2015–2016 bedrivs verksamheten med 
nuvarande förordning och förskrifter. 

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till 
kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget.
Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar
med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är 
det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större 
kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde.

Oberoende 
rådgivning 

Åtgärder 
energieffektivisering, 

förnybar energi, minskad 
klimatpåverkan

Lokal, kostnadsfri och opartisk rådgivning -
för hushåll, organisationer och 
Små/medelstora företag 

Organisation och finansiering 

Energimyndigheten finansierar 

e Energimyndigheten 

STEM (2016:385). 

Bidragets storlek 
baseras på antal 
hushåll , företag och 
organisationer i en 
kommun. 

Beslut max 3 år, 
utbetalning årligen. 

Energi- och 
klimatrådgivare på 
Sveriges kommuner 

Enskild kommun eller 
kommunsamarbeten. 

Krav att delta i 
utbildningsinsatser 
anordnade av 
myndigheten . 

Utåtriktad och 
inkommande 
rådgivning 

Regionala 
utvecklingsledare på 
energikontor 

Samordnar och 
coachar 
rådgivarna. 

1-4 regioner per 
energikontor. 

Regionförbund, 
kommunförbund 
eller bolag ägt av 
kommuner och 
regioner. 
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Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordningen. Rollen är att vara 
samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser. 

Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare
Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och 

klimatrådgivarna.

Roger Gunnarsson, Projektledare
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med 
energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för 

privatpersoner.

7. Ett gemensamt kontor i syd
Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att 

i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika 
av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de 

Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska och 
tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare 
i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem.

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt 
planeras vara avslutat .

Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region 
i Skåne?
De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka 
med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg 
och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt 
spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter 
till samverkan mellan kommen uer och regioner över länsgränserna. 

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och 
driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt 
skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. VI ser också möjlighet att 
utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från 

Regionalsamordning via Regional Utvecklingsledare 

ansöka om medlemskap 
ägare 
verksamheterna 

sammangående 1/1-2023 

bli indirekta 
två operativa 
fusioneras 
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det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna 
och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap.  

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar 
kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya 
organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete. 

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss 

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid 

 



Finansieringsmodell 2023  
Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger  

 en årlig medlemsavgift till föreningen samt 
 en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 

Serviceavgiften: Energikontor Sydosts basarbete finansieras till viss del via denna serviceavgift, 
medan åtgärder och aktiviteter ska finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel 
med projektstöd från nationella och internationella program och fonder.   

 

 
Medlemsavgift 2023 

Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej 
alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000kr. 
 
 
Serviceavgift 2023 

Medlemskapet i Föreningen innebär att medlemmen blir indirekta ägare till Energikontor Sydost AB. 

Typ av medlem Avgiftens storlek 

Kommun 1 1 krona per medborgare och år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Regionerna Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg 

150 000 kr per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Region Skåne 200 000 kronor per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

*  ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, 
annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående 

  
 

 

 

 
1 Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret 

Beslutet på Föreningsstämman 2022 lyder 

Beslutet på Bolagsstämman 2022 lyder 
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Bolagsordning
För 

Energikontor Sydost AB 
Organisationsnummer 556713–0116 

§ 1–11

§ 1 Firma
Bolagets firma är Energikontor Sydost AB

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för att främja ett robust energisystem genom
insatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen
förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara opartisk
och drivas utan vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska
istället återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål.

Om bolaget likvideras ska tillgångarna tillfalla ägaren/ägarna, efter att borgenärer har erhållit 
betalning, i syfte att användas för verksamhetsändamål lika det som bolaget har bedrivit.

Energikontor Sydost AB skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen
(400 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp
I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem
suppleanter. Styrelseledamot väljs på högst två år i taget på ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. Årsstämman utser också ordförande
och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är
fyra år och avslutas efter årsstämman det fjärde året. Under mandatperioden fastslår stämman
aktuell revisor för kommande år.

~ energikontor 
~} sydost 
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§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligt via brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor förestämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslut om 

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8) Val
a. av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter
c. i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant

9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10) Fastställande av medlemmarnas serviceavgifter 
11) Annat ärende som ankommer bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller 

bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna 
bolagets firma Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har 
verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

~ energikontor 
~} sydost 
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Stadgar
För

Föreningen Energikontor Sydost
Organisationsnummer 802435-5821

§ 1–21 

§ 1 Firma
Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 
stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete. Detta görs via
insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, effektiv energianvändning och ökad
andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. 
Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och 
syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, 
transport-, service och fastighetssektorn m.fl.

Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, 
kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens 
ändamål och verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 
om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd inom områdena strategisk energi-, 
transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybar energi. 
Därutöver kan stöd erhållas via strukturerade informationssatsningar samt i avtalad omfattning 
stöd till den kommunala energirådgivningen samt tillhandahållande av information och 
kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena.

§ 5 Avgift
Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma. 

Årsavgiften betalas för löpande räkenskapsår enligt faktura som skickas ut i månadsskiftet 
januari/februari. Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta dessa 
tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom serviceavgifter.

§ 6 Styrelsen 
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Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt minst fem och 
högst nio andra ledamöter jämte högst sex suppleanter vilka kallas in regionvis enligt ordningen 
i stämmoprotokollet då ordinarie ledamot ej kan närvara.

Ledamöterna och suppleanterna väljs på högst två år i taget på ordinarie föreningsstämma
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år.

§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 8 Styrelsens sammanträden
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall hållas minst två 
gånger per år samt när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av 
styrelseledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas till 
ledamöter och suppleanter minst tio dagar före ett sammanträde. 

Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart 
anmäla detta till ordföranden samt kalla suppleant till tjänstgöring i enlighet med §6.
Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får, utan ersättning, närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en 
ledamot.

§ 9 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom 
vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har till uppgift  

att årligen till ordinarie föreningsstämman avge verksamhetsberättelse och bokslut
att företräda föreningen i förhandlingar och överenskommelser angående föreningens 
hel eller delägda bolag
att ansvara för föreningens verksamhet och fastställa riktlinjer utöver vad som framgår 
av dessa stadgar och föreningsstämmans beslut

§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av förenings-
stämman utsedd revisor med en suppleant. Både revisorn och revisorssuppleanten skall vara 
auktoriserade.

Revisorn skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse.
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§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag 
och plats som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det 
erforderligt eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en 
sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. I ärende som 
skall behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge utlåtande.

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla 
ärendet till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge 
utlåtande över sådant ärende.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske skriftligt via brev eller e-post till medlem.

Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma tidigast fyra och 
senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning.

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
5. Godkännande av dagordning
6. Behandling av styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas Revisorns berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
11. Val 

a. av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i styrelsen

b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter
c. av revisor och revisorssuppleant
d. av ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag
e. av valberedning

12. Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 
valberedningen och för revisorer

13. Fastställande av avgifter till föreningen
14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem 

föreslagit till behandling

Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman
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§ 16 Ärende på extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som 
upptagits i kallelse till stämman.

§ 17 Förfarandet vid stämma
Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och de som stämman 
utsett enligt § 15 punkt 3. 

Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. Omröstning sker öppet 
utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas, om inget 
annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken 
han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

§ 18 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i 
sänder. Föreningens ordförande utser en av dessa tre personerna till sammankallande i 
valberedningen.

Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen.

Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till 
medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

§ 19 Utträde m.m.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos 
styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Styrelsen får besluta, att medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen skall 
uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen är skyldig att inom tid som styrelsen 
fastställer fullgöra sina förpliktelser mot föreningen.

§ 20 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant 
beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet 
eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie 
föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de 
röstande.

§ 21 Upplösning av föreningen
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra 
följande föreningsstämmor, där av minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som 
hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får inte 
ske, innan första stämman hållits.

~ energikontor 
~} sydost 



Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost
Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28

info@energikontorsydost.se 0470-76 55 60 energikontorsydost.se Sida 55 av 55 

Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess 
egendom.
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Protokoll fört vid

Bolagsstämma för Energikontor Sydost AB

Tid: fredagen den 29 april 2022, 13:00-13:30 §1-12

Plats: I Växjö samt digitalt via verktyget Teams

Röstberättigande stämmodeltagare:
Marie Nicholson, Vimmerby Ägarombud 

Ej röstberättigande stämmodeltagare:
Oliver Rosengren Ordförande Energikontor Sydost AB
Christel Liljegren Vd Energikontor Sydost, Protokollförare

Övriga deltagare:
Peter Vretlund Vice ordf. Energikontor Sydost AB
Jimmy Loord Ledamot Energikontor Sydost AB
Per-Ivar Johansson Ledamot Energikontor Sydost AB
Staffan Larsson Ledamot Energikontor Sydost AB
Teo Zickbauer Ledamot Energikontor Sydost AB
Helena Bengtsson

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande för Energikontor Sydost AB Oliver Rosengren, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av mötesordförande och protokollförare

Bolagsstämman valde Oliver Rosengren till mötesordförande och Christel 
Liljegren till protokollförare.

§ 3 Upprättade och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes av bolagsstämman. Se bilaga.

§ 4 Val av justeringsperson

Bolagsstämman valde Peter Vretlund till justeringsperson.
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§ 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände dagordningen.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen, med revisionsberättelse, skickades ut med kallelsen till 
stämman samt presenterades kort av vd på mötet. 

Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2021. 

b) Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att föra 2021 års vinst på 640 902 kr i ny räkning. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för bolaget styrelse och verkställande 
direktör.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

Som information till stämman meddelades att det på Föreningsstämmans möte
beslutats enligt valberedningens förslag:

att till ordförande välja

Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år

att till vice ordförande välja

Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att till övriga styrelseledamöter välja

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Omval 2 år
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Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Staffan Larsson (c), Borgholm Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023

Bolagsstämman beslutade enligt stämmans förslag:

att till revisor och revisorssuppleant välja:

Access Revision AB, Växjö
Ordinarie: Patrik Hansèn Omval 1 år
Suppleant: Karolina Ganholt Omval 1 år

§ 10 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen

a) Beslut om medlemmarnas serviceavgift

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslag till 2023 Serviceavgifter enigt 
följande

att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för 
respektive medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften. 
Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 
november året innan budgetåret
att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg 
uppgår till 150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften.
att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, 
minskat med den årliga medlemsavgiften.
att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 
skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående.
att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023.

§ 11 Övriga frågor 

§ 12 Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad. 
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Protokollförare

_______________________

Christel Liljegren

Justeras:

_______________________ _______________________

Peter Vretlund, Vice ordförande Oliver Rosengren, Ordförande

Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost AB

Bilagor
1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB
3. Revisionsberättelse 2021 Energikontor Sydost AB
4. Valberedningsprotokoll inkl. bilaga arvoden 220328
5. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023

a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne
b. Avgiftssimulering

6. Verksamhetsberättelse 2021 
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Protokoll fört vid

Föreningsstämma 2022, Föreningen Energikontor Sydost

Tid Fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00

Plats: Digitalt via verktyget Teams. 

Röstberättigade stämmodeltagare
(en röst per medlem)

Kronobergs län
Alvesta Kommun Thomas Johnsson
Lessebo Kommun Marcus Dackling
Ljungby Kommun Hanna Johansson

Palm
Markaryd Kommun Sven Jansson
Tingsryd Kommun Mikael Jeansson
Uppvidinge Kommun Peter Danielsson
Växjö kommun Oliver Rosengren
Älmhult Kommun Sonja Emilsson

Kalmar län
Borgholm Kommun Staffan Larsson
Emmaboda Kommun Johan Jonsson
Hultsfreds Kommun Åke Bergh
Högsby Kommun Wilhelm Alström
Kalmar Kommun Anna Tore
Mörbylånga Kommun -
Mönsterås Kommun Malin Hellgren
Nybro Kommun Lars-Gunnar 

Hellström
Oskarshamns Kommun Anita Hultgren
Torsås Kommun Henrik Nilsson Bokor
Vimmerby Kommun Marie Nicholson
Västervik Kommun Akko Karlsson

Blekinge län
Karlshamn Mats Dahlbom
Karlskrona Kommun Magnus Larsson
Olofströms kommun -
Ronneby Kommun Sofie Samuelsson
Sölvesborg Kommun Lennart Nilsson

Regioner
Region Blekinge Per-Ivar Johansson
Region Kalmar Ingegerd Petersson
Region Kronoberg Yngve Filipsson

Ej röstberättigade stämmodeltagare
Andreas Olsson Mötesordförande

Föreningsstyrelsen
Peter Wretlund Vice Ordförande 
Teopoula Zickbauer Ledamot 
Jimmy Loord Ledamot
Robert Olesen Ledamot
Magnus Carlberg Ersättare
Stihna Johansson Evertsson Ersättare

Energikontor Sydost AB
Christel Liljegren VD
Mia Färdigh Redovisningsekonom
Göran Gustavsson Projektledare
Pierre Ståhl Projektledare
Johan Milton Gruppchef
Annika Öberg Projektledare
Jimmy Landegren Projektekonom
Roger Gunnarsson Projektledare
Lena Eckerberg Projektutvecklare/ 
                                                   projektledare

Övriga ägarrepresentanter
Gun Lindberg Västerviks kommun
Magnus Forsberg Region Blekinge
Anne Karlsson Ljungby Kommun
Christine Dahlgren Mönsterås Kommun
Ingrid Hermansson Valberedningen
Helen Bengtsson Ersättare, Region 
Kronoberg
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§1 Stämmans öppnande

Oliver Rosengren, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman. 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Föreningsstämman valde Andreas Olsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
i Växjö, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare. 

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga.

§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till 
justeringspersoner, tillika rösträknare. 

§5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt

Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar.

§6 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkänner dagordningen med ändringen att punkt 16 ska tas 
före punkt 15

§7 Information från Energikontor Sydost AB

Christel Liljegren, vd, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets 
verksamhet samt årets ekonomiska resultat. Föredragande i övrigt var 

Göran Gustavsson, projektledare Energikontor Sydost, som gav en bild av
energiläget i sydost. 
Pierre Ståhl, projektledare Energikontor Sydost, föredrog om framtidens 
elförsörjning.
Magnus Forsberg, Region Blekinge/Blekinge Trafiken, berättade om deras 
arbete med kollektivtrafikupphandlingen och det stöd som Energikontor 
Sydost bistått med
Gun Lindberg, Västerviks kommun, informerade om hur kommunen 
arbetar med informationen i Energibalansen och hur den hur 
energibalansen kopplas till uppföljningen i Hållbarhetsbokslutet.

Presentationer bifogas. 

§8 Behandling av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
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Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret.

§11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 449 094 kr balanseras i ny 
räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse. 

§13 Val av

a) ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i bolagsstyrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att till ordförande välja
Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år

att till vice ordförande välja
Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år

b) övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att till övriga styrelseledamöter välja

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Omval 2 år
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Staffan Larsson (c), Borgholm Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023

att till ersättare välja

Gustav Nilsson (m), Karlskrona Omval 1 år
Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn Omval 1 år
Stihna J Evertsson (c), Högsby Omval 1 år
Malin Sjölander (m), Västervik Nyval 1 år
Magnus Carlberg (s), Region Kronoberg Omval 1 år
Maria Grans (l), Ljungby Omval 1 år

Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokoll.

c) revisorer och revisorssuppleant 

Föreningsstämman beslutade enligt stämmans förslag:

att till revisor och revisorssuppleant välja:

Access Revision AB, Växjö
Ordinarie: Patrik Hansèn Omval 1 år
Suppleant: Karolina Ganholt Omval 1 år

https://sign.visma.net/sv/document-check/1dc1ea3b-95d4-4ece-b4b4-1223d9a9cfac
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

~ . energi kontor YJ sydost 

VISMA Sign 



4 (5)

d) ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt 
fastställa röstningsuppdrag 

Föreningsstämman beslutade enligt förslag:

att till ordinarie ombud vid bolagsstämman välja:

Marie Nicholsson (m), Vimmerby

att till ersättare vid bolagsstämman välja:

Magnus Larsson (c), Karlskrona

att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
röstningsuppdraget.

e) valberedning 

Föreningsstämman beslutade enligt förslag

att till sammankallande ledamot i valberedning välja:

Roland Gustbée, Region Kronoberg Omval 1 år

att till övriga ledamöter i valberedning välja:

Ingrid Hermansson, Region Blekinge Omval 1 år
Leif Larsson. Region Kalmar Nyval 1 år

§14 Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 
valberedningen och för revisorer. 

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag

att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år.

§15 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild 
medlem föreslagit till behandling 

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka 
om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost.

att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att 
förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och 
Energikontoret Skåne.

att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
det bilagda förslaget ”Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter”.
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§16 Fastställande av avgifter till föreningen 

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

att godkänna förslag till ändradmedlemsavgift-om samtliga Skånes 
kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men 
om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.

§17 Avtackningar

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, avtackades av ordförande Oliver Rosengren 
(m) för sina insatser som ledamot i bolagsstyrelsen och för sina tidigare insatser 
som ordförande för föreningen Energikontor Sydost.

§18 Mötet avslutas

Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad.

Ort och datum: 

Protokollförare:

______________________________ ____________________________
Mia Färdigh Andreas Olsson, Mötesordförande

Justeras:

______________________________ ____________________________
Peter Vretlund Staffan Larsson
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Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter

Ändrad finansieringsmodell för serviceavgiften från och med 2023

Förslag till beslut
Styrelsen för Energikontor Sydost AB föreslår bolagsstämman att besluta

att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för respektive 
medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor. Antalet 
medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året 
innan budgetåret
att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg uppgår till 
150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor.
att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, minskat 
med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor.
att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska 
kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte medlemsavgiften avräknas i 
enlighet med ovanstående.
att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning
Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att 
utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger 
liksom tidigare på

en medlemsavgift till föreningen, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman.
en serviceavgift till bolaget, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och 
fattas på bolagsstämman. 

För att få en mer rättvis kostnadsfördelning mellan kommunerna och regionerna föreslås en ny 
finansieringsmodell för föreningen och bolaget.

Kommunernas avgifter 
Den totala avgiften baseras på 1 krona per antalet invånare för de kommuner som är 
medlemmar. Invånarantalet baseras på statistik från SCB den 30 november innan budgetåret. 

Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används 
för serviceavgiften.

Regionernas avgifter 
För de regioner som är medlemmar utgår en total fast avgift om 

150 000 kronor per region med färre än 500 000 invånare och
200 000 kronor per region med fler än 500 000 invånare.
Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används 
för serviceavgiften.
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Beredning 
Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med Föreningsstyrelsen för Energikontor 
Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. Skånes Kommuner letar ny 
huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner 
som huvudman. 

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontor Sydost att de skånska kommunerna gav ett 
indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Föreningen 
Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att 
ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontor 
Sydost. 

I februari 2022 ställde sig styrelsen positiva till att fortsatt utreda en verksamhetsövergång. En 
politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från Föreningen Energikontor Sydost och 
Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har utformat förslag på hur nya medlemmar 
kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att göra det möjligt med en fusion av 
verksamheterna. 

Motivering 
Bedömningen är att förslaget på ny finansieringsmodell är mer rättvis för samtliga medlemmar, 
såväl nya som gamla. Utgångspunkten har varit att samtliga medlemmar i Energikontor Sydost 
ska få en lägre total avgift (medlemsavgift + serviceavgift) än för innevarande år. Den politiska 
arbetsgruppen föreslår att den totala kostnaden blir 1 krona per invånare för respektive 
kommun och 150 000 kronor för Region Blekinge, Region Kalmar och Region Kronoberg, samt 
200 000 kronor för Region Skåne. Den högre avgiften för Region Skåne motiveras av storleken.

Verksamhetens omfattning är bara delvis relaterad till antalet ägare eller det geografiska 
området, eftersom merparten finansieras av projektmedel. Den nya styrelsen behöver ta 
ställning till inriktning och ambition med framtida projekt, och därmed verksamhetens 
omfattning.

Konsekvenser
Förändringen innebär att den totala kostnaden för att vara med i Energikontor Sydost sänks för 
samtliga medlemmar i Energikontor Sydost, samtidigt som medlemsintäkterna växer med 15 
000 kr och serviceavgifterna totalt ökar med drygt 580 000 kronor.

Skånes kommuner finansierar idag 40 procent av en strateg för att arbeta med utvecklingen av 
organisationen, resterande kostnader täcks av projekten. Ökningen av serviceavgiften kan 
därmed innebära höjd ambition för utveckling och stöd.

_______________

Förslaget lämnas av styrelsen för Energikontor Sydost AB i enlighet med Bolagsstyrelseprotokoll 
2022-04-11 
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Föreningsstyrelsens förslag på tidsplan
Förslag på tidplan för verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne till 
Energikontor Sydost AB
* Under förutsättning att beslut fattas av föreningsstämman att öppna upp för nya medlemmar 

Tidplan för eventuellt sammangående 

2022 Vad Ärende

29 apr Föreningsstämma 
Energikontor Sydost  

Stämman fattar beslut om
att föreningen ska öppna upp medlemskap för de 
skånska kommunerna och region
att anta ny medlemsavgift (finansieringsmodell)

29 apr Bolagsstämma 
Energikontor Sydost AB

Stämman fattar beslut om
att anta ny serviceavgift (finansieringsmodell)

maj- juni De skånska kommunerna ansöker om medlemskap i 
Energikontor Sydost 

3 juni Styrelsemöte 
Skånes Kommuner 

10 juni Bolagsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost 

Ordinarie möte nr 3

30 sept Bolagsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost 

Ordinarie möte nr 4

30 sept Föreningsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost

Extra Styrelsemöte
Styrelsen fattar beslut om

att anta nya medlemmar, i samband med 
bolagsstyrelsemötet. 

14 okt Styrelsemöte 
Skånes kommuner

Styrelsen för Skånes Kommuner beslutar om
verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne 

aug-dec Arbete med verksamhetsövergång och i arbetsgruppen
25 nov Bolagsstyrelsemöte 

Energikontor Sydost 
Ordinarie möte nr 5

25 nov Föreningsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost

Ordinarie möte 2

2023 Vad Ärende

1 jan Fusion genomförd 
april-maj Föreningsstämma 

Energikontor Sydost  
Stämman fattar beslut om

att anta ny styrelsesammansättning
Bolagsstämma 
Energikontor Sydost AB

Stämman fattar beslut om
att anta ny styrelsesammansättning

Arbetsgruppen 
En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Energikontor Sydost och Skånes kommuner 
har arbetat med underlag och avvägningar inför sammanslagningen. Föreningen Energikontor 
Sydost har representerats av Oliver Rosengren, Peter Vretlund och Per-Ivar Johansson, medan 
Skånes kommuner har representerats av kommunförbundets presidium. På önskemål från 
Föreningen Energikontor Sydost har arbetet stöttats administrativt av förbundschefen för 
Skånes kommuner.
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Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift

Ändrad finansieringsmodell medlemsavgiften från och med 2023

Förslag till beslut
Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman att besluta

a) att godkänna förslag till ändrad medlemsavgift
- om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir 
avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara 
oförändrad på 5000 kr.

Sammanfattning
Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att 
utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger 
liksom tidigare på

en medlemsavgift till föreningen, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman.

en serviceavgift till bolaget, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och 
fattas på bolagsstämman. 

Konsekvenser
Förändringen innebär att den kostnaden för att vara medlem i Föreningen Energikontor Sydost 
sänks från 5 000 kr till 2 500 kr för nuvarande medlemmar om alla Skånes kommuner och Region 
går med, samtidigt som de totala medlemsavgiftsintäkterna växer med 15 000 kr när Skånes 33 
kommuner och region beviljas medlemskap.

Ytterligare information
I underlaget för beslut om serviceavgift till Energikontor Sydost AB, beskrivs den övergripande 
bilden av den nya finansieringsmodellen. 

_______________

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med 
Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11 
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Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar

Nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från och med 2023

Förslag till beslut 
Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman besluta 

att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att förbereda för en 
fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och Energikontoret Skåne. 

att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med det bilagda 
förslaget ”Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter”. 

Sammanfattning 
Styrelsen har blivit kontaktad av Skånes Kommuners styrelse med anledning av Skånes 
Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha 
Skånes Kommuner som huvudman.  

Genom en sammanslagning av verksamheterna Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne 
skulle den nya organisationen bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett 
bredare erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontor Sydost.  

Beredning 
Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne.  

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost att de skånska 
kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i 
Föreningen Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var 
positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med medlemskap i föreningen samt en 
verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne in i Energikontor Sydost AB.  

I februari 2022 ställde sig Föreningsstyrelsen positiva till att fortsatt utreda en 
verksamhetsövergång. En politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från
Föreningsstyrelsen Energikontor Sydost och Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har 
utformat förslag på hur nya medlemmar kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att 
göra det möjligt med en fusion av verksamheterna.  

_______________

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med 
Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11 
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Motivering  
Bedömningen är att det finns ett värde för både Energikontor Sydost AB och för 
Energikontoret Skåne att de operativa verksamheterna slås samman.  

En större organisation med fler specialister och experter kommer att skapa större värde 
och nytta för medlemmarna i Föreningen Energikontor Sydost. Energikontor Sydost 
skulle också bli Sveriges största energikontor vilket ger oss bättre förutsättningar för 
påverkan. 

En sammanslagning av verksamheterna ger ökad möjlighet till samordning och 
utveckling. Ett större geografiskt områden och fler antal intressenter gör det också 
enklare att lansera nya satsningar vilket ger ett bredare erbjudande till medlemmarna i 
föreningen. 
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ENERGIKONTOR 
SYDOST

Om höjdpunkter under året, övergripande om vår 
organisation, verksamhet och ägare, samt särskilda uppdrag.
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Höjdpunkter under året

På Energikontor Sydost hinner vi uträtta en hel del saker på ett år, vilket 
ni kan läsa om i denna verksamhetsberättelse. Även om alla insatser 
vi gör syftar till att leda till ett och samma mål: att uppnå ett hållbart 
energisystem i sydost, så är det alltid ett par bedrifter som vi är lite 
extra stolta över.

Nedan listade insatser visar bredden och tyngden av vår expertis, att vi 
genom att stötta våra ägare aktivt påverkar energi-och klimatarbetet 
i sydost, samt lyfter oss som en regional samordnande kraft.

• Vi tog fram en ny manual för hållbart byggande inom 
Energisamverkan Blekinge, ett samarbete med Region Blekinge 
och Blekinges kommuner. Manualen har antagits på politisk 
nivå av både Olofströms, Karlshamns och Ronneby kommun.

• Vi har kartlagt energianvändningen i offentliga fastigheter i Blekinge.
Resultatet visar att fastighetsägare, genom energieffektiviserande 
åtgärder, skulle kunna spara cirka 150 miljoner kr per år.

• Vi har gjort en utredning kring förnybara drivmedel för 
kollektivtrafik, där vi analyserat trender, potential, hinder och 
möjligheter, både vad gäller fordon, infrastruktur och produktion.  
Detta har gett Region Blekinge ett bra kunskapsunderlag 
att utgå ifrån inför regionens kommande bussupphandling.

• Vi har undersökt intresset för användning och produktion av vätgas 
för fordon i Blekinge, vilket har lyft vätgasens potential i länet.

• Vi har undersökt elförsörjningsläget i Blekinge. Tack vare  detta 
arbete så har Region Blekinge börjat utreda hur man kan samverka 
regionalt för att bidra till en fortsatt tryggad elförsörjning i länet.

• Vi har tagit fram energibalanser för hela Kalmar län, Västerviks, 
Oskarshamns och Alvesta kommun, vilket har hjälpt respektive 
ägare att gå vidare och utveckla sina handlingsplaner för energi-
och klimat.

1t 
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Vd och styrelseordföranden har ordet

Sveriges el ska vara 100% förnybar 2040 och vi är mitt i en omvälvande 
energiomställning. Med den förändring vi står inför är det tydligt att 
efterfrågan på el kommer att öka i takt med den snabba elektrifieringen 
och att vi tillsammans måste skapa smarta, flexibla och robusta 
elsystem. Men elen är bara en pusselbit i vårt energisystem. Att skapa 
medvetenhet om att vi måste se helheten och bygga upp lösningar där 
de olika energislagen används effektivt och på smartast möjliga sätt, är 
en förutsättning för att vi ska kunna lösa energiutmaningen.

Energikontor Sydost har i uppdrag att sprida kunskap om nuläge 
och ge opartisk information om möjliga vägar framåt. Som vd 
är jag stolt och tacksam över våra fantastiska och kunniga 
medarbetare. Med intentionen att alltid göra gott och bidra till 
förbättring, tänker de nytt, skapar samarbeten, inspirerar och 
utbildar, samt tar sig an utmaningarna att hitta finansiering 
för vårt viktiga arbete så vi tillsammans kan ta ansvar för att 
fortsätta kraftsamla för en energieffektiv och förnybar framtid.

För oss och våra ägare ligger kursen fast mot en bättre framtid och 
tillsammans accelererar vi omställningen.  

/Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

Pengar som familjen tänkte lägga på mat, företag på nya anställningar, 
föreningar på årsmötesfika och förvaltningar på högre skolpeng äts 
upp av chockhöga elräkningar. Ett robust energisystem med låga priser 
har varit en konkurrensfördel för Sverige. När människors liv påverkas 
hamnar ämnen högre på agendan – det har hänt med energifrågan.

Energieffektiviseringar är en väg till att klara utmaningarna utan 
att människor och ekonomin kommer i kläm, eller får göra 
oönskade uppoffringar. Ett modernt samhälle med stort 
välstånd ska inte ransonera el. Energikontorets expertis 
och engagemang är viktigt för att lösa uppgiften hållbart.
Vi ska göra oss mer relevanta i det offentliga samtalet och 
mer tillgängliga för ägarna eller andra i målgruppen. Vår 
roll är viktig för tillväxten, sammanhållningen och framtiden.

/Oliver Rosengren, styrelseordförande Energikontor Sydost

äge 

an

.
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Om oss

Energikontor Sydost är ett av Sveriges 16 regionala energikontor som 
arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad 
klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Vårt uppdrag är att verka för ett hållbart energisystem i sydost, vilket vi 
gör genom att driva olika projekt i samverkan med både privata aktörer 
och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län.

Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energi-
arbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår organisation 
kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energi-
effektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela 
sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna 
mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och 
effektiv energianvändning.

Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen. Vår verksamhet 
finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Våra ägare

Blekinge län
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge

Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Region Kalmar län

Kronobergs län
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg
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Verksamheten i siffror

Omsättning:   17,0 miljoner SEK
Antal anställda 31/12: 20 personer
Antal löpande projekt: 34 st, varav 23 st EU-projekt som alla skapat
    resurser för energiomställningsarbetet i 

    sydost

Antal fysiska event/konferenser vi arrangerat:   2 st
Antal hybridevent vi arrangerat:     3 st
Antal digitala webbinarier/workshoppar vi arrangerat: 36 st

EnergiTing Sydost genomfördes för första gången som ett hybridevent 
med deltagare både på plats och digitalt. 112 personer från sydost 
deltog. 
  
Antal nyhetsbrev:   11 nummer av Energikicken till cirka 1030 
    prenumeranter 

Finansiering

*Fullständig förvaltningsberättelse och årsredovisning beställs via info@energikontorsydost.se 

Serviceavgift

EU-projekt

Nationell 
medfinansiering 
EU-projekt

Svenska projekt

Uppdrag

Omsättning 2021 - 17,0 miljoner SEK

14 %

11 %

58 %
3 %

14 %

--
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Fördelning projekt och uppdrag

Nedan diagram redovisar den arbetstid som vi, utefter finansiärers 
förutsättningar och ägares behov, har kunnat lägga på olika projekt 
och uppdrag, uppdelat i olika områden. Tjockleken på de horisontella 
sträcken representerar beläggningen.     = 100 % tjänst. Läs mer om 
våra insatser i dessa projekt i resten av verksamhetsberättelsen.

Förnybar energi

Fortsättning på nästa sida.

ENERSELVES+

Förstudie 
skogsbränsle-

uttag

BIOFIT

POTENT

Tricolor

Bioenergi-
gruppen

Biogas Sydost

PowerUp

BOWe2X

Elförsörjning i 
Blekinge

Fånga vinden 
i sydost

BIORET

Offshorevind 
på sydkusten

POSCLIMB

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec
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Strategiskt arbete, samordning & statistik

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

TRIS

SUPPORT

LEKS 
utbildning

Nationell 
kommunikation 

EKR

CRKKL

En Agenda 
för alla

EU City Facility

Energikontoren 
Sverige

Energibalans 
Kalmar län

RUL 2021-2022

YH Utbildning 
Nova

Energiting 
Sydost

Energibalans 
Oskarshamn, 

Alvesta, 
Västervik
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Hållbart företag

Som energikontor ser vi det som en viktig uppgift att 
gå i bräschen för hållbar utveckling. Det gäller hela 
företaget och alla delarna av hållbarhet, det vill säga: såväl 
ekologisk, ekonomisk och  social hållbarhet.

När vi levererar de tjänster som våra ägare efterfrågar ska vi alltid 
följa hållbarhetsaspekterna. Inför våra event/konferenser utgår vi 
från en framtagen checklista med kriterier som måste (skallkrav), 
respektive bör uppfyllas för att det ska räknas som ett  hållbart event.
Fullständig checklista och vår uppdaterade hållbarhetspolicy hittas på 
energikontorsydost.se/hallbarhetspolicy.

Under året har vi övervägande arrangerat digitala möten och event i 
enlighet med rådande rekommendationer på grund av pandemin, vilket 
har bidragit till att fler människor har kunnat delta.  Vi har också prövat 
på att hålla hybridvarianter av event, vilket ytterligare har förstärkt vår 
interna kompetens.

Vi har även jobbat mycket med tillgänglighetsanpassning av både 
hemsida, grafiskt uttryck och det digitala material som vi publicerar, 
för att öka möjligheten för fler att ta del av vårt arbete.

Hållbara event
Energikontor Sydost  har under året deltagit i 116 event (webbinarier, 
workshoppar, nätverksträffar, utbildninar, med mera), varav vi har 
varit med och arrangerat 66 stycken event riktade till våra ägare.
Av dessa var 41 stycken relevanta för utvärdering i enlighet med vår 
checklista för hållbarhet.

Uppfyllda skallkrav
Av de 41  event som vi genomfört har endast ett event inte uppfyllt 
alla skallkrav: ett fysiskt event där vegetarisk kost visserligen erbjöds, 
men där deltagarna fick välja själva.

Fördelning kvinnor och män - föreläsare/talare
39 % av våra event hade en jämnare fördelning (inom målet 
40/60 åt ena eller andra hållet) av kvinnor respektive män
som föreläsare. 61 % av eventen hade större skillnad i 
fördelningen.

39 % 61 %
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Vi är en del av något större

Energikontoren Sverige
Energikontor Sydost är en del av Energikontoren 
Sverige - den samlade kraften av landets nu 16 
regionala energikontor. Energikontoren finns i 
hela landet där de är regionala pådrivande krafter 
för att göra vår del av världen klimatsmart 
och hållbar.

Energikontoren Sveriges uppgift är att 
bidra till att våra respektive regioner når 
sina energi- och klimatmål och skapa 
förutsättningar att nå de nationella energi- 
och klimatmålen. Genom deras samlade 
expertis stöttar energikontoren kommuner, 
regioner och företag genom att ta initiativ 
och driva projekt som hjälper dem att ställa 
om till en hållbar verksamhet. Detta gör 
energikontoren på flera sätt, strategiskt och 
operativt, i olika typer av samverkans- och 
utvecklingsprojekt.

Energikontoren är alltid opartiska och 
har inget vinstintresse. Syftet med 
energikontorens existens är att förändra 
och förbättra samhället ur ett energi- 
och hållbarhetsperspektiv.

örre

nergikontoren 
dets nu 16 
n finns i 
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01. Norr
02. Jämtland Härjedalen
03. Västernorrland
04. Gävleborg
05. Dalarna
06. Värmland
07. Örebro
08. Väst

Energikontoren
SVERIGE

Fedarene
Energikontor Sydost är också en del av Fedarene -   samordningsorganet 
för de samtliga 360 energikontoren som finns  runt om i Europa. Vi 
deltar aktivt i Fedarenes styrelse, där vår vd Christel Liljegren 
är Vice-president for Mobility and Transport. FEDARENE

09. Östergötland
10. Mälardalen
11. Storstockholm
12. Norra Småland
13. Halland
14. Sydost
15. Skåne
16. Gotland

• • 
• • • 

"' • 
• 
• • • 
• 
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Vi stöder och samordnar kommunala 
energi- och klimatrådgivare i sydost

På uppdrag av regeringen och med stöd av Energimyndigheten,  
samordnar och fortbildar vi de kommunala energi- och klimat-
rådgivarna (EKR), vars arbete förenar kommunerna i sydost. 

En energi- och klimatrådgivare kan bistå både privatpersoner, små och 
medelstora företag och föreningar med kostnadsfria, opartiska råd om 
allt från energieffektivisering av hus till alternativa hållbara färdsätt.

Alla kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, undantaget 
Uppvidinge kommun, hade under året en energi- och klimatrådgivare.
Utöver detta hade även ett par kommuner en ansluten coach för energi 
och klimat (CEK), som specifikt stöttar små-och medelstora företag.

Förutom att vara tillgängliga för fördjupad personlig rådgivning, 
anordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna seminarier, 
studiecirklar och studiebesök.

Stödet och samordningen har pågått oavbrutet 
sedan 1999 och styrs via Förordning (2016:385) 
om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning. ~ ~~ 

, 
I 

/ 
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Insatser via, samt stöttning av energi-och klimatråd-
givare
Som regional utvecklingsledare (RUL) har vi ansvar för att arrangera 
och genomföra utbildningar, studiebesök, driva nätverk för kompetens-
utbyte och samordna gemensamma projekt och informationsinsatser.

Stöd och kunskapshöjande aktiviteter i sydost - urval
Under året fick både Lessebo, Ljungby och Markaryds kommuner 
nya energi- och klimatrådgivare, vilka vi agerade mentor åt så att 
personerna fick en bra introduktion och kunskapsunderlag.

Vi har bistått Växjö Lakers/Vida Arena med energieffektiviseringsråd.  

Vi arrangerade ett webbinarium om elbilar, elbilens historia, om 
hur man laddar, samt vad man ska tänka på inför köp av elbil, där 
både privatpersoner, företag och tjänstemän från bland annat 
Nybro, Hultsfred, Emmaboda och Mönsterås kommun deltog.

Tillsammans med energi- och klimatrådgivarna i Blekinge och Tingsryds 
kommun arrangerade vi en föreläsning om att ”svemestra” på vintern, 
samt var man kan hitta trevliga vandringsleder i den egna regionen.

Solenergi-nätverk
Som regional utvecklingsledare medverkar vi i ett nationellt 
solenerginätverk där vi både deltar i och arrangerar olika 
typer av event som berör utveckling inom solenergi. Ett 
exempel är den årliga solsafarin (i år i digital form), där flera 
aktörer runt om i landet visar upp sina solcellsanläggningar.

Nationella stöd
Vi stöttar samtliga energi- och klimatrådgivare i Sverige via två 
nationella insatsprojekt: ett för resurseffektiv bebyggelse och ett 
för elbilsladdning och utveckling av laddinfrastruktur.

Vi stöttar också Sveriges energi- och klimatrådgivare genom 
en intern satsning på kommunikation. Syftet är att stärka 
deras kompetens i marknadsföring av sina insatser och att öka 
medborgarnas kännedom om att energi- och klimatrådgivare finns.

EKRFråga mig om energi!
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STÖD TILL VÅRA 
ÄGARE

Att bidra till en hållbar offentlig sektor är ett viktigt 
uppdrag som våra ägare har tilldelat oss. Med hjälp 
av våra insatser ökar vi medvetenhet och kunskap hos 
våra tjänstemän och politiker så att de kan fortsätta att 
utveckla våra samhällen i enlighet med satta regionala 
och nationella miljömål.
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Strategiskt energi- och klimatarbete

Under året har vi stöttat samtliga tre regioner och länsstyrelser i 
deras respektive projektutveckling. Vi deltar också i de tre länens 
klimatsamverkansgrupper: GreenAct Kronoberg, Klimatsamverkan 
Blekinge och Klimatkommissionen i Kalmar län, för att sprida kunskap 
och erfarenheter mellan länen.

Vi har bidragit till Region Kronobergs mål Plusenergilän 2050 via 
kunskapshöjande insatser om vätgas och dess potential i länet. Vi har 
hjälpt Uppvidinge kommun att utveckla sin energistrategi.  

Vi har stöttat Kalmar kommun med uppstart av Klimatneutrala Kalmar, 
som bidrar till målet att länet 2030 ska vara en fossilbränslefri region.
Vi har bidragit i diskussionerna kring uppdatering av Länsstyrelsen 
Kalmars miljömål.

Vi har utbildat tjänstemän på Blekinges kommuner i SMARTa mål -  hur 
man formulerar mål bättre.

Vi svarar på remisser
Energikontor Sydost är ofta remissinstans för kommuner, regioner 
och länsstyrelser inom vårt verksamhetsområde. Vi svarar även på 
nationella remisser och EU-konsultationer.

Under året svarade vi på följande: 
• Remiss Uppvidinges mål
• Remiss Markaryds energistrategi
• Remiss Tingsryds energistrategi
• Remiss Länstransportsplan Kronoberg
• Regional utvecklingsstrategi för 

Blekinge län - Växtplats Blekinge 
(RUS) 

• Kronobergs miljömål 2021-2030
• Åtgärdsprogram för miljömålen i 

Kalmar län
• The European Committee of the 

Regions (CoR), Joint vision of the 
long-term future of cross-border 
cooperation in the European Union
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Energibalanser

Energikontor Sydost tar årligen fram visuella samt fullständiga 
energibalanser för den geografiskt avgränsade kommunen, eller för 
hela länet. En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning 
av åtgärder eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att 
uppfylla satta energi- och klimatmål.

Under året har vi tagit fram energibalanser åt Oskarshamn, Västervik 
och Alvesta kommun, samt för hela Kalmar län, för energiåret 2019.  

”Energibalansen var ett första steg i arbetet för en ny energi- och 
klimatplan. Den gav oss insikt i vad kommunen bör satsa på och vad som 
går bra.” Ebba Lejeby, Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare, 
Alvesta kommun.

”Energibalans Kalmar län 2019 är ett sätt att följa energianvändning och 
klimatutsläpp över tid och för olika sektorer. Den ger därför underlag 
för förståelse och prioriteringar och gör det också möjligt att följa upp 
målen och delmålen i vårt handlingsprogram för en fossilbränslefri 
region 2030. Energistatistik är inte helt enkel. Genom att ta fram en 
energibalans försäkrar vi oss om att siffrorna är jämförbara över tid.” 
Carolina Gunnarsson Johnsson, Miljösamordnare, Region Kalmar län.

• En visuell energibalans i form av ett flödesschema 
(Sankey-diagram), ger en tydlig grafisk bild över hur 
en kommuns eller ett läns energiflöde ser ut, med av-
seende på tillförsel, omvandling och slutanvändning.

• Vid en fullständig energibalans görs en djupare analys i såväl 
tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet. Då redovisas 
bland annat också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker.

.. 
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Övrigt strategiskt stöd

Övrigt arbete vi gör för att stötta offentlig sektor.

Vi utbildar lärare och elever för en hållbar framtid
Vi har fortsatt vårt arbete med att utbilda personalen på Hultsfreds 
gymnasium i Agenda 2030, för att bidra till att implementera de globala 
hållbarhetsmålen i undervisningen och därmed involvera och engagera 
barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen. Samarbete pågår 
med lärare i Vimmerby kommun för att bidra till Länsstyrelsens mål om 
att skapa en regional nod för Lärande för hållbar utveckling.

Vi ökar kunskapen om EU-finansiering
Att ansöka om EU-medel kan upplevas som lite av en djungel. Eftersom 
vi på Energikontor Sydost har över 20 års erfarenhet av EU-finansierade 
projekt, erbjuder vi alltid våra ägare stöd och råd i dessa frågor, samt 
arrangerar kunskapshöjande aktiviteter i ämnet.

Under Innovationsveckan höll vi webbinariet ”EU-finansiering av ett 
utvecklingsprojekt - hur gör man?, riktat till tjänstemän, politiker och 
företag. Vi har också utbildat LEKS-nätverket (Länsstyrelserna Energi- 
och klimatsamordning) i detta ämne.

Under året har vi också agerat nationell rådgivare för kommuner i 
Sverige som önskat söka medel från Horisont 2020-initiativet European 
City Facility för att utveckla ett investeringskoncept för energi- och 
klimatarbete.

Vi ökar kunskapen om cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är en viktig pusselbit i den hållbara omställningen.
Under året har vi arrangerat virtuella studiebesök på Händelö Eco-
Industrial Park och Sotenäs symbioscentrum - två goda exempel på 
industri och organisation som använder sig av industriell symbios.
Studiebesöken var en del i arbetet att stötta Region Kronoberg och 
Region Kalmar i deras satsning på  kompetenshöjning i cirkulär ekonomi 
för offentlig verksamhet och näringsliv.
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HÅLLBAR 
REGIONAL 
UTVECKLING

För att samhället ska kunna ställa om krävs samverkan 
från både beslutsfattare och företag som går i täten för 
hållbar utveckling. Att nyttja vår samlade expertis för 
att stärka regionens företag och näringsliv kring olika 
hållbarhetsaspekter är därmed ett viktigt uppdrag 
som vi utför åt våra ägare. 
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Vi hjälper företag att energieffektivisera sina 
verksamheter
Under året har vi tack vare stöd från Energimyndigheten kunnat coacha 
små-och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län i hur de kan 
energieffektivisera sina verksamheter, så att de kan spara både energi 
och pengar, samt öka sin konkurrenskraft. Vi har stöttat företagen 
via aktiviteter så som webbinarier, telefonsamtal och företagsbesök 
på plats. Stödet är en del i arbetet med att stärka näringslivet efter 
pandemin och samtidigt ett sätt att bidra till omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Via Region Kronobergs initiativ Konsulttimmen har vi också erbjudit 
företag gratis expertrådgivning gällande hållbar utveckling.

Vi hjälper företag att resa mer hållbart
Tillsammans med Region Kronoberg stöttar vi företag i Kronobergs 
län att resa mer hållbart och minska på sina utsläpp från transporter.
Detta har vi bland annat gjort via workshoppar, tävlingar, samt 
testperioder där medarbetare på företagen under ett par veckor 
fått testa på elcyklar med mera.

Vi har samverkat med Region Blekinge för att arrangera 
cykeltävlingar för företag i Blekinge län, som del av en satsning 
för att få Blekingebor att cykla mer och bidra till minskade 
koldioxidutsläpp från transporter.

I ,-, 
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Vi ökar näringslivets kompetens kring förnybar energi
En viktig del i omställningen är att öka andelen förnybar energi, varför 
vi riktar kunskapshöjande insatser till företag i ämnet. Vi har arrangerat 
ett antal olika frukostwebbinarium på tema solenergi, vindkraft och 
vätgas – bland annat för företag i Högsby, Borgholm, Markaryd och 
Ljungby kommun.

Vi stöttar en hållbar besöksnäring
Vi har fortsatt arbeta för att bidra till en hållbar besöksnäring i  Kalmar 
län. Vi har bland annat arrangerat webbinarier kring åtgärder för 
minskad energianvändning, hur man kan producera egen el via solceller, 
vad man ska tänka på inför installation av laddstolpar för elfordon med 
mera.

Inom den unika satsningen på wellbeingturism har vi arrangerat 
webbinarier om hållbar mat och ordnat studiebesök i Kalmar län hos 
företag som är registrerade wellbeingföretag.

Vi har satt Mörbylånga kommun på kartan som innehavare av den 
första invigda wellbeingplatsen. Vi har lyft Torsås kommun som först ut 
i Kalmar län med en planerad besöksrutt som låter besökaren upptäcka 
kommunen på ett nytt sätt, vilket ska inspirera till hållbart turistande i 
den egna regionen.

..............................................................................
....
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.....
.....................



22

HÅLLBART 
BYGGANDE 
OCH BOENDE

Cirka 30 % av Sveriges energianvändning kopplas 
till bygg- och fastighetsbranschen, därför är energi- 
och byggfrågor fortsatt viktiga för oss att jobba 
med. Via våra nätverk och insatser arbetar vi för att 
öka kunskaperna i regionen om hållbart och cirkulärt 
byggande, samt energieffektiv fastighetsförvaltning.
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Vi stöttar energieffektiv fastighetsförvaltning
Under året kartlade vi energianvändningen i kommunala och 
regionala fastigheter i Blekinge län för att få grepp om potentialen 
för energieffektivisering och skapa förutsättningar för långsiktiga 
investeringar.

Under året har vi också arrangerat webbinarier kring vad man ska tänka 
på inför upphandling av EPC-projekt (Energy Performance Contracts/ 
energitjänster), bland annat för fastighetsbolag i Älmhult, Växjö, 
Lessebo, Karlshamn och Emmaboda kommun.

Vi ökar kunskapen om energianvändning
Tillsammans med Hultsfreds gymnasium har vi genomfört en spara 
energikampanj för att öka mottagarnas medvetenhet om energi-
användningen i byggnaden och de konsekvenser de får på miljön.

Vi har via en utbildning ökat kompetensen i smart energistyrning 
och energiuppföljning hos fastighetsbranschen och energiföretag i 
Emmaboda, Mönsterås och Karlshamns kommun.

Vi möjliggjorde även för våra ägare att delta på ett internationellt 
webbinarium på tema energifattigdom.

Vår kartläggning av energianvändningen i offentliga fastigheter 
i Blekinge visade att fastighetsägare, om de investerar i 
energieffektiviserade åtgärder, kan spara cirka 150 miljoner kr per år.
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Vi samverkar för hållbart och cirkulärt byggande
Via samverkan med föreningen GodaHus utvecklar vi arbetet med 
energieffektiva byggnader i sydost, där fokus ligger på solenergi, 
digitalisering, driftteknik, cirukulärt byggande och byggåterbruk.

Tillsammans med GodaHus och Linnéuniversitetet har vi marknadsfört 
den gemensamt framtagna kursen Energisamordnare, för hantverkare 
och installatörer som stärker kompetensen i energieffektiv renovering.

Under året har vi också arrangerat ett webbinarium på tema samverkan 
fastighet - ett initiativ för att skapa interaktion och samverkan mellan 
de som jobbar med fastigheter i Kalmar län. Samverkan är en del i att 
aktivt skynda på arbetet för att göra Kalmar län till en fossilfri region 
2030.  

Vi driver också Energisamverkan Blekinge, en samverkansplattform 
för hållbart byggande, tillsammans med Region Blekinge, Karlshamn, 
Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommun, samt deras 
kommunala bostadsbolag.

I år tog vi, inom Energisamverkan Blekinge, gemensamt fram en ny 
manual för hållbart byggande som ska bidra till fler hållbara byggnader 
i länet. Olofströms kommun var först ut med att anta manualen på 
politisk nivå, följt av Karlshamns och Ronneby kommun. Under året 
har vi bjudit in deltagarna till webbinarier där gästföreläsare delat 
inspirerande goda exempel på hållbart och cirkulärt byggande runt om 
i Sverige.
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HÅLLBARA RESOR 
OCH TRANSPORTER

Utsläppen från transporter är en av våra största utmaningar 
när det kommer till att uppnå våra klimatmål. Enligt Sveriges 
miljömål ska vi till år 2030 ha minskat utsläppen från inrikes 
transporter med 70 % jämfört med 2010. För att skynda på 
processen stärker vi kunskapen kring hållbar transporter 
hos företag, politiker och tjänstemän, samt undersöker 
potentialen för nya transportmetoder. 
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Vi stöttar strategiskt arbete med hållbara transporter
Med avstamp i Energimyndighetens verktyg Energitrappan, har vi 
på Energikontor Sydost utvecklat Transporttrappan - ett verktyg 
för effektivisering, utvärdering och uppföljning av arbete med 
varutransporter. Transporttrappan har börjat användas av bland andra 
Region Kalmar län.

Vi har också stöttat Region Kalmar län med att ta fram struktur 
för en färdplan för fossilfria varutransporter, samt stöttat i det 
strategiska arbetet kring kravställning på transporter och 
drivmedel.

Vi har utbildat Energikontor Sydosts styrelse kring 
kommunal samordnad varudistribution, vilket bidrar 
till att våra lokala politiker får ökad kunskap om 
dess potential och vikt för en hållbar stadskärna och 
minskade utsläpp.

Vi undersöker nya transportmetoder och arbetssätt
Vi har startat upp en unik förstudie där vi undersöker möjligheten att 
införa samhällsbetalda sjuktransporter med cykeltaxi i sydostlänen.
Syftet är att minska utsläppen från många korta biltransporter och 
bidra till ökad folkhälsa.

Under pandemin har det blivit kutym för många att jobba hemifrån, 
eller på andra sätt än på den traditionella arbetsplatsen. Konceptet 
arbetshubbar är något som vi därför har börjat jobba med. Bland 
annat har vi stöttat Region Kronoberg och Markaryds kommun genom 
att sprida kunskap om den nya kunskaps- och möteshubben på 
Vetenskapshusets i Markaryd, som ska attrahera kompetens, kunskap 
och nya innovativa affärsidéer.
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Vi sprider kunskap om lastcyklar i offentlig sektor
Under året fortsatte vi att utbilda tjänstemän från regioner och 
kommuner kring nyttan med, samt potentialen för, användning av 
lastcyklar inom offentlig sektor - något vi stöttat Växjö kommun 
med. Vårt arbete har visat att lastcykellösningar är en viktig tillgång i 
transportomställningen, inte bara för storstäder utan även för mindre 
städer.

Det hela kulminerade i en internationell hybridkonferens sänd från PM & 
Vänner i Växjö, där vi presenterade resultaten från vårt treåriga arbete 
och lyssnade på gästföreläsare från Europa som berättade om olika 
nationella lastcykelinitiativ, strategier och lösningar.

Satsningen har bidragit till en generellt ökad kunskap om hur lastcyklar 
kan bidra till minskade utsläpp, antingen genom intern användning i 
kommunen, eller genom att man underlättat för företag,föreningar och 
privatpersoner att pröva på att köra lastcykel.

Satsningen har även visat upp Växjös arbete med lastcykelfrågor för 
Europa och fortsatt stärkt Energikontor Sydosts renommé som expert 
på lastcyklar i offentlig sektor.
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FÖRNYBAR ENERGI 
- DRIVMEDEL

Ska vi kunna minska på utsläppen från transportsektorn 
så behöver vi ställa om till förnybara drivmedelsalternativ. 
Vi har idag inte enbart ett förnybart alternativ, utan måste 
lära oss att leva med mångfalden. Energikontor Sydost 
jobbar kontinuerligt för att stötta utvecklingen av olika 
typer av förnybara drivmedel, framför allt biogas och 
vätgas, samt öka kunskapen om deras potential och vikt 
i omställningen till ett hållbart samhälle.  
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Vi driver nätverket Biogas Sydost
Energikontor Sydost driver det regionala nätverket Biogas 
Sydost, som består av representanter för hela värde-
kedjan för biogas, från produktion till konsumtion. Under 
året har nätverket bestått av sammanlagt 18 medlemmar 
från såväl offentlig som privat sektor. Biogas 
Sydosts samverkan bidrar direkt eller indirekt till 
biogasens utveckling i sydostlänen.

Under året invigdes en andra biogasmack i 
Mörbylånga kommun, vid brofästet. Ytterligare 
en biogasmack är under byggnation i Borgholms  
kommun.

Vi var medarrangör av, samt föreläste på, Biogas 
Guldruschen - en stor hybridkonferens i Region Kalmar 
läns regi. Konferensen lyfte fram utvecklingen inom 
biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med 
mera. Konferensen var en del i arbetet för att bidra till 
Kalmar läns mål om att bli fossiloberoende region till år 2030.

Vi underlättar övergången till hållbara drivmedel
Vi har ökat kunskapen om upphandling av hållbara drivmedel för 
kollektivtrafik för Trafiknämnden i Blekinge, genom att presentera 
resultatet av den utredning vi gjort i samverkan med Lunds universitet.
Vår analys av trender, potential, hinder och möjligheter, både vad gäller 
fordon, infrastruktur och produktion, har gett Region Blekinge en 
värdefull input till pågående bussupphandling som ska vara klar 2024.

Vi lyfter vätgasens potential
Vi har stöttat våra ägare i Blekinge genom att undersöka potentialen 
för vätgas som drivmedelsalternativ i länet. Under året började vi 
arbetet med att kartlägga aktörer i länet med intresse för användning 
och produktion av vätgas.

I Kronobergs län har vi också börjat att arbeta med 
elektrifieringslöften för tunga transporter inom vätgas.
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FÖRNYBAR ENERGI 
- VÄRME OCH EL

Att verka för ökad andel förnybar energi i sydost är ett 
av Energikontor Sydosts viktigaste fokusområden. I vårt 
arbete undersöker vi potentialen för olika förnybara 
energikällor i regionen, samt stärker privata och 
offentliga aktörers kunskaper kring bioenergi, solenergi, 
vindkraft och batterilagring.
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Vi lyfter fördelarna med solceller och batterilagring
Egenproducerad solenergi i kombination med energilagring i form av 
batterier blir allt mer populärt i sydost, mycket på grund av de höga 
elpriserna som uppstod mot slutet av året. Därför har vi satsat på 
kunskapshöjning kring regelverk kopplat till solenergiproduktion och 
lagring av el, bland annat i form av ett webbinarium i samarbete med 
föreningen GodaHus, där fastighetsbolag och tjänstemän från Ljungby, 
Tingsryd och Ronneby kommun, samt våra tre regioner deltog. Vi har 
också tagit fram en vägledning för batterilagring i byggnader.

Vi utreder utmaningar kring elförsörjning i sydost
Elförsörjning är en högaktuell fråga då elbehovet förväntas öka drastiskt 
framöver i takt med elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt 
samhälle.

Under året kartlade vi elförsörjningsläget i Blekinge län, bland annat 
via att intervjua ett 50-tal personer från elbolag, nätägare och andra 
nyckelaktörer i Olofström, Sölvesborg, Ronneby, Karlshamn och 
Karlskrona kommun. Syftet var att identifiera eventuella flaskhalsar 
i systemet och komma med förslag på förbättringar för att trygga 
elsystemet.

Våra resultat visade att det inte finns några större problem i elsystemet 
idag, men att det krävs mer samverkan mellar fler berörda aktörer i 
länet för att kunna möta den förväntade ökade elanvändningen och 
trygga elförsörjningen. Tack vare vårt arbete har Region Blekinge börjat 
utreda hur en sådan regional samverkan skulle kunna se ut.

Under året påbörjade vi även kartläggning av elförsörjningen i Kalmar 
och Kronobergs län.
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Vi stöttar utvecklingen av vindkraft
Vi har tillsammans med våra tre länsstyrelser arbetat med att att stötta 
utvecklingen av vindkraft i regionen. Vi har haft dialog med kommuner, 
Försvarsmakt, projektörer och andra aktörer som kan påverka hur 
mycket vindkraft som byggs. Vi har också ökat kunskapen om 
vindkraftens potential via webbinarier, både för näringsliv och offentlig 
sektor.

Vi ökar kunskapen om bioenergins potential
Under året har vi, via flertalet webbinarier och konferensen 
Bioenergidagen, ökat kompetensen hos både tjänstemän, näringsliv 
och energibolag i Kronobergs län om bioenergi från skogen. Ämnen 
som har behandlats har varit:
• hur skogen kan användas mer för energi
• biomassa för alternativa användningsområden 
• koldioxidinfångning
• lagring av koldioxid
• användning av biokol  
• fjärrvärmeutveckling 

Vi har också tagit fran och presenterat en rapport om skogsbränsleflöden 
för tjänstemän, näringsliv och politiker i Kronobergs län.
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 

Bolagets uppdrag
Energikontor Sydost AB:s uppdrag är att stödja föreningsmedlemmarnas energi- och klimatarbete och
komplettera deras interna kompetens med experter. Bolaget ska, utifrån lokala och regionala
styrdokument och i samverkan med nyckelaktörer och medlemmar, öka medvetenhet, kunskap och
kompetens. Detta ska resultera i att andra aktörers aktiviteter och åtgärder minskar behovet av energi,
effektiviserar användningen och bidrar till att tillförsel sker via förnybara energikällor.

Verksamheten
Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, org.nr: 8024355821 vars
medlemmar består av Blekinge, Kalmar och Karlskrona läns 25 kommuner, Region Kalmar, Region
Blekinge samt Region Kronoberg. Företagets säte är Växjö.  

Christel Liljegren är bolagets vd. Styrelseledamöter i bolagsstyrelsen Oliver Rosengren (m) Växjö
ordförande, Peter Wretlund (s), Region Kalmar vice ordförande samt ledamöterna Jimmy Loord (kd),
Nybro, Per-Ivar Johansson (s), Karlshamn, Staffan Larsson (c), Borgholm, Teo Zickbauer (s),
Ronneby samt Robert Olesen (s), Alvesta. Robert Olesen inkom under året med begäran om att bli
entledigad från uppdraget.  

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie styrelsemöten samt två extra insatta möten. Den 25 januari
genomfördes en extra bolagsstämma till följd av ett krav från externa finansiärer som innebar att ett
förtydligande i bolagsordningen var tvunget att genomföras. Extrastämman beslutade att godkänna
förslaget på reviderad bolagsordning. Bolagets årsstämma och konstituerande hölls digitalt den 28
maj.  

Revisor för bolaget är Patrik Hansén, Access Revison AB.

Flerårsöversikt Belopp i kr
2018 2019 2020 2021

Nettoomsättning 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513
Resultat efter finansiella poster 511 469 501 791 792 342 1 080 780
Soliditet, % 31,50 29,12 41,48 54,11

Definition av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktie- Övrigt fritt  Summa fritt eget

kapital Eget Kapital Årets resultat kapital
Belopp vid årets ingång 400 000 5 255 157 461 525 5 716 682
Resultatdisposition enligt
beslut av årsstämman: 461 525 -461 525
Årets resultat 640 902 640 900
Belopp vid årets utgång 400 000 5 716 682 640 902 6 357 582
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Resultatdisposition
Belopp i kr

Medel att disponera:
Balanserat resultat 5 716 682
Årets resultat 640 900

6 357 582

Förslag till disposition: 6 357 582
Balanseras i ny räkning 6 357 582

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

Ekonomi
Energikontor Sydost AB:s verksamhet ska i enlighet med ägardirektivet i huvudsak finansieras via
projektmedel från EU och svenska myndigheter, vilka ska medfinansieras av regionala och
kommunala medel. Utöver detta erlägger medlemmarna en serviceavgift. 
Året började med en utsatt situation för verksamheten till följd av det programglapp som föreligger,
beläggningsgraden var låg och många korta projekt låg i projektportföljden. Via ett intensivt arbete
från alla medarbetare med att hålla nere kostnader och utveckla projekt och uppdrag, slutade året på
ett positivt resultat för 2021.

2018 2019 2020 2021
EU 13 012 677 11 515 032 7 615 695 7 463 030
Energimyndigheten * 5 384 127 7 250 152 7 329 424 2 183 956
Regionala medel ** 1 502 175 1 958 233 2 281 560 2 548 091
Kommun *** - 28 057 - -
Övriga **** 510 253 598 715 523 635 606 884
Försäljning ***** 1 864 333 2 095 134 2 222 972 1 707 641
Uppdrag Region 157 625 581 908 - 398 567
Uppdrag Kommun 219 111 72 850 92 250 232 936
Serviceavgifter ****** 1 461 216 1 753 916 1 793 552 1 850 408
Summa Intäkter 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513

 * Fristående projekt och medfinansiering till EU projekt (inkl RUL 772 580 kr)
 ** Medfinansiering till EU projekt från regionförbund och länsstyrelse
 *** Medfinansiering till EU projekt från kommuner
 **** Medfinansiering andra svenska aktörer - Svenska institutet, Kampradfonden samt fristående projekt
 ***** Uppdrag, medlemsavgifter till nätverk mm
 ******  Serviceavgifter från föreningens medlemmar

Overheadkostnad (% av de totala lönekostnaderna)
2018 2019 2020 2021

Overheadkostnad / 16,8 15,1 15,9 20,5
lönekostnad (%)
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Övriga Nyckeltal
Bolaget ska löpande utveckla nya spetsprojekt som ska bidra till att driva utvecklingen framåt. Tidigare
uppstartade spetsprojekt som pågick även under 2021 var: Energisamverkan Blekinge som avslutas
2022. I tabellen syns antal nya projekt som startades upp under respektive år.

Antal nya    
spetsprojekt 2019 2020 2021
Antal spetsprojekt 1 2 1

* Förnybar vätgas i *Energisamverkan Blekinge * Förnybar vätgas för transporter
  Kronobergs län *Elförsörjning Blekinge,   i Blekinge

  effekt, kapacitet och flexibilitet

I tabellerna nedan anges de senaste officiella siffrorna för energianvändning och koldioxidutsläpp per
län. Energianvändningen skiljer sig mycket åt mellan olika län och år. En förklaring är att de stora
massabruken som finns i Blekinge och Kalmar län utgör en stor del av energianvändningen. 2010 var
ett kallt år vilket gjorde att energianvändningen för uppvärmning var ovanligt stor det året. Under
senare år har vi haft flera ovanligt varma år. Mer intressant, ur ett miljöperspektiv, är tabellen med
data för koldioxidemissioner. Här ses tydligt hur behovet av fossila energikällor har minskat över tid
och trenden fortsätter även för de senaste åren. Det är alltjämt transportsektorn som använder mest
fossila bränslen.

Energianvändning (MWh/invånare)
1990 2000 2010 2017 2019 2020

Blekinge Län 44 51 47 44 46 45
Kalmar län 43 51 59 53 49 45
Kronobergs län 33 35 40 29 28 25

Klimatpåverkande utsläpp (ton/invånare)
1990 2000 2010 2016 2018 2019

Blekinge Län 5,1 4,9 4,2 2,6 2,6 2,4
Kalmar län 5,4 6 5,3 4 3,9 3,2
Kronobergs län 5,8 4,9 4,3 3,2 3,0 2,9

Framtida utmaningar 2022-2023
Energifrågan lyftes under 2021 på ett helt nytt sätt så väl i diskussioner runt middagsbordet, i
företagen lednings- och styrelsegrupper som på den politiska agendan. Oron för energitillförsel steg,
och utredningar kring hur vi ska kunna åstadkomma robusta och flexibla energisystem, specifikt
elsystem, genomfördes och uppdragen i denna fråga fortsätter in på 2022.  Året avslutades med höga
energipriser vilket ytterligare drev på debatten om den otroligt snabba omställning vi är inne i och vilka
insatser och förändringar på så väl tillförsel och användningssidan som måste till för att rita den nya
kartan för vårt energilandskap.  

Energikontor Sydost har, tillsammans med de 15 regionala systerkontoren, en viktig uppgift i att öka
medvetenheten och redovisa nuläget i våra regioner och kommuner så att förutsättningar för debatt
och insatser baseras på korrekt underlag. Via olika insatser ska vi sedan stötta kompetens- och
verksamhetsutveckling genom att öka kunskapen om vilka möjliga vägar det finns framåt för privata
och offentliga aktörer.  

Ett hållbart energisystem.
Det tekniska energisystemet var enklare att begripa förr då de olika delar var fristående från
varandra. Nu går vi mot ett mer integrerat och decentraliserat system. Tillförsel sker på nationell,
regional och lokal nivå, där bland annat många möjliga kemiska processer för att utnyttja restflöden
och biomassa används och där vätgas skapar nya möjligheter för lagring, produktion av
elektrobränslen och direkt användning i bränsleceller. De nya möjligheterna via en växande
digitaliseringen driver utvecklingen ytterligare snabbare framåt. 

Det tekniska energisystemet i sig är alltså mycket komplext. När vi lägger till alla aktörer,
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styrdokument, lagar och regler mm som påverkar, utvecklar och utformar energisystemet växer det till
ett energiekosystem som omfattar en till synes oändlig mängd variabler. För att kunna skapa
förändring kommer det därför krävas att vi samverkar och utvecklar många typer av insatser för att
väcka engagemang och öka drivkraften hos så många som möjligt  och lösningarna kommer att bli
lika många. Det nya systemet ska lösa behoven för stora och små aktörer i den privata, ideella och
offentliga sektorn, från norr till söder, vad det gäller energi för el, värme/kyla och transporter.  Med
innovation, kreativitet och kunskap ska vi lägga pusslet och skapa Ett robust energisystem som är
energieffektivt, där tillräcklig energi i den form den önskas är tillgänglig för alla verksamheter i varje
ögonblick och till rimlig kostnad där vårt uppdrag ligger på energieffektivisering och förnybara
energikällor. 

Vårt uppdrag. 
Privatpersoner, företagare och politiker på alla nivåer står inför svåra vägval, kunskapen behöver öka,
Energikontor Sydost kompetenser och insatser behövs därför alltmer framåt. 2022 är också ett valår
och energifrågan kommer att vara en av de viktigaste. Energikontoret har en uppgift att ge saklig
information om våra förnybara alternativ och vikten av att ställa om vårt energisystem. Vi ser därmed
spänning och entusiasm fram emot att få utveckla projekt inom EU:s nya program och fonder. 

Fokusområden framåt är: 

- Fasa ut fossila bränslen 
Den största övergripande utmaningen är förstås att ersätta fossila bränslen med alternativ som ger
mindre klimatpåverkan. I vår region är  detta ca 25% av den tillförda energin vi använder.  

- Stötta kommunerna i frågan kring elektrifiering och laddinfrastruktur.  
I transportsektorn, vilken använder mest fossila bränslen pågår en snabb elektrifiering. Detta gör att
den andra stora utmaningen är att tillföra mer förnybar el till alla dessa fordon. 

- Bevara och utveckla bioenergin  
Bioenergi är den största enskilda energikällan i Sverige och i sydost. Den ger mest värme, men även
el och en liten men ökande andel drivmedel. En tredje utmaning är att behålla och utveckla bioenergin
samtidigt som vi gör skogsbruket mer hållbart. 

- Lyfta effektivisering, alla kan göra något och en del kan göra mycket 
Den fjärde, men kanske viktigaste utmaningen är att fortsätta effektivisera och minska vår användning
av energi. Energieffektivisering skapar möjligheter för kostnadsreduceringar för så väl privatpersoner
och företag som för offentlig sektor, besparingar som kan användas för ytterligare förbättringsarbete.
För offentlig sektor kan detta även ge möjligheter att flytta resurser från energikostnader till
verksamhetens kärnuppdrag. 

- Hållbart robust energisystem 
Under 2021 har elpriset stigit kraftigt. Till stor del beroende på situationen i Europa med höga
naturgaspriser, men även på grund av   inhemska faktorer. Det handlar inte om att välja mellan olika
energislag utan att bygga ett hållbart och effektivt energisystem, där elsystemet är prioriterat, med
flera energikällor, flexibel användning, lagringsmöjligheter och ett utbyggt elnät i Sverige och till våra
grannländer. 

Förutom att fortsatt kunna stötta omställningen har vi också siktet satt på att dessa nya möjligheter
ska ge tillfälle för verksamheten att växa igen. Vi är vid ingången av 2022 19 medarbetare och har ett
långsiktigt mål att åter komma upp i över 25. Vi kommer också under året fortsatta arbetet med att
resonera kring framtidens arbetssätt för att kunna behålla och attrahera personal.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 16 991 513 21 859 088
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 16 991 513 21 859 088

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 525 678 -2 896 417
Personalkostnader 2 -13 393 162 -18 169 742
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar - -14 029
Övriga rörelsekostnader - -742
Summa rörelsekostnader -15 918 840 -21 080 930

Rörelseresultat 1 072 673 778 158

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 880 18 640
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 773 -4 456
Summa finansiella poster 8 107 14 184

Resultat efter finansiella poster 1 080 780 792 342

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -256 800 -201 450
Summa bokslutsdispositioner -256 800 -201 450

Resultat före skatt 823 980 590 892

Skatter
Skatt på årets resultat -158 723 -129 367

Årets resultat 640 902 461 525
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 - -
Summa materiella anläggningstillgångar - -

Summa anläggningstillgångar - -

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 184 814 557 099
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 719 818 5 585 228
Summa kortfristiga fordringar 5 904 632 6 142 327

Kassa och bank
Kassa och bank 7 653 859 9 523 638
Summa kassa och bank 7 653 859 9 523 638

Summa omsättningstillgångar 13 558 491 15 665 965

SUMMA TILLGÅNGAR 13 558 491 15 665 965
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 400 000 400 000
Summa bundet eget kapital 400 000 400 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 716 682 5 255 156
Årets resultat 640 902 461 525
Summa fritt eget kapital 6 357 584 5 716 681

Summa eget kapital 6 757 584 6 116 681

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 714 250 457 450
Summa obeskattade reserver 714 250 457 450

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 182 814 161 124
Skatteskulder 85 782 198 525
Övriga skulder 569 790 664 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 223 916 8 068 152
Summa kortfristiga skulder 6 062 302 9 091 834

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 534 136 15 665 965
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella Anläggningstillgångar År

-Inventarier, verktyg och installationer 3-10

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2  Personal

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

2021 2020
Medelantal anställda har varit 18,05 23,27
Summa 18,05 23,27

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 442 324 636 337
-Avyttringar och utrangeringar - -194 013
Vid årets slut 442 324 442 324

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -442 324 -622 308
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 194 013
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -14 029
Vid årets slut -442 324 -442 324
Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 4  Periodiseringsfonder
 2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 116 000 116 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 140 000 140 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 201 450 201 450
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021 256 800

714 250 457 450

Not 5  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 000 000 1 000 000
Outnyttjad del -1 000 000 -1 000 000
Utnyttjat kreditbelopp - -

Not 6  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 76 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2022/501 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till ändrad förbundsordning 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Beskrivning av ärendet 

Till Hässleholms kommun har inkommit skrivelse från förbundschefen i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost med följande innehåll. 

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella 
rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av 
förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har 
Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts 
för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) 
och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016. I samband 
med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i 
Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är 
felaktig. För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt 
Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje förbundsmedlem skall vara representerad i 
styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet 
ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en 
gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och 
tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är 
medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till 
styrelsen. 

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 
till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 
ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

godkännande. Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

Av förslaget till ändrad lydelse framgår att de viktigaste ändringarna finns i §§ 5 
(styrelsen) och 6 (krav på kvalificerad majoritet i vissa fall). Vidare finns mindre 
justeringar i bland annat §§ 13, 14 och 18-20. Nu gällande förbundsordning framgår 
av dokument i ärendet. 

Sänt till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-30 KLF 2022/501 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till ändrad förbundsordning 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

 

Beskrivning av ärendet 

Till Hässleholms kommun har inkommit skrivelse från förbundschefen i Samord-
ningsförbundet Skåne Nordost med följande innehåll. 
 
Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella 
rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av förbunds-
ordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har Arbetsförmedlingen 
(AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) jurister 
varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts för att både lag om 
finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och kommunallagen 
har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016. I samband med arbetet har 
parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i Finsamlagen som 
tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är felaktig. För 
representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller 
enligt 10 § att varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst 
en ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet ersättare skall vara lika 
många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem 
utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och tillsammans bildar 
de en part. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett 
samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen. 

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. Förslag 
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JAV 

till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni 2022 och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka 
ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om 
godkännande.  Ny förbundsordning avses tillämpas från och med den 1 januari 
2023. 

Av förslaget till ändrad lydelse framgår att de viktigaste ändringarna finns i §§ 5 
(styrelsen) och 6 (krav på kvalificerad majoritet i vissa fall). Vidare finns mindre 
justeringar i bland annat §§ 13, 14 och 18-20. Nu gällande förbundsordning framgår 
av dokument i ärendet. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Sändlista: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 

SKÅNE NORDOST 

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet)har inrättats med 

stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

Förbundet bildas – ombildas från samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 
1 § FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 
2 § FÖRBUNDETS SÄTE 
Förbundets säte är Kristianstad. 

 
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Förbundet har följande medlemmar: Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
samt Bromölla, Kristianstads, Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner. Kommunerna är 

tillsammans en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part. 

 
4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, 
Osby och Östra Göinge kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Bromölla, Hässleholms, 

Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning. 

 
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att deltagarna ska 

få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

 
5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med sju ersättare. Region Skåne, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en 

representant som besätter ledamotspost och fyra ersättarposter enligt nedanstående. Ersättarna har 

närvaro- och yttranderätt. 

 
Period 1 utgör tiden från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2012. Härefter är varje 

period två kalenderår. 

 
 Ordinarie 1:e ersättare 2:e ersättare 3:e ersättare 4:e ersättare 

Period 1 Kristianstad Hässleholm Osby Bromölla Ö Göinge 

Period 2 Hässleholm Kristianstad Bromölla Ö Göinge Osby 

 
I I I I I I I 
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Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med 

den 31 december 2014. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 

januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för en period om två år. 

 
Lokala parterna ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i 

samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd i den verkställande 

tjänstemannens utövning. 

 
6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
 ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 
 
Förbundet har till uppgift att 

1.   besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2.   stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3.   finansiera insatser för grupper av individer som är i behov av     

     samordnade rehabiliteringsinsatser 

4.   besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell   

     samordning ska användas 

5.   svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 

6.   upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahålla tjänster avsedda 

för enskilda. 

 
7 § PERSONAL 
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet 
enligt styrelsens anvisningar. 

 
Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras. 

 
8 § INITIATIVRÄTT 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
medlems beslutsordning. 

 
9 § SAMRÅD 
Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

 
Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
10 § KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella 
anslagstavlan hos deltagande kommuners och på Region Skånes anslagstavla. 
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11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

 
Parterna skall bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med 

hälften, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna skall ske med utgångspunkt från invånarantalet i respektive 

kommun den 1 november året före verksamhetsåret. 

 
12 § STYRNING OCH INSYN 
Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter 

för verksamheten. 

 
13 § BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 

verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med bildande av 

samordningsförbundet. 

 
14 § REVISORER OCH REVISION 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 
för varje förbundsmedlems räkning. För försäkringskassan och arbetsförmedlingen utses en 

gemensam revisor, Region Skåne utser en revisor.  Kommunerna ska utse en gemensam revisor. 
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 

 
Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 

december 2014. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det 

att val av fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans 

och Arbetsförmedlingens revisorer hanteras i särskild ordning. 

 
Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun skall utse en gemensam revisor för kommunerna. 
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15 § UTTRÄDE 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år, denna uppsägningstid är den samma även för enskild kommun. 

 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt med vad som sägs i 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 

utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun skall emellertid upplösning ske endast 

om sådant beslut fattas enligt 16 §. 

 
16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det. 

 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter 

ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 

Detta sker genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med 

redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till 

berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är 

samordningsförbundet upplöst. 

 
17 § TVISTER 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 
18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE och revisorer 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 
och revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser 

betalas ersättning i särskild ordning. 
 

19 § ARKIVTILLSYN 
Kommunstyrelsen i den kommun samordningsförbundet har sitt säte ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 
Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 – ombildat från samordningsförbundet i Kristianstads 
kommun – under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga ingående kommuner, 

regionfullmäktige samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan har godkänt denna 

förbundsordning. 

 

 

 

  



           
 
 

   
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost  
 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, region och kommun.  

Förbundet bildades- ombildades från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 

1 § FÖRBUNDETS NAMN  

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost.  

 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE  

Förbundets säte är Kristianstad. 

 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt 
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna är tillsammans 
en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part.  

 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska 
få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  

 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.  

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari efter det 
att val av fullmäktige i region och kommuner ägt rum.  

Kallelser och handlingar delges både ordinarie ledamöter och ersättare. Det är ordinarie ledamöter som 
deltar vid förbundets styrelsemöten. Vid ordinarie ledamots förhinder inträder utsedd ersättare, och har då 
närvaro- och beslutsrätt. 
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Ordförandeskapet följer mandatperioden och innehas växelvis mellan ledamöter från kommunerna 
Hässleholm och Kristianstad. Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023.  

Förbundet har två viceordförande. 1:e viceordförande är ledamot från Region Skåne och 2:e 
viceordförande är en av ledamöterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Arbetsförmedlingen innehar uppdraget som 2:e viceordförande från 1 januari 2023. Därefter innehas 
uppdraget växelvis enligt samma princip som ordförandeskapet mellan de statliga myndigheterna.    

Lokala parter ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i 
samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd till verkställande 
tjänstemäns utövning samt aktivt bidra till att verksamhetsplanen och att syftet med förbundet uppnås.   

 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsrösten.  

För beslut om verksamhetsplan och mål samt budget fordras kvalificerad majoritet med två tredjedelar. I 
övriga beslut fordras enkel majoritet.  

Förbundet har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser för grupper med individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser 
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas 
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser att tillhandahålla tjänster avsedda för 
enskilda.  

De insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet. 

 

7 § PERSONAL 

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras.  

 

8 § INITIATIVRÄTT 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems 
beslutsordning.  
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9 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på anslagstavla hos deltagande kommuner och Region Skåne.  

 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 
tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Parterna ska bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med hälften, 
Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel.  

Fördelningen mellan kommunerna ska ske med utgångspunkt från invånartalet i respektive kommun den 
1 november året före verksamhetsåret.  

 

12 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin 
som skicka till medlemmarna. Ett delårsbokslut ska upprättas om minst 6 månader och högst 8 månader. 
Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 
medlemmarna.  Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

13 § BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 
verksamheten.  Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 
Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella Rådet. 

 

14 § REVISORER OCH REVISION  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska Försäkringskassan 
utse en gemensam revisor. Region Skåne utser en revisor och kommunerna ska utse en gemensam 

• Sa mord n ingsförbu ndet 
Skåne Nordost 



           
 
 

   
 

revisor. Revisorerna utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).  

Revisorerna väljs för en period om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans revisorer hanteras i särskild ordning. Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun ska 
utse en gemensam revisor för samtliga kommuner.  Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i 
FinsamL.  

 

15 § UTTRÄDE 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år, denna 
uppsägningstid är den samma även för enskild kommun. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt med vad som sägs i § 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska emellertid upplösning ske endast om sådant beslut fattas 
enligt 16§. 

 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande 
tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalning av skulder, försäljning av egendom och skifte av resterande tillgångar. Till berättelsen ska 
bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är 
samordningsförbundet upplöst. 

 

17 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige. 

 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar för ordförande, vice-ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 
revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas 
ersättning av förbundet.  
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19 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Kristianstad svarar för tillsynen av att förbundet fullgör skyldigheter enligt arkivlagen 
(1990:782). 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 – ombildat från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

 

 

Förbundsordningen fastställd efter godkännande av parterna XXXXXX 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 

2. Punkt 2 i motionen avslås 

Reservationer 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna i Hässleholm lade denna motion för att vi vill ha fler 
hundrastgårdar på strategiskt utvalda platser i vår kommun. 
Vi tycker att detta är en kommunal angelägenhet och inte som de andra partierna, 
att föreningar ska driva dem. 

På grund av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna bifall på motionen, då vårt 
yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet". 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, väckte en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkade följande. 

1. Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar 
och dess geografiska platser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2. Att på av berörd nämnds valda plats/ platser uppföra ny/ nya 
hundrastgårdar. 

Som grund för motionen anförde de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
"med hänsyn att rutiner redan finns." 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgick bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats. 

I tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 gjorde kommunledningsförvaltningen följande 
bedömning Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande 
finns fyra hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot 
bakgrund av dessa uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om 
inventering med mera därför inte kan anses föreligga bör motionen i denna del 
anses besvarad. Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård 
anordnas ska den skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar 
kan således komma att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från 
hundägarna. Därmed behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Någon anledning att frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens 
uppfattning inte framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. - Förslaget 
till beslut var att punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 2 februari 2022, § 25, att 
återremittera ärendet "för att låta utreda eventuellt antal, plats/platser och 
finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad" 

Tekniska nämnden har inkommit med utredning och föreslår i beslut vid 
sammanträde den 24 mars 2022, § 21, att kommunstyrelsen godkänner den. Av 
utredningen framgår bland annat följande. Tekniska förvaltningen har tittat på 
platser som eventuellt skulle kunna användas till hundrastgårdar och då kommit 
fram till sex tänkbara platser, vilka framgår av karta i ärendet. Hundrastgården är 
tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket samt dubbelgrind. 
Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en bänk, en 
informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. Byggkostnad per 
hundrastgård beräknas till 100 000 - 150 000 kronor beroende på förutsättningarna. 
Detta är en kostnad som tidigare har legat på den förening som tagit på sig att 
ansvara och sköta rastgården. Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 
kronor/år och hundrastgård. Det inkommer högst ca 1-2 samtal/år till 
förvaltningen med förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 

Bedömning 
Av ovannämnda utredning framgår sex platser i Hässleholm där det enligt tekniska 
nämnden kan vara tänkbart att anlägga hundrastgårdar. Vidare framgår beräknad 
kostnad för uppförande och drift. Det finns för närvarande inte några 
hundrastgårdar i Hässleholms stad; de som finns i kommunen är belägna i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Det har, som framgår av tidigare yttrande från 
nämnden, hittills varit nämndens praxis att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer fortfarande att det kan anses vara en lämplig ordning. Mot denna 
bakgrund och då intresset för närvarande av att anlägga hundrastgårdar tydligen är 
litet vidhåller kommunledningsförvaltningen sitt tidigare ställningstagande. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1) Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 
 
2) Punkt 2 i motionen avslås 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, väckte en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade följande. 
1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 
Som grund för motionen anförde de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Motionen remitterades till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgick bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats.  
 
I tjänsteskrivelse den 12 januari 2022 gjorde kommunledningsförvaltningen följande 
bedömning Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande 
finns fyra hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bak-
grund av dessa uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering 
med mera därför inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad. 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. – Förslaget till beslut var att 
punkt 1 i motionen skulle anses besvarad och punkt 2 avslås.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 2 februari 2022, § 25, att 
återremittera ärendet ”för att låta utreda eventuellt antal, plats/platser och finansi-
ering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad” 
 
Tekniska nämnden har inkommit med utredning och föreslår i beslut vid samman-
träde den 24 mars 2022, § 21, att kommunstyrelsen godkänner den. Av utredningen 
framgår bland annat följande. Tekniska förvaltningen har tittat på platser som 
eventuellt skulle kunna användas till hundrastgårdar och då kommit fram till sex 
tänkbara platser, vilka framgår av karta i ärendet. Hundrastgården är tänkt att vara 
ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket samt dubbelgrind. Markbelägg-
ning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en bänk, en informationstavla, 
några större stenar samt hundlatrin. Byggkostnad per hundrastgård beräknas till  
100 000 - 150 000 kronor beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som 
tidigare har legat på den förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 
Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. Det 
inkommer högst ca 1-2 samtal/år till förvaltningen med förfrågan om att anlägga en 
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hundrastgård. 
 
Bedömning 
 
Av ovannämnda utredning framgår sex platser i Hässleholm där det enligt tekniska 
nämnden kan vara tänkbart att anlägga hundrastgårdar. Vidare framgår beräknad 
kostnad för uppförande och drift. Det finns för närvarande inte några hundrast-
gårdar i Hässleholms stad; de som finns i kommunen är belägna i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Det har, som framgår av tidigare yttrande från 
nämnden, hittills varit nämndens praxis att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer fortfarande att det kan anses vara en lämplig ordning. Mot denna 
bakgrund och då intresset för närvarande av att anlägga hundrastgårdar tydligen är 
litet vidhåller kommunledningsförvaltningen sitt tidigare ställningstagande. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 
 

Utredning av hundrastgårdar  
Dnr: TF 2022/133 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna tekniska förvaltningens 
utredning av eventuella antal, platser och finansiering av hundrastgårdar i 
Hässleholms stad. 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 

I dagsläget finns ingen hundrastgård i Hässleholms stad av den anledningen att 
ingen förening har tagit på sig skötselansvaret för densamma vilket är den praxis 
tekniska förvaltningen har för att anlägga en hundrastgård.  
I återremissen, KS 2022-02-22 § 25 står att det ska utredas eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
Tekniska förvaltningen har tittat på platser som eventuellt skulle kunna användas till 
hundrastgårdar och då kommit fram till sex tänkbara platser. Dock är ingen djupare 
utredning utförd med tanke på hur kringboende kan tänkas uppleva störande ljud 
och möjligtvis ökad trafikmängd med besökande hundägare. Det har inte heller 
tagits hänsyn till antalet rastgårdar som eventuellt behövs då det högst kommer in 
ca 1-2 samtal/år till förvaltningen om en förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 
En annan synpunkt som behöver utredas mer är smittorisken mellan hundar, som 
kan finnas när avföring finns på marken. 
Hundrastgården är tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket 
samt dubbelgrind. Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en 
bänk, en informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. 
Byggkostnad per hundrastgård beräknas till mellan 100 000 - 150 000 kronor 
beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som tidigare har legat på den 
förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 
Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. 
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 36, följande:   
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 15 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen godkänna tekniska 
förvaltningens utredning av eventuella antal, platser och finansiering av 
hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
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Utredning av hundrastgårdar i kommunen 
  

Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen godkänna tekniska 
förvaltningens utredning av eventuella antal, platser och finansiering av 
hundrastgårdar i Hässleholms stad. 
 
Beskrivning av ärendet 

I dagsläget finns ingen hundrastgård i Hässleholms stad av den anledningen att 
ingen förening har tagit på sig skötselansvaret för densamma vilket är den praxis 
tekniska förvaltningen har för att anlägga en hundrastgård.  

I återremissen, KS 2022-02-22 § 25 står att det ska utredas eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 

Tekniska förvaltningen har tittat på platser som eventuellt skulle kunna användas till 
hundrastgårdar och då kommit fram till sex tänkbara platser. Dock är ingen djupare 
utredning utförd med tanke på hur kringboende kan tänkas uppleva störande ljud 
och möjligtvis ökad trafikmängd med besökande hundägare. Det har inte heller 
tagits hänsyn till antalet rastgårdar som eventuellt behövs då det högst kommer in 
ca 1-2 samtal/år till förvaltningen om en förfrågan om att anlägga en hundrastgård. 

En annan synpunkt som behöver utredas mer är smittorisken mellan hundar, som 
kan finnas när avföring finns på marken. 

Hundrastgården är tänkt att vara ca 30x30 meter med 1,2 meter högt flätverksstaket 
samt dubbelgrind. Markbeläggning är gräs och utrustning i rastgården kan vara en 
bänk, en informationstavla, några större stenar samt hundlatrin. 

Byggkostnad per hundrastgård beräknas till mellan 100 000 - 150 000 kronor 
beroende på förutsättningarna. Detta är en kostnad som tidigare har legat på den 
förening som tagit på sig att ansvara och sköta rastgården. 

Driftskostnad hamnar på cirka 8 000 - 12 000 kronor/år och hundrastgård. 

Hässleholms 
kommun 
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Bilagor 

Kartbild 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Christer Söderling 

Enhetschef drift/gata/park 
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2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25   
 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att låta utreda eventuellt antal, 
plats/platser och finansiering av hundrastgård/hundrastgårdar i Hässleholms stad. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att låta utreda eventuellt 
antal, plats/platser, och finansiering av hundrastgård/ar i Hässleholms stad. 

Hanna Nilsson (SD), Joachim Fors (S), Lena Svensson (C), Karin Axelsson (M) och 
Agneta Olsson Enochsson (L) instämmer i återremissyrkandet. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras idag och finner att det ska återremitteras.  

Beskrivning av ärendet  

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar.  
 
Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 64 (67) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

integration. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats. 
 
Bedömning 
Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bakgrund av dessa 
uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering med mera därför 
inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad.  
 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 19 kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Motionens första att-sats anses vara besvarad genom den inventering som 
framgår av tjänsteskrivelsen.  

2. Motionens andra att-sats avslås. 

 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

Lars Johnsson (SD) yrkar att beslutet justeras på sådant sätt att första att-satsen ska 
anses vara besvarad genom den inventering som framgår av tjänsteskrivelsen.   



   Kommunstyrelsen 
 

Protokoll 65 (67) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Ulf Berggrens yrkande och finner sitt eget 
yrkande bifallet.   

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   
 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: TF 2021/540 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktiga att avslå motionen med hänsyn att 
rutiner redan finns. 

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD), Agne Nilsson (C), Thomas 
Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen med yrkande att: Berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens 
hundrastgårdar och dess geografiska platser samt att på av berörd nämnds valda 
plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 
I dagsläget har vi fyra hundrastgårdar i kommunen, i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda och 
Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska förvaltningen har som rutin 
att när det kommer in en önskan om en hundrastgård så ska det bildas en förening 
som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar för byggnation om lämplig 
plats kan hittas.  
Man måste ta hänsyn kring störningsmoment som kan uppstå till kringboende när 
man väljer plats. 
Enstaka önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har 
ännu bildats. 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Medför tillskott i budgeten för byggnation och drift. De hundrastgårdar som finns 
idag sköts och drivs av ideella föreningar vilket fungerar bra. 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 179, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktiga att avslå motionen med 
hänsyn att rutiner redan finns. 

 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



Motion 

"Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

2021-09-24 

Hunden är som bekant människans bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. 

Hässleholm är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset än mer. 

Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att ägaren kommer ut i ur och 

skur och även socialiserar med andra hundägare. 

Att ha tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller matte. Det är 

som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte möjlighet att förflytta sig till 

inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade 

hörn så att hunden inte skadar sig. V.idare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse 

för att söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. 

En hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och kulturer. På exempelvis 

Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till 

att skapa möten och främja integration. 

Med stöd av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Hässleholm: 

- Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och dess geografiska platser. 

- Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 

Sven Lundh (SD) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Motion om inventering av tomma hus 
Dnr: KLF 2021/464 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet med följande motivering: 

"Sverigedemokraterna tycker att denna motion är väldigt bra och vi stämmer in i det 
behovet som motionen behandlar. 

Dock menar vi att detta inte är något vi i denna situation kan prioritera framför 
andra viktiga uppgifter på Miljö- och stads byggnadsnämnden. 

Men vi tror på att detta kan göras av förvaltningen när tid finnes och ej genom ett 
motions beslut utan genom dialog och styrning. 

På grund av ovanstående väljer vi att reservera oss mot beslutet trots att vi ej yrkade 
något annat". 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han yrkar att 
Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera 
tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer permanent boende. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

18 (28) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Som grund för motionen anför han följande. I Sverige står många hus tomma. Det 
är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så många som över 
100 000. Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och 
kan i värsta fall vara både en miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också 
skapa en känsla av otrygghet bland grannar. 

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett 
permanent boende, och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera 
tomma och öde hus . När Falkenbergs kommun gjorde en inventering fick 45 hus 
nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, enligt organisationen Hela 
Sverige. Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, där de 
flesta tomma hus finns. 

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt 
dialog förs med de som äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat 
olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun kan med fördel se på hur andra har gjort 
och välja det som passar oss bäst lokalt. Att hus står tomma innebär ett slöseri med 
resurser, och att i stället försöka hitta nya ägare som vill bo i dem innebär stor glädje 
både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan erbjuda fler 
ett boende. 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 27 april 2022, § 44, beslutat att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över motionen som miljö- och 
stadsbyggnadsrtämndens svar till kommunledningsförvaltningen samt att med detta 
beslut anse remissen vara besvarad. 

Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de 
inventerade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev 
rättvisande. Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj 
för att locka nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 
tomma hus har fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt 
resultat samtidigt som det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering 
och uppföljning. Då ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie 
verksamhet så krävs också tillförande av resurser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

19 (28) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Bedömning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Mot bakgrund av att aktuellt uppdrag inte ryms inom miljö- och stadsbyggnads
nämnden ordinarie verksamhet, utan kräver tillförande av resurser samt att det 
skulle kräva ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

20 (28) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-20 KLF 2021/464 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Motion om inventering av tomma hus 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen 

Beskrivning av ärendet 

Johan Lindman (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han yrkar att 
Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera 
tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer permanent boende.  

Som grund för motionen anför han följande. I Sverige står många hus tomma. Det 
är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så många som över  
100 000. Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och 
kan i värsta fall vara både en miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också 
skapa en känsla av otrygghet bland grannar.  

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett 
permanent boende, och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera 
tomma och öde hus. När Falkenbergs kommun gjorde en inventering fick 45 hus 
nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, enligt organisationen Hela 
Sverige.  Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, där de 
flesta tomma hus finns.  

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt 
dialog förs med de som äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat 
olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun kan med fördel se på hur andra har gjort 
och välja det som passar oss bäst lokalt. Att hus står tomma innebär ett slöseri med 
resurser, och att i stället försöka hitta nya ägare som vill bo i dem innebär stor glädje 
både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan erbjuda fler 
ett boende.  
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid samman-
träde den 27 april 2022, § 44, beslutat att överlämna miljö- och 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över motionen som miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen samt att med detta 
beslut anse remissen vara besvarad. 
 
Av nämnda yttrande framgår följande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser 
generellt sett positivt på att hitta möjligheter till nya permanentboenden i 
kommunen. En inventering av hus som står tomma kan vara en del i att tillskapa ett 
mindre antal permanentboenden. Som exempel har bland annat Falkenbergs 
kommun gjort en inventering av tomma hus. Deras definition på tomma hus var att 
ingen var mantalsskriven på adressen, vilket medförde att en stor del av de invente-
rade husen var sommarstugor och att siffran 1 300 inte riktigt blev rättvisande. 
Kopplat till inventeringen gjordes också en marknadsföringskampanj för att locka 
nya invånare till kommunen. Resultatet har hittills lett till att ca 45 tomma hus har 
fått nya ägare. Metoden har alltså gett ett mindre men positivt resultat samtidigt som 
det sannolikt kräver ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning. Då 
ett uppdrag av den här sorten inte ligger inom ordinarie verksamhet så krävs också 
tillförande av resurser. 

Bedömning 
 
Mot bakgrund av att aktuellt uppdrag inte ryms inom miljö- och stadsbyggnads-
nämnden ordinarie verksamhet, utan kräver tillförande av resurser samt att det 
skulle kräva ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

Sändlista: 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndenSkriv texten här 
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I 
Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

B 2022-000073 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§44 

Remiss - Motion om inventering av tomma hus 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadsforvalt
ningens förslag på yttrande över Remiss - Motion om inventering av tomma hus 
som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsforvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser generellt sett positivt på att hitta möjlig
heter till nya permanentboenden i kommunen. En inventering av hus som står 
tomma kan var en del i att tillskapa ett mindre antal permanentboenden. Som ex
empel har bland annat Falkenbergs kommun gjort en inventering av tomma hus. 
Deras definition på tomma hus var att ingen var mantalsskriven på adressen, vil
ket medförde att en stor del av de inventerade husen var sommarstugor och att 
siffran 1 300 inte riktigt blev rättvisande. Kopplat till inventeringen gjordes också 
en marknadsforingskampanj för att locka nya invånare till kommunen. Resultatet 
har hittills lett till att ca 45 tomma hus har fått nya ägare. 

Metoden har alltså gett ett mindre men positivt resultat samtidigt som det sanno
likt kräver ett omfattande arbete i både inventering och uppföljning. Då ett upp
drag av den här sorten inte ligger inom ordinarie verksamhet så krävs också tillför
ande av resurser 

Beskrivning av ärendet 

I motionen från Johan Lindman föreslås att uppdrag ska ges till berörd nämnd av
seende att inventera tomma hus i syfte att undersöka möjligheten till mer perma
nent boende. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget for yttrande av 
kommunledningskontoret. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 

38(49) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

B 2022-000073 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 44 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-08, § 32, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att överlämna miljö- och stadsbyggnadsförvaltning
ens förslag på yttrande över Remiss - Motion om inventering av tomma hus som 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunledningsförvaltningen. 

Med detta beslut anses remissen vara besvarad. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

39(49) 



.. la 1,•· Socialdemokraterna 

Motion om inventering av tomma hus 

I Sverige står många hus tomma. Det är svårt att beräkna exakt hur många, men det kan uppgå till så 

många som över 100 0001. 

Hus som står tomma och öde kan upplevas som att de förfular miljön och kan i värsta fall vara både en 

miljöfara och innebära risk för olyckor. De kan också skapa en känsla av otrygghet bland grannar. 

Samtidigt finns det många som inte önskar annat än att få tag på ett hus för ett permanent boende, 

och flera kommuner har under de senaste åren börjat inventera tomma och öde hus. När Falkenbergs 

kommun gjorde en inventering fick 45 hus nya ägare som kunde flytta in i de tidigare tomma husen, 

enligt organisationen Hela Sverige2• Hela Sverige ser också ett stort intresse av att bo på landsbygden, 

där de flesta tomma hus finns. 

Det finns olika sätt att genomföra inventering av tomma hus och på vilket sätt dialog förs med de som 

äger dem. Kommuner som har gjort inventeringar har hittat olika sätt att nå ut. Hässleholms kommun 

kan med fördel se på hur andra har gjort och välja det som passar oss bäst lokalt. 

Att hus står tomma innebär ett slöseri med resurser, och att istället försöka hitta nya ägare som vill bo 

i dem innebär stor glädje både för de som hittar sitt drömhus men också för kommunen som kan 

erbjuda fler ett boende. 

Jag yrkar därför: 

att Hässleholms kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd att inventera tomma hus i syfte 

att undersöka möjligheten till mer permanent boende 

Hässleholm 2021-06-04 

Johan Lindman 

Socialdemokraterna 

1 SVT Nyheter, 11 januari 2020: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folj-med-in-i-odehusen 
2 Hela Sverige : https ://helasverige.se/nyheter /nyhet/visa/stort-i ntresse-foer-to m ma-h u s-i-hela-sverige/ 



Hässleholm.s 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
Dnr: KLF 2022/64 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet med tillägget att punkt 2 i 
motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Reservationer 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet med tillägget att punkt 2 i 
motionen arbetas in i den befintliga lokalförsörjningsplanen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till motionen inklusive Hanna Nilssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Hanna Nilssons yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilsson yrkande röstar nej". 

1-ja röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Hanna Nilsson (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott , 
Utdraget bestyrkes 

24 (28) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Därmed har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Hanna Nilssons 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 

-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning långsiktighet, 
underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Motionen har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut på sammanträde den 16 juni 2022, § 85, 
föreslagit att motionen mot bakgrund av vad som framgår av tjänsteskrivelse ska 
anses besvarad. 

Av nämnda, omfattande tjänsteskrivelse anförs under rubriken Sammanfattning 
följande. 

I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick ur 
verksamhetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering och 
renovering varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt från mycket 
omfattande när det gäller Sto by skola till relativt begränsade när det gäller 
Tormestorps skola. Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna 
moderniserings-och renoverings behov när det gäller andra skolor inom kommunen. 
Bedömningen är därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska göras insatser i 
även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen, som bildar 
underlag för budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av detta föreslås att 
motionen ska anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 23 juni 2022, § 55, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen "då detta arbete bör ingå i nämndernas 
lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan framtagna 
underhållsplaner för våra byskolor". 

Bedömning 
Av yttrandena från nämnderna framgår att de finns underhållsplaner för alla skolor i 
kommunen. Det framgår också att det finns mycket påträngande och angelägna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-17 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

moderniserings-och renoverings behov även när det gäller andra skolor inom 
kommunen än den av motionärerna omtalade kategorin. Frågan om renovering eller 
andra åtgärder på en skola bör enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning 
grundas på behovet, inte på var skolan är belägen eller dess storlek. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen avslås. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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 Kommunfullmäktige 
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Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 
 
-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning långsiktighet, 
underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 
 
Motionen har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut på sammanträde den 16 juni 2022, § 85, 
föreslagit att motionen mot bakgrund av vad som framgår av tjänsteskrivelse ska 
anses besvarad. 
 
Av nämnda, omfattande tjänsteskrivelse anförs under rubriken Sammanfattning 
följande.  
 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick ur verksam-
hetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering och renovering 
varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt från mycket omfattande 
när det gäller Stoby skola till relativt begränsade när det gäller Tormestorps skola. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings-och 
renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. Bedömningen är 
därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska göras insatser i även i 
fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen, som bildar underlag 
för budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av detta föreslås att motionen ska 
anses besvarad. 
 
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 23 juni 2022, § 55, att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen ”då detta arbete bör ingå i nämndernas 
lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan framtagna underhålls-
planer för våra byskolor”. 
 
Bedömning 
 
Av yttrandena från nämnderna framgår att de finns underhållsplaner för alla skolor i 
kommunen. Det framgår också att det finns mycket påträngande och angelägna 
moderniserings-och renoveringsbehov även när det gäller andra skolor inom 
kommunen än den av motionärerna omtalade kategorin. Frågan om renovering eller 
andra åtgärder på en skola bör enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning 
grundas på behovet, inte på var skolan är belägen eller dess storlek. Mot denna 
bakgrund föreslås att motionen avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 
 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- 
och byskolor 
Dnr: TF 2022/135 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 
 
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny (M), Agne Nilsson 
(C), Simon Berneblad KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Hanna Nilsson (SD) och Hanna Sjöstrand (SD) har inkommit med en motion om 
att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor. 
 

- Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för renovering av våra små och byskolor med inriktning 
långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

 

Tekniska förvaltningen anser att långsiktig planering utav våra lokaler bör ingå i 
respektive nämnds lokalbehov och i detta fall av barn- och utbildningsnämnden 
samt att tekniska förvaltningen redan har framtagna underhållsplaner. 
 

Ärendets tidigare behandling 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-07, § 93, följande:   
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 
 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 19 (37) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   
 

Svar på motion "Göra en långsiktig plan för Hässleholms små- 
och byskolor" 
Dnr: BUF 2022/492 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden har bifallit liggande förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som anser att motionen är besvarad 
röstar ja. Den som vill att motionen ska bifallas röstar nej. 
 
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja: Joachim Fors (S), Erik Berg (M), Stefan Svensson (KD), 
Agnetha Karlsson (MP), Monica Ero (S), Åsa Thurn (S) och Stefan Larsson (M). 
 
Följande röstar nej: Jens Lindholm (SD), Susanne Lotts (SD), Daniel Talmid (SD) 
och Lars Klees (SD). 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att 
motionen anses besvarad. 
 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 20 (37) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat: 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med inriktning 
långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick 
ur verksamhetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering 
och renovering varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt 
från mycket omfattande när det gäller Stoby skola till relativt 
begränsade när det gäller Tormestorps skola. 
 
Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings- och 
renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. 
Bedömningen är därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska 
göras insatser i även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen, 
som bildar underlag för budgetberedningens arbete. 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-02, § 72, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 
 
Yrkande 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott har bifallit liggande förslag. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Rolf Bengtsson  
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Yttrande över motion om att göra en långsiktig plan för 
Hässleholms små- och byskolor 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att motionen anses besvarad mot bakgrund av tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en   
     långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med  
     inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
  -  Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
 
I tjänsteskrivelsen redovisas bedömningar av skolfastigheternas skick 
ur verksamhetssynpunkt. Det konstateras att behoven av modernisering 
och renovering varierar mellan de skolor som omnämns i motionen, allt 
från mycket omfattande när det gäller Stoby skola till relativt 
begränsade när det gäller Tormestorps skola. 
 
Samtidigt finns det mycket påträngande och angelägna moderniserings- 
och renoveringsbehov när det gäller andra skolor inom kommunen. 
Bedömningen är därför att prioriteringen av vilka skolor som det ska 
göras insatser i även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovs-
prioriteringen, som bildar underlag för budgetberedningens arbete. 
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen ska anses besvarad. 
 
 
 
 

Hässleholms 
kommun 
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Utredning av ärendet 
 
Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige yrkat 
 
” - Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en   
     långsiktig plan för renovering av våra små- och byskolor med  
     inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 
  -  Att planen därefter lyfts för politiskt beslut.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över motionen. 
 
Motionen fokuserar på skolorna som fastigheter. Yttrandet kommer därför 
fortsättningsvis också att helt fokusera på hur de berörda skolorna ur 
brukarperspektiv ger förutsättningar för att bedriva en god verksamhet. De 
fastighetstekniska frågorna, dvs frågan om underhålls- och renoveringsbehov 
utifrån fastigheternas långsiktiga skick hanteras av fastighetsägaren, Tekniska 
förvaltningen. 
 
Det finns flera andra aspekter på en satsning på de mindre skolenheterna, 
både ekonomiska och skolpolitiska. Det finns utrymme för flertalet av eleverna 
på de större enheterna i kommunen. Det finns också utifrån skolans 
styrdokument ett stort antal fördelar med att utbildningen bedrivs på större 
enheter. 
 
Ett övervägande om en satsning på de mindre skolorna är därför ett rent 
kommunalpolitiskt övervägande som handlar om livsnerv och service i de 
mindre orterna. Det är självklart så att om skolorna ska finnas långsiktigt ska de 
också ha goda förutsättningar för att bedriva en god utbildning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar årligen om en lokalbehovsprioritering 
som underlag för kommunens gemensamma lokalbehovsprioritering. Den enda 
av de enheter som omnämns i motionen som för närvarande finns med i 
nämndens lokalbehovsprioritering är Stoby skola, där behovet är mycket stort 
av en genomgripande ny- eller ombyggnad. Lokalerna är slitna, trånga och 
omoderna i nästan alla avseenden, vilket framgår av den grundliga 
redovisningen nedan. 
 
I Ballingslöv var det under en period aktuellt att skolan skulle byggas om till 
förskola och skolan skulle placeras i modulbyggnader. Dessa planer är dock 
avskrivna och i nuläget är det en lösning på goda lokaler för förskolan som 
eftersöks. 
 
Nedan redovisas en koncentrerad beskrivning av lokalernas funktionalitet som 
rektor alternativt bitr rektor för respektive skola har ombetts göra. Köken 
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omfattas inte av beskrivningen, då de nu organisatoriskt finns inom Tekniska 
nämndens ansvarsområde. 
 
Ballingslöv 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 38 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 60 elever (mars 2022), 
vilket betyder att en betydande andel har valt andra skolor. Bedömd kapacitet 
utifrån verksamhetens perspektiv är ca 80 elever. Förutsättningen för att kunna 
ta emot så många elever är att de är relativt jämnt fördelade mellan 
årskurserna, och motsvarande gäller för övriga skolor som behandlas i ärendet. 
 
Lokalsituationen 
 
Klassrummen är slitna och behöver underhållas, men bedöms för övrigt 
vara godtagbara. Det saknas grupprum till varje klassrum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap samt 
moderna språk ordnas genom att eleverna bussas till Hästveda skola 
där undervisningen genomförs. Denna lösning fungerar i huvudsak bra, 
dock påverkas schemaläggning och tillgänglighet. Idrottshall finns i 
Ballingslöv och undervisningen sker på plats.  

Fritidshemmets lokaler är godtagbara utifrån nuvarande verksamhet. 

Skolan har ett mycket litet bibliotek i källarplan. När eleverna är i  
Hästveda kan de nyttja det integrerade folk-/skolbiblioteket för 
besök/lån, osv.  

Skolan har en liten matsal som vid lunch kompletteras av möjligheten 
att äta i klassrummet för årskurserna 4-6.  
 
Det finns personalarbetsplatser som dock delas med fikarummet, vilket 
medför att det är trångt och orsakar störningsmoment när någon vill 
arbeta. Dock finns alternativet att personalen stannar i sina klassrum för 
planering. 

Utemiljön är mycket fin, med skogsmiljö tillgänglig som används för 
aktiviteter. Skolan ligger vid genomfartsväg, men det finns uppsatt 
staket mot vägen. 

Det saknas uppehållsytor inomhus. 

Den digitala uppkopplingen fungerar dåligt, vilket ger bristande 
likvärdiga förutsättningar.  
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Farstorp 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 44 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 41 elever (2022 års  
befolkningsprognos). Det är således fler elever som väljer skolan än de som 
bor i skolans upptagningsområde. Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens 
perspektiv är ca 100 elever. 
 
Lokalsituationen 
 
Skolans lokalsituation är till stora delar lik Ballingslövs skolas. 
 
Klassrummen är slitna och behöver underhållas, men bedöms för övrigt 
vara godtagbara. Det saknas grupprum till varje klassrum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap samt 
moderna språk ordnas genom att eleverna bussas till Hästveda skola 
där undervisningen genomförs. Denna lösning fungerar i huvudsak bra, 
dock påverkas schemaläggning och tillgänglighet. Idrottshall finns i 
Farstorp och undervisningen sker på plats.  

Fritidshemmets lokaler är godtagbara utifrån nuvarande verksamhet.     

Skolan har ett mycket litet bibliotek i källarplan. När eleverna är i  
Hästveda kan de nyttja det integrerade folk-/skolbiblioteket för 
besök/lån, osv.  

Skolan saknar helt matsal, utan eleverna äter i klassrummen. Detta är 
långt ifrån idealiskt, men det är inarbetat och fungerar. 
 
Det finns personalarbetsplatser som dock delas med fikarummet, vilket 
medför att det är trångt och orsakar störningsmoment när någon vill 
arbeta. Dock finns alternativet att personalen stannar i sina klassrum för 
planering.  

Utemiljön är mycket fin, med skogsmiljö tillgänglig som används för 
aktiviteter. Skolan ligger intill genomfartsväg. Det finns uppsatt staket 
mot vägen.  

Det saknas uppehållsytor inomhus. 

Den digitala uppkopplingen fungerar dåligt, vilket ger bristande 
likvärdiga förutsättningar.  
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Finja 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 67 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 72 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 90 elever. 
 
Skolan är sliten, men för övrigt är klassrummen godtagbara med visst 
underhållsbehov. Det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik årskurs 4-6, hem- och konsumentkunskap och 
idrott och hälsa i årskurs 5-6 bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen i årskurs 1-4 bedrivs i Finja, i fungerande lokal. 
 
Fritidshemmet har en stor lokal, och den fungerar inte bra för att tillsäkra en god 
arbets- och lärmiljö. 
 
Skolbibliotekets lokaler bedöms som undermåliga ur såväl arbets- som lärmiljö. 
 
Matsalen är en godtagbar lokal. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Det är önskvärt att komplettera aktivitetsmöjligheter utomhus. 
Föräldraföreningen arbetar för närvarande med att söka medel för en 
multiarena, och om en sådan kommer till stånd bedöms utemiljön som god. 
Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
 
Mala 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 69 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 79 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 105 elever. 
 
Lokalsituationen 
 
Det finns 4 ordentliga klassrum på Mala skola, 1 lite mindre och en 
inredd källarlokal. Detta bedöms som fullt fungerande om skolan har ett 
elevantal på max 90. Det finns för få grupprum sammantaget, inte ens 
ett till varje klassrum, vilket medför svårigheter att fullt ut anpassa 
undervisningen till styrdokumenten och alla elevers behov. 
 
Undervisningen i slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott och 
hälsa har skolan i Bjärnums skola, vilket fungerar väl. Musiken kan 
förläggas dit vid behov, men det fungerar i klassrummen. Någon musik- 
eller bildsal finns inte på Mala skola. 
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Fritidshemmets verksamhet finns i en inredd källare och kök på plan 1. 
Det finns möjlighet att äta mellanmål i matsalen när det är många elever 
närvarande i fritidshemmet. Lokalerna fungerar väl, förutom att den 
digitala mottagningen är dålig i källaren. 
 
Skolbiblioteket har inga egna lokaler, men det finns ett litet bibliotek i   
F-3-huset och ett litet i 4-6-huset. Det finns möjlighet att få stöd från 
bibliotekarien i Bjärnum. 
 
Matsalen är liten och bullrig, och det är dålig digital mottagning i 
lokalen. Men den fungerar att äta i. 
 
Personalutrymmen/arbetsplatser är utan anmärkning, utifrån nuvarande 
personalstab.  
 
Utemiljö bedöms som mycket god liksom uppehållsytor för eleverna 
inomhus. 
 
Röke 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 76 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 98 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 95 elever. 
 
Skolan är sliten, men för övrigt är klassrummen godtagbara med visst 
underhållsbehov. Det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd, musik årskurs 4-6, hem- och konsumentkunskap och 
idrott och hälsa i årskurs 5-6 bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen bedrivs i Röke i årkurs 4, i undermåliga lokaler. 
 
Fritidshemmet har moderna, anpassade lokaler.  
 
Skolbibliotekets lokaler bedöms som godtagbara. 
 
Matsal finns, men arbetsmiljön bedöms som dålig. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Utemiljön är stor, men skulle behöva kompletteras med fler aktivitetsmöjlig-
heter. Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
 
 
 



 7(12) 
 

 

 
  

 
Postadress: Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Havremagasinet, Väpnareg 13 c, Hässleholm 
Telefon: 0451-26 70 00 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\b8b8bab8-398d-4eaf-ae9a-581dca485fa9\659371_1_0.docx  

Stoby 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-6. Skolan har 126 elever (januari 2022). I 
de aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 124 elever (mars). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 150 elever, men det 
finns problem kopplade till lokalerna som gör det svårt att nyttja kapaciteten. 
 
Lokalsituationen 
 
Skolan uppfyller inte de krav som ställs utifrån skollag och läroplan, 
eller kraven på en god arbetsmiljö. Skolan saknar möjligheter att 
erbjuda de elever som av olika anledningar har behov av enskild 
undervisning alternativt undervisning i mindre grupp, på ett godtagbart 
sätt. De lokaler som man tvingas ta till i dessa situationer är inte alls 
anpassade för ändamålet och måste delas med andra, exempelvis 
skolsköterska, skolbibliotek mm.  
 
Likaså är skolans lokaler inte tillräckliga gällande möjligheter till 
personalarbetsrum, kontor, personalkonferenser, möten med 
vårdnadshavare, etc. Endast rektors rum som är tillräckligt stort och 
fungerar för ändamålet, men är inte ljudklassat, vilket medför att det går 
att höra pågående samtal utanför rummet. 
 
Förskoleklassen finns i ett eget hus, och klassrummet är acceptabelt för 
ca 15 barn. Det finns endast ett väldigt litet grupprum, kapprummet är 
alldeles för litet (dimensionerat för max 8 barn) och endast en icke 
handikappanpassad toalett. Detta läsår finns det 19 elever i 
förskoleklassen och alla kan inte gå in samtidigt.  
 
Klassrummen för nuvarande åk 1 och åk 3 är acceptabla, men det är 
svårt att utnyttja hela rummet då det är väldigt brett men kort, vilket 
påverkar elevernas sikt. Det finns möjlighet till viss avdelning av 
rummen med hjälp av skärmar om man inte är mer än max 20 elever i 
klassen. Det finns inget tillgängligt grupprum i anslutning till 
klassrummen. 
 
Även nuvarande åk 2 och åk 5 har acceptabla klassrum för max 22 
elever. Det finns en fritidshemslokal/grupprum i anslutning som dock 
behöver byggas om så att det kan avdelas och på så sätt täcka båda 
årskursernas behov. Fritidshemslokalen är samtidigt fritidspersonalens 
enda arbetsrum/konferensrum då de inte är i barngrupp, vilket låser 
lokalen för skolundervisning stor del av veckan. 
 
Klassrummen för nuvarande åk 4 och åk 6 är acceptabla, dock mycket 
slitna (äldsta delen av skolan). De har vars ett litet grupprum för max 4 
elever i anslutning till klassrummet. Både klassrum och grupprum är 
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fritidshemsavdelning på eftermiddagen så inget kan vara framme för 
någon verksamhet. Optimalt antal elever i klassrummen är 16-22. Den 
lägre siffran då fritidshemmet måste dela lokal med dem. Det går 
möjlighet att ha 25 elever i klassrummen om fritidshemmet inte skulle 
behöva använda lokalen. Ena klassrummet hyser fritidshemmets 
biljardbord. Det ena grupprummet hyser fritidshemmets myssoffa och är 
då svårt att använda till undervisning. 
 
Idrottssal: Liten (1/2 hall) som är extremt sliten. Det medför att ett flertal 
elever vägrar att duscha eftersom dusch/omklädningsrum är i mycket 
dåligt skick. Det finns material måste förvaras i utrymmen som inte får 
användas för ändamålet, eftersom det saknas tillräckliga förråd. 
 
Fritidshemmet finns i flera olika lokaler. Sockenstugan (kommunens 
äldsta skolbyggnad) har en toalett för 14 personer och är inte godkänd 
ur tillgänglighetssynpunkt. Lokalen är dimensionerad för 22 personer 
men har mellan 28- 35 barn inskrivna. Används som grupprum för åk 1 
och 2 som då tvingas gå ut och runt skolan för att komma dit (50-100 
meter). Mycket undervisningstid läggs på förflyttningar.  
 
Fritidshemspersonalens arbetsrum finns i Storstugan. Rummet är för 
litet för fritidshemmet som har ca 30 barn inskrivna. De måste använda 
klassrum för åk 2 och 5. 
 
Fritidsklubben (fritidshem för de äldre fritidshemseleverna) delar lokaler 
med åk 5 och 6. Skolan kan inte ha saker framme och fritidshemmet 
kan aldrig plocka fram och förbereda något eller låta något vara kvar.  
 
Det finns endast ett personalarbetsrum för fem personer (4-6). Lärarna i 
F-3 har arbetsplats i klassrummen vilket oftast låser ett klassrum för 
fritidshemmets nyttjande. 
 
Modersmålsundervisning kan inte vara i klassrummen efter skoltid 
eftersom det är personalarbetsrum (F-3) eller fritidshem (4-6). Det är 
svårt att hitta grupprum för modersmålsundervisning, då de få rum som 
finns behövs för delningar/särskilt stöd etc. i skolans ordinarie 
undervisning. De hänvisas till skolsköterskans rum, eller biblioteket vid 
enstaka tider, eftersom biblioteket även används för elev i behov av 
enskild undervisning. Troligen har Stoby har det minsta skolbiblioteket i 
kommunen (ca 16 kvadratmeter) som inte är anpassat för att vara ett 
tillgängligt bibliotek. 
 
Specialpedagogen har ett mycket litet kontor/undervisningsrum 
(genomgångsrum för att komma till personalarbetsrummet för årskurs 
4-6) där man kan ha maximalt två elever. I detta rum finns även en 
personaltoalett som man kan använda när det inte är elever i rummet. 
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Det finns ett litet grupprum (genomgångsrum) i anslutning till 
personalarbetsrummet för åk 4-6. Plats för 2-3 elever. I detta rum finns 
även den icke godkända handikappanpassade toaletten vilket gör att 
undervisningen störs varje gång någon behöver använda toaletten. När 
det inte finns någon elev som är i behov av anpassad toalett så är det 
en personaltoalett. 
 
Skolsköterskans mottagningsrum används av denna på tisdagar och av 
kurator på onsdagsförmiddagar. Alla andra tider måste det användas 
som grupprum och konferens/mötesrum. Det är det enda rum där man 
kan ha möte med vårdnadshavare något så när avskilt. Inga rum i 
skolan uppfyller några sekretesskrav. Det är mycket lyhört överallt. 
 
Städförråden är otillräckliga. Material måste förvaras i förråd som inte 
får användas för ändamålet. 
 
Skolan saknar musiksal. Det är svårt eller ibland omöjligt att arbeta med 
alla moment i kursplanens centrala innehåll. Material (keyboard, gitarrer 
etc) måste flyttas runt i skolan. 3 keyboards, högtalare mm förvaras i 
chefsstödets kontor, vilket egentligen är ett förråd på ca 2 gånger 3 m, 
och därmed inte ett ändamålsenligt kontor. På detta kontor förvaras 
även kaffe/te, diskmedel, handsprit etc. 
 
Det saknas sal för bildundervisningen. Material och elevers ”blöta” 
arbeten behöver flyttas mellan salar, vilket förbrukar personaltid. 
Materialet till bildundervisningen förvaras i vagnar i korridor (vilket 
blockerar branddörr). 
 
Vid slöjd, hem- och konsumentkunskap och moderna språk bussas 
eleverna till Ljungdalaskolan respektive Läredaskolan, vilket bedöms 
som en godtagbar lösning. 
 
Det finns otillräckligt med materialförråd, mycket förvaras i högskåp i 
korridor och synpunkter finns från brandinspektion på att det som 
förvaras blockerar branddörrar. Saker förvaras också på vinden (branta 
trappan) och i källaren under matsalen. Det finns ett väldigt litet och 
dåligt anpassat kopieringsrum/förberedelserum. 
 
Personalrummet för litet för de 20-23 personer som jobbar i Stoby. Det 
finns sittplatser för 10-12 personer, och då får någon sitta i vägen för 
vask och passage. Rummet saknar ändamålsenligt pentry och saknar 
frys. 
 
Det saknas konferensrum där halva personalstyrkan ryms. 
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Matsalen har plats för ca 60 elever. Golvet är sviktande, lokalen är 
trång, gammal och sliten, och ljudnivån blir mycket hög. Flödet av in- 
respektive utpasserande kolliderar. 
 
Miljön runt Stoby skola erbjuder otroligt många möjligheter till både 
utomhusundervisning, utelek och rekreation. Det är nära till skogen, 
ängarna och kulturlandskapet. Skolgården har stora grönytor med bland 
annat egen pulkabacke och fotbollsplan. En hästhage gränsar till 
skolan.  
 
Själva skolgården är sliten, backig och knutig men få ändå ses som ett 
plus då det finns många möjligheter till aktiv och bra utevistelse. 
 
Tormestorp 
 
Skolan omfattar idag årskurserna F-5. Skolan har 94 elever (januari 2022). I de 
aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 99 elever (mars 2022). 
Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 130 elever. 
 
Skolan är i stort sett i gott skick, och vissa förbättringar sker i samband med 
ibruktagandet av den nya förskola som byggs intill Tormestorps skola. Bl a får 
skolan en ny matsal, och även utemiljön förändras. Bl a byggs en multiarena på 
skolgården. 
 
De enda punkter som bedöms som mindre goda är bristen på grupprum samt 
idrottshallens skick. Den är omodern men bedöms som godtagbar. 
 
Undervisningen i slöjd ordnas på Lejonskolan i Sösdala, vilket bedöms som en 
godtagbar lösning. 
 
Västra Torup 
Skolan omfattar idag årskurserna F-3. Skolan har 67 elever (januari 2022). En 
betydande andel av dessa bor i Tyringe, och erbjuds skolskjuts till Västra 
Torups skola. I de aktuella åldrarna inom skolans upptagningsområde bor 37 
elever (mars 2022). Bedömd kapacitet utifrån verksamhetens perspektiv är ca 
70 elever. 
 
Klassrummen bedöms som godtagbara, men det saknas grupprum. 
 
Undervisningen i slöjd bedrivs i Tyringe, vilket bedöms vara en godtagbar 
lösning med ett väl fungerande samarbete skolorna emellan. Idrotts-
undervisningen bedrivs i V Torup, i bristfällig lokal. 
 
Fritidshemmet saknar helt egna lokaler, utan får bedrivas i skolans lokaler, 
vilket medför brister i förutsättningarna för fritidshemmets verksamhet.  
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Skolbibliotekets lokaler bedöms som godtagbara, liksom skolans matsal. 
 
Utrymme för personliga arbetsplatser för personalen saknas. 
 
Utemiljön är i huvudsak god, men skulle behöva kompletteras med ytterligare 
aktivitetsmöjligheter. Det saknas uppehållsytor för eleverna inomhus. 
 
Andra skolor i behov av modernisering, ombyggnad och/eller renovering 
 
Det finns självklart inget att invända mot en plan för att modernisera och rusta 
upp skolor som ska nyttjas på längre sikt. Däremot måste en eventuell plan 
beakta att det finns ett flertal andra skolor, utöver de som redovisas i denna 
tjänsteskrivelse, i behov av upprustning. 
 
Nämnas kan att den del av Vittsjö skola som finns i en modulbyggnad antingen 
måste ersättas eller få en genomgripande ombyggnad och renovering, och att 
delar av Lejonskolan i Sösdala behöver moderniseras och rustas upp. Dessa 
båda skolor finns med som kommande projekt i barn- och utbildningsnämndens 
lokalbehovsprioritering 2021. 
 
Utöver detta kan nämnas att Furutorpskolan i Vinslöv och Röinge skola 
behöver kraftfulla fastighetstekniska åtgärder. När det gäller Furutorpskolan har 
tekniska förvaltningen övervägt om det behövs en helt ny skola som ersätter 
den gamla. En annan skolbyggnad som kommer att kräva omfattande insatser 
är Vedhyggeskolan i Tyringe, den gamla yrkesskolan som i början av 70-talet 
togs i bruk för lågstadiet. Denna omfattades inte av den omfattande 
modernisering av upprustning som skedde av resten av Tyringe skolan mellan 
2005-2007. 
 
Det finns också ett flertal förskolor byggda under den stora utbyggnaden av 
förskolan under 70-talet som är i behov av upprustning och modernisering. 
 
Sammantagen bedömning 
 
Utifrån ovanstående redovisning framgår att det finns varierande behov av 
upprustning av de skolor som omnämns i motionen, allt från mycket angelägna 
när det gäller Stoby skola till relativt begränsade när det gäller Tormestorps 
skola. En plan som beskriver vilka åtgärder som behövs och kostnader för 
dessa kan givetvis tas fram, men knappast tidsättas mot bakgrund av andra 
påträngande behov av moderniseringar av skolor i kommunen. Bedömningen 
är att prioritering av vilka skolor det ska göras insatser på måste ske löpande i 
den årliga lokalbehovsplaneringen. Det vore önskvärt att kommunens 
investeringsbudget-/plan skulle omfatta mer än de tre närmaste åren. I nuläget 
kan vissa objekt finnas med i prioriteringen år efter år, utan att det avsätts eller 
planeras avsättas investeringsmedel. 
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Konsekvenser för verksamhetens brukare 

Upprustning och modernisering av befintliga skolor gynnar självklart 
såväl elevernas lär- och arbetsmiljö som personalens arbetsmiljö, och 
förutsättningar för att erbjuda en god verksamhet i enlighet med skolans 
styrdokument. 

Hur barnperspektivet beaktats 

Se under föregående rubrik. 

Miljökonsekvenser 

Miljökonsekvenser går inte att bedöma, men det för förutsättas att 
upprustning av skolor bidrar till positiva miljökonsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser går att bedöma först då en förstudie av 
respektive skola som behöver moderniseras och renoveras är 
genomförd. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
Niklas Persson  Rolf Bengtsson 
Förvaltningschef  Utredare   
   
 



2022-01-31 

c)verVJedemoKrdenta 
J · Hässleholm 

Motion 

"Göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. 

Sverigedemokraterna värnar om våra byskolor. Skolorna på landsbygden är en förutsättning för att den ska fortsätta 

leva och utvecklas. 

Våra byskolor har många fördelar, inte minst den gemytliga miljön, de mindre elevgrupperna och kamratskap. 

Det blir en annan sammanhållning på små enheter än stora av naturliga själ. 

Byskolor är överlägsna som skolform framför stora skolor. I de små byskolorna finns ett lugn och harmoni som ofta 

saknas i storskolorna . Stämningen blir familjär, det blir inte samma utsträckning av mobbing eller någon förstörelse. 

Resultaten blir bättre eftersom läraren ser och lär känna alla elever. Detta skapar trygghet. 

De flesta av våra större skolor i Hässleholms kommun har på ett eller annat sätt renoverats eller utvecklats. När det 

gäller våra små- och byskolor så har dessa snarare fått leva på att lappa och laga under många år med blandade 

resultat. 

Vi vill med denna motion att man planerar renovering, utbyggnation och underhåll för våra mindre skolenheter 

under en längre period på exempelvis 12 år. Detta för att möjliggöra småskolornas bevarande och utveckling men 

även för att standarden på elever och lärares arbetsmiljö skall förbättras. 

För att göra motionen extra tydlig och för att det inte ska bli några frågetecken kommer vi här redogöra för vilka 
skolor vår motion menar på : Farstorps skola, Tormestorps skola, Mala skola, Västra Torup skola . Stoby skola, Röke 

skola, Ballingslövs skola och Finja skola, 

sverigedemokraterna yrkar därför: 

-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för renovering av våra små
och byskolor med inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Hanna Nilsson (SD) 
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Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 
 
1) Kommunstyrelsen lägger med godkännande tekniska nämndens utredning om att 
inrätta lokalt fastighetsansvar till handlingarna. 
 
2) Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att till kommunstyrelsen senast 
den 1 oktober 2022 inkomma med en beräkning av kostnaderna för en organisation 
av fastighetsförvaltningen som är baserad på lokal nivå. Den ökade kostnad som 
utredningen kan ge vid handen ska hänskjutas till kommande budgetberedning. 

 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) väckte en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anförde 
följande. 
I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
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med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 
Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 
Med stöd av det sålunda anförda yrkade motionären att ”berörd nämnd” ges i 
uppdrag att utreda följande.  
 
• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 
• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 
 
Genom beslut den 31 januari 2022, § 10, biföll kommunfullmäktige motionen på så 
sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen hade behandlats i 
kommunfullmäktige för kommunstyrelsen skulle redovisa en sådan utredning som 
efterfrågas i motionen. 
 
Tekniska nämnden har nu inkommit med begärd utredning. Av den får anses 
framgå att nuvarande organisation är ändamålsenlig och att det saknas anledning att 
ändra den, bland annat skulle ett genomförande av motionens intentioner medföra 
ökade kostnader. Vidare har enligt utredningen transporterna räknat i kilometer 
minskat de senaste åren.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utredningen med godkännande läggs till 
handlingarna, men föreslår också att tekniska nämnden ska inkomma med utredning 
om vad det skulle kosta att införa en organisation av fastighetsförvaltningen som 
baseras på lokal nivå. Frågan om ökade anslag ska sedan hänskjutas till kommande 
budgetberedning.  
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

 

 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 10 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41   
 

Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: TF 2022/142 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens utredning och översända den till 
kommunstyrelsen. 

 

Reservationer 
Agne Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet.  

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår att delta i beslutet.  

Yrkande 
Agne Nilsson (C) yrkar återremiss.  
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra, om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
Han ställer sedan liggande förslag under proposition och finner det bifallet.  
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut.  

Beskrivning av ärendet  
 

Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion 
om att inrätta lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra 
tekniska nämnden att redovisa en utredning som efterfrågades i motionen.  
I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och 
skötsel av kommunens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist 
på ansvar för respektive fastighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på 
brister i nuvarande organisation då samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, 
parkarbetare m.fl. utgår ifrån Garnisionen i Hässleholm. Motionären framför, som 
exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det att ingen 
känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i 
Tyringe.  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 11 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga 
för specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska 
enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de 
gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid 
felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen 
kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör till-
delas specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika 
byggnader. 
 
 
Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  
 

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner.  

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 70, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta förvaltningens utredning och 
översända den till kommunstyrelsen. 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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Utredning om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta förvaltningens utredning och 
översända den till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion 
om att inrätta lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra 
tekniska nämnden att redovisa en utredning som efterfrågades i motionen.  

I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och 
skötsel av kommunens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist 
på ansvar för respektive fastighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på 
brister i nuvarande organisation då samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, 
parkarbetare mfl. utgår ifrån Garnisionen i Hässleholm. Motionären framför, som 
exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det att ingen 
känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i 
Tyringe.  

Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga 
för specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska 
enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de 
gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid 
felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen 
kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör till-
delas specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika 
byggnader. 
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Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner.  

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt 
Barnperspektivet  

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 
 

Bilagor: 

Utredning lokalt fastighetsansvar 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 

Beslut KF § 10 2022-01-31 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Tekniska förvaltningen 

Marcus Dalén 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade per den 31 januari 2022, i ärende §10 om ”Motion om att inrätta 
lokalt fastighetsansvar” att bifalla motionen och samtidigt uppdra tekniska nämnden att redovisa en 
utredning som efterfrågades i motionen.  

I aktuell motion anför motionären, Anders Edwall (C), problem med drift och skötsel av kom-
munens fastigheter. I synnerhet upplevdes att det existerar en brist på ansvar för respektive fas-
tighet. Anledningen till detta, anger motionären, bero på brister i nuvarande organisation då 
samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare mfl. utgår ifrån Garnisonen i Hässleholm. 
Motionären framför, som exempel, att när personalen åker över hela kommunen så innebär det 
att ingen känner sig ansvarig för just Hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i Ty-
ringe.  

Motionären föreslår därför att det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med problemen 
som finns är att anställda, exempelvis fastighetstekniker, blir ansvariga för specifika byggnader 
inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten med fastighetstekniker, fastighets-
förvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika verk-
samheterna behöver vid felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan 
problemen kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tillde-
las specifika byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Med anledning av det ovan framförda, yrkade motionären att:  

 En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala "fastighetskontor" samt 
organisation enligt motionens intentioner.  

 Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
 Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Tolkning av uppdraget 
Tekniska förvaltningens tolkning av uppdraget är att det finns ett missnöje på skötseln av kom-
munens fastigheter avseende såväl byggnad som mark. Missnöjet antas vara generellt och gäller i 
synnerhet för kommunens kransorter.  

Förvaltningen tolkar vidare att kritiken till stor del grundar sig på ett före-efter perspektiv, där 
det upplevdes som bättre tidigare. Tidigare antas, i detta perspektiv, vara ett förhållande som 
rådde i och kring tiden innan 2018. Vid denna tidpunkt genomfördes flera omorganisationer. 
Från att tidigare ha varit en mer decentraliserad organisation med en starkare lokal styrning cent-
raliserades ledningsfunktioner. Därutöver fördelades vissa uppgifter inom driftuppdraget mellan 
specifika yrkeskategorier.  

Lösningen för en förbättrad fastighetsskötsel, enligt vad som beskrivs i motionen, antas vara en 
starkare lokal förankring. Medarbetare ska organiseras i mindre arbetsgrupper med en fysisk till-
hörighet ute i verksamhetsområdet. Tolkningen av uppdraget är därför att utreda konsekven-
serna av ett skapande av en driftsorganisation som i mångt och mycket påminner om en sådan 



som gällde innan 2018. Utredningen ska ta fasta på vad eventuella verksamhetsmässiga, ekono-
miska och miljömässiga konsekvenser förväntas bli vid en sådan organisation.  

Innan konsekvenserna beaktas närmare lämnas en kort redogörelse på varför vi har den organi-
sation vi har idag. Dessutom beskrivs uppdraget, vilka utmaningar det omgärdas av samt upp-
slag på möjliga förbättringar inom såväl förvaltningen som inom kommunen som helhet.  

Driftuppdraget 
Fastighetsdriftens uppdrag är att bidra till att skapa effektiva och funktionella lokaler åt hyres-
gästen, i det här fallet, kommunens verksamheter. Skötseln av fastigheter fyller också ett viktigt 
syfte i att bevara fastigheternas reala värde. En stor andel av kommunens tillgångar utgörs av 
fastigheter. Att bevara värden enligt en fast avskrivningstakt är därför en väsentlig uppgift att sä-
kerställa. Ett eftersatt underhåll eller en begränsad skötsel kan i värsta fall leda till både dyra 
driftsavbrott för verksamheten och till ett minskat fastighetsvärde. 

Hur driftuppdraget sedan utförs och hur det organiseras beror i sin tur på flera olika aspekter. 
Dels finns lagstadgade myndighetskrav att förhålla sig till, dels verksamhetsmässiga behov att 
beakta. Dessutom existerar interna regler och riktlinjer som ska att efterlevas. Givet detta har 
sedan förvaltningen till uppdrag att skapa den mest effektiva driftsorganisationen utifrån fast-
lagda ekonomiska ramar.  

Genomlysning driftuppdraget 
Under 2015–2016 initierade förvaltningen en genomlysning av fastighetsskötseln tillsammans 
med en externt oberoende konsult. Bakgrunden till utredningen var dels kvalitetsbrister i sköt-
seln, dels ökade kostnader för avhjälpande underhåll, dels brister i skötseluppdrag i relation till 
beställning samt en otydlig timdebitering utifrån utfört uppdrag.  

Första steget i utredningen var att genomföra en nulägesanalys. Givet antalet förvaltade byggna-
der, dess lokalyta och olika objektstyper (skolor, kontor etc) gjordes en jämförelse mot andra 
kommuner och mot branschnyckeltal samt statistik från SKR. Den initiala slutsatsen var att 
kostnaden för central fastighetsadministration generellt var låg medan kostnaden för drift och 
skötsel var hög. Däremot, de kostnaderna som verkligen stack ut var kostnaden för felavhjäl-
pande underhåll och kostnaden för planerat underhåll. Nivån för felavhjälpande underhåll var 
över 50 procent högre, medan nivån för planerat underhåll var mer än 50 procent lägre i jämn-
förels med likvärdig statistik. Ett tydligt kausalt samband mellan variablerna antas existera. En 
låg nivå av planerat underhåll förväntas medföra ett ökat behov av felavhjälpande underhåll, och 
vice versa.  

En annan avvikelse som även tidigare hade noterats var timkostnadsnivån för utförda uppdrag. 
Enligt schablon budgeterades en kostnad på 295 kr/tim för vaktmästare, fastighets- och mark-
skötare samt 380 kr/tim för servicetekniker. Timkostnadsnivån var, vid en jämförelse, låg. Föru-
tom lön ingår exempelvis även kostnader för maskiner, fordon, utrustning och lokaler samt 
overheadkostnad för arbetsledning, semestertillägg och möten i timpriset. En svårighet att hållas 



 

sig inom dessa nivåer märktes inte minst i samband med rekryteringar. Givet krav på fastighets-
kompetens som; styr- och reglerteknik, elektriker, VA eller VVS teknik, behövde nivåerna sna-
rare uppgå till 350 respektive 450 kr/tim.    

Genomlysningen kunde ha stannat vid en ren kostnadsutvärdering. Emellertid gav det inte ett 
entydigt svar på effektiviteten. Som ett andra steg i utredning genomfördes därför en genomlys-
ning av antalet beställda skötseltimmar. Det ska noteras att denna utredning endast tog hänsyn 
till fastighets- och markskötsel för byggnader och inkluderade inte verksamheternas behov av 
verksamhetsservice. Skötselbehovet beräknades utifrån typbyggnad, (industri, skola kontor etc.) 
antal kvadratmeter lokal- och markyta samt teknisk komplexitet. Dessutom togs hänsyn till 
transport och resor. Resultatet påvisade en överdimensionering i antalet beställda timmar. Totalt 
uppgick antalet beställda skötseltimmar till knappt 54 000 timmar, varav 37 000 avsåg byggnad 
och 17 000 mark. Utredningen som baserades på benchmarking och nyckeltalsanalys från mot-
svarande fastigheter påvisade i stället ett behov kring ca 44 000 timmar, 28 000 byggnad och 
16 000 mark. Givet en skillnad på ca 10 000 timmar torde det således finnas en potentiell möjlig-
het till effektivisering. Som en ytterligare kontroll undersöktes även historiska timredovisningar 
på utfört arbete. Resultatet här var nedslående. Enligt drift- och ärendeloggar levererades endast 
19 500 timmar eller drygt 50 procent av beställda timmar på fastighetsskötsel.  Det ska förvisso 
tilläggas att den insamlade statistiken troligen var behäftad med en stor osäkerhet. Detta då fas-
tighetsskötaren själva registrerade sina utförda timmar. Likväl var avvikelsen så pass stor att inte 
kunde ignoreras.  

Att avgöra effektiviteten av en arbetad timme är svårt. Det finns dock några faktorer som har en 
påvisad effekt. En av dessa är kompetens och utbildningsnivå. Givet formell yrkesutbildning 
samt relevant yrkeserfarenhet uppnås såväl högre kvalité som effektivitet av arbetsuppgifterna.  

Den organisationsstruktur som existerade vid denna tidpunkt var mer decentraliserad med 
mindre lokala vaktmästerigrupper samt en central servicegrupp. Arbetsuppgifterna i lokalområ-
dena bestod av fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri samt mark- och parkarbete. De olika 
lokalgrupperna bestod av sex till åtta anställda. För att hantera uppdraget fick medarbetarna alte-
rera mellan att sköta fastighetsservice, hjälpa verksamheten med verksamhetsservice samt att 
sköta utemiljön. De vida arbetsuppgifterna innebar att medarbetarna behövde hantera flera olika 
kompetenser. Ibland överkvalificerade ibland underkvalificerade i förhållande till personalens 
kompetensnivå. För att klara av att hålla sig inom timkostnaden på 295 kr respektive 380 kr var 
det i sig ett incitament till att undervärdera kompetens. Tillräcklig budget för att anställa högre 
kompetens saknades helt enkelt. 

Problematiken med en låg timdebitering och en överdimensionerad timbeställning innebar såle-
des en svårighet att rekrytera personal, samt en svårighet att jämföra effektiviteten mot andra 
fastighetsdrivande organisationer. I stället för att vidmakthålla låga löner och många beställ-
ningstimmar fanns ett behov av att renodla uppdraget. Färre timmar tillsammans med en mer 
relevant lönenivå blev lösningen. En lösning där rätt kompetens till rätt uppdrag eftersträvades.  



 

Utmaningar  
Uppdraget att bedriva fastighetsdrift omgärdas i mångt och mycket av motsvarande utmaningar 
som samhället i stort. Här inkluderas höjda förväntningar och behov av kortare ledtider, snabb-
bare återkoppling, ökad kvalitet, allmänna effektiviseringar mm. För att möta en sådan utveckl-
ing bedöms den största utmaningen vara att introducera och ta till sig ny teknologi, vilket i sig 
ställer högre krav på specialiserade yrkeskompetenser.   

Personalförsörjning och kompetensutveckling 
Fastighetsbranschen har på senare tid haft ett tufft rekryteringsläge. Andelen utexaminerade tek-
niker och ingenjörer har inte räckt till för att ersätta dels en växande marknad, dels pensionsav-
gångar samt uppsägningar av andra skäl. En annan utmaning är en ökad specialisering inom 
olika yrkeskategorier. Dagens fastigheter innehåller alltmer omfattande tekniska installationer. 
Installationerna har även blivit mer komplicerade och handhavandet av dessa har stor inverkan 
på fastigheternas underhållskostnader och driftsekonomi. Nyrekryteringar handlar därför inte 
bara om att tillföra arbetskraft utan också om att tillföra ny kunskap och expertis. Förvaltningen 
har upplevt, och upplever alltjämt, en svårighet att rekrytera personal inom vissa yrken. Samti-
digt är det en utmaning att behålla personal som lönemässigt lockas av privata sektorn och av 
branschen som helhet. En annan personalmässig utmaning har varit pensionsavgångar. Flera se-
niora medarbetare med lång yrkeskompetens, lokalkännedom och erfarenhet av kommunens ar-
bete har slutat de senaste åren. Avgångarna har resulterat i ett informationsglapp där personspe-
cifika kunskaper inte fullt ut förmedlats vidare.    

Effektiviseringar och kvalitetssäkring  
En, om möjligt, ännu större utmaning är att ständigt effektivisera och kvalitetssäkra vårt upp-
drag. Även om det är två olika uppdrag tangerar de ofta varandra. Anammande av ny teknik le-
der många gånger till att både effektivisera verksamheten och att höja kvalitén. Men inte alltid. 
Därför är det viktigt att poängtera att en nödvändig kvalitetssäkring inte kan hämmas på grund 
av en avsaknad av effektiviseringar. Vad gäller fastighetsdrift existerar ett antal myndighetsspeci-
fika regler och krav som behöver följas. Kommunens byggnader ska vara trygga och säkra att 
vistas i för våra hyresgäster. Som exempel kan nämnas inomhusmiljön med luftkvalité, belys-
ning, värme, sanitet, vattenkvalitet, radon, akustik, buller, elsäkerhet, brandskydd om mer därtill. 
Dessutom tillkommer även hyresgästspecifika behov och krav avseende lokalvård, sophantering, 
lås och larm mm. En viktig förutsättning för arbetet är utarbetade egenkontrollprogram. Pro-
grammen syftar till att kvalitetssäkra drift och skötseln genom ett förebyggande arbete med pla-
nering och kontroll. Kontrollmomenten i egenkontrollen ska dels garantera att skötseln upprätt-
hålls, dels att den utförts i tid och på rätt sätt av behörig och kompetent personal.  

Fel ska i den bästa av världar förebyggas genom löpande kontroller och löpande service. Kost-
samma skador och driftavbrott ska undvikas. I teorin är det lätt att beskriva och framföra ett så-
dant resonemang, rent praktiskt är det desto svårare att uppfylla. Låt oss påminna om att för-
valtningens kostnader för felavhjälpand är hög, högre än jämförbara verksamheter. Den mest 
avgörande anledningen bedöms vara den låga underhållsbudgeten som tidigare existerade. Att 
arbeta i kapp ett eftersatt underhåll tar tid. En hållbar budget för ett löpande planerat underhåll 
har därför en stor betydelse för en fastighets driftsäkerhet.  



 

En stor andel av nuvarande driftsproblem i byggnader härrörs till antingen skadegörelse eller 
bristande underhåll. Det i sig är förödande för en driftsorganisation. I stället för att upprätthålla 
en långsiktig driftsstrategi hamnar organisationen lätt på efterkälke där akuta situationer ständigt 
behöver prioriteras. Förutom att det omkullkastar det planerade arbetet är det också kostnads-
drivande i längden.  

Digitalisering och automatisering 
Fastighetsbranschen var tidigt ute med att introducera nya digitaliserade produkter och tjänster. 
I synnerhet har det rört olika funktioner inom området för styr- och reglerteknik. I stället för att 
fysiskt mäta, starta, justera eller ställa in temperaturer och flöden kan det hanteras central via IT-
lösningar. Även funktioner för övervakning och larm lanserades tidigt i branschen. Något senare 
kom funktioner som automatiskt åtgärdade eventuella avvikelser. Vid förhöjda PPM nivåer av 
CO2 i inomhusluften aktiveras exempelvis ökade luftflöden automatiskt. Efter en period med 
maklig tillväxttakt upplevs däremot dagens utveckling av driftsteknik gå i en allt snabbare takt. 
Utbyggd kapacitet för dataöverföring möjliggör alltmer avancerade funktioner. Att låsa upp och 
stänga dörrar automatiskt via ansiktsigenkänning, att bygga virtuella tvillingkopior av byggnader 
som i förväg själv justerar flöden och temperaturer innan behovet uppstår är bara några saker 
som redan idag håller på att introduceras. Allt detta ska hanteras och skötas av våra duktiga 
medarbetare. Mycket kommer att ske på distans via fjärrstyrning men även kvalificeras skötsel 
på plats kommer att krävas. För detta krävs ny kompetens och tydliga drift- och skötselsrutiner. 

Att hantera sådana kontroller via pappersprotokoll är inte kvalitetssäkert. Här ställs krav på digi-
tala förvaltningssystem. System som larmar om kontroll och service inte genomförts i rätt tid. 
System där viktig fastighetsinformation dokumenteras för nya medarbetare oavsett om det är 
nyanställda eller tillfälliga vikarier vid sjukskrivningar, föräldraledighet eller semester. Redundan-
sen av fastighetsinformation ska således stärkas.  

Ett fastighetsmässigt affärssystem är även ett analys- och planeringsverktyg. Här planeras under-
hållsinsatser utifrån budgetramar och prioriterade behov. Ett digitalt fastighetssystem hanterar 
även felanmälningar. Hyresgästen kan här anmäla skador eller problem med byggnad och mark 
samt följa hanteringen av ärendet. Förvaltningen har sedan tidigare infört ett fastighetssystem 
med ett sådant arbetssätt. Här finns självklart ett behov av att utveckla arbetssättet ytterligare 
men tekniken och systemet finns idag. Systemet ersätter de manuella felanmälningarna som tidi-
gare varken dokumenterades eller tydligt prioriterades. Åtgärder försöker prioriteras efter behov 
och inte efter vem som skriker högst eller på grund av intressen eller vänskapsband. Detta är en 
viktig grund för att uppnå en jämförbar servicenivå mellan objekt och likabehandling.  

Nuvarande organisation 
Tekniska förvaltningen är en förvaltning som på kort tid påverkats av flera olika förändringar. 
2015 beslutades att den dåvarande tekniska avdelningen under kommunledningsförvaltningen 
skulle bli en teknisk förvaltning. Kort därefter beslutades att det dåvarande kommunala bolaget 
HTAB, som ansvarade för gatu-, mark-, park- och fastighetsdrift samt vaktmästeri och lokal-
vård, skulle överföras till den nybildade förvaltningen från och med 2016. Initialt kom HTABs 
driftverksamhet att organiseras i en driftavdelning inom förvaltningen. Fram till 2018 ingick 



 

även skötsel av vissa fritidsanläggningar. Denna del kom sedermera att flyttas till kultur- och fri-
tidsförvaltningen i samband med att ”fritidsuppdraget” överfördes. Under senare delen av 2018 
genomfördes även en omfattande verksamhetsflytt då förvaltningen flyttade från sina lokaler på 
Norra Kringelvägen. Från att ha varit samlade på samma adress delades nu verksamheten upp i 
två huvudlokaliseringar bestående av en driftdel belägen på Mekanikerskolan ute på garnisons-
området och en administrativ del belägen i Hässleholms stad.  

Några månader senare, med start från årsskiftet 2018/2019, genomfördes ytterligare en organi-
sationsförändring då ansvar för lokalförsörjning flyttades från förvaltningen till kommunled-
ningskontoret. Och så slutligen, med start den 1 januari 2022 bildades en helt ny måltidsorgani-
sation där skolans och omsorgens måltidsverksamheter slogs ihop. Den nya organisationen pla-
cerades inom tekniska förvaltningen. Vid samma tidpunkt flyttades även lokalförsörjningen till-
baka till tekniska förvaltningen från kommunledningsförvaltningen. 

De yttre förändringarna, enligt ovan, har så klart påverkat förvaltningens interna organisation. 
Nya och förändrade uppdrag har fått hanteras, därtill har förändrad budget med besparingskrav 
också haft en inverkan. Men det avgörande skälet till att en ny driftsorganisation genomfördes 
grundades på den driftsutredning som förvaltningen genomförde 2015–2016. Syftet var att 
uppnå mer rättvisa timkostnadsnivåer samt beställningstimmar. För detta behövdes yrkeskom-
petenser tydliggöras och renodlas. Det var också viktig för att långsiktigt kunna attrahera kvalifi-
cerad personal. Bedömningen är att kombinerade tjänster för verksamhetsvaktmästeri, fastig-
hetsskötsel och markskötsel mer effektivt hanteras inom respektive yrkeskategori. Av den anled-
ningen har dagens organisation fördelats mellan dessa arbetsgrupper. Den fastighetsrelaterade 
mark- och parkskötseln är idag organiserade inom en separat enhet, verksamhetsvaktmästeri un-
der en och fastighetsskötsel i en annan.  

På fastighetsavdelningen har fastigheterna delats upp efter områden och typfastigheter. Fastig-
hetsskötarna och fastighetstekniker har personal uppdelat på områden i kommunen medan fas-
tighetsförvaltarna har fastigheter uppdelat efter typfastigheter. Således har varje fastighet tillde-
lats en förvaltare och fastighetsskötare. När det gäller felanmälan så använder fastighetsavdel-
ningen ett digitalt ärendehanteringssystem. Här kan verksamheten, dvs hyresgästen, och perso-
nalen själva lägga in ärenden som sedan fördelas till den personal som är tilldelad området. På så 
sätt lär sig driftpersonalen sina fastigheter. Samtidigt skapas en redundans vid semestrar och an-
nan frånvaro då annan personal sätts in för att åtgärda fel som uppstår i fastigheterna. 

Fastighetsavdelningens driftpersonal utgår idag från Mekanikerskolan. Här samlas personalen på 
morgonen för att byta om och gå igenom eventuella ärenden. Därefter kör fastighetsskötaren till 
”sitt” område och håller sig där hela dagen för att genomföra nödvändiga ronderingar och un-
derhåll, samt åtgärda eventuellt inkomna ärenden. Utöver sina fasta uppdrag tar fastighetstekni-
ker hand om utbyte och mindre reparationer av installationer. På många kransorter finns inte ett 
tillräckligt underlag för att ha en heltidstjänst. Därför kan en fastighetsskötare ha flera närlig-
gande områden.  



 

En motsvarande organisation finns även inom mark- och parkdriften. Skillnaden här är att viss 
personal är stationerad på orten eller inom ett område, ifall då det finns täckning för en heltids-
tjänst. Därutöver finns centrala grupper som utför löpande uppdrag inom hela kommunen. 
Detta förkommer exempelvis vid dekorationer och utsmyckning inför högtider och helger. 

De ovan angivna organisationerna har dimensionerats genom en genomlysning av uppdragen. 
Ytor har mätts upp, funktioner har specificerats och intervaller bestämts. Inom fastighetsdriften 
hanterats mycket via branschspecifika AFF koder. 

Motsvarande analys föreligger emellertid inte inom verksamhetsvaktmästeriet. Här finns be-
ställda timmar för varje objekt som sedan bemannats. Även här sker bemanning på fasta objekt 
om tillräckligt underlag finns. En centralt placerad grupp stöttar vid behov. 

Utvecklingsområde 
Nuvarande organisation infördes under 2019. Självklart finns saker att förbättra och utveckla. 
En ytterligare genomlysning av maskiner och lokaler behöver genomföras. Exempelvis kan möj-
ligen lokalytor minskas och maskinparken effektiviseras. I andra fall kan det vara nödvändigt att 
införskaffa ytterligare utrustning. Fler flak för flakväxlare behöver kanske inskaffas och placeras 
runt om i kommunen medan en flakbil placeras centralt, som ett exempel.  

Däremot, en större utmaning är att precisera verksamhetsvaktmästeriets uppdrag och dimens-
ionera det efter faktiskt behov. Idag saknas en tydlighet i uppdraget, vilket försvårar bemanning 
och resurssättning. Även verksamheterna har svårt att förhållas sig till vad som ingår eller vad 
som inte ingår av en sådan tjänst.  

En ytterligare utmaning är att se över driftuppdragen mellan tekniska förvaltningen och kultur 
och fritidsförvaltningen. Att två organisationer sköter likartade arbetsuppgifter inom samma 
område borde kunna effektiviseras på ett mer effektivt sätt gemensamt.  

Slutligen finns även en potentiell effektiviseringsmöjlighet av att se över fastighetsdrift mellan 
kommunen och kommunala bolag.  

Organisation för lokalt fastighetsansvar 
Att återskapa ett lokalt fastighetsansvar med en bemanning som utgår ifrån vissa kransorter har 
såväl fördelar som nackdelar. Här finns verksamhetsmässiga styrkor och svagheter likaväl som 
det finns möjligheter och hot. Enligt utredningens uppdrag ska dessa presenteras i en så kallad 
SWOT-analys.  

I aktuell motion beskrivs även ett problem med att medarbetare inte har dedikerade fastigheter 
och att de därför inte ”får, känner eller tar ansvar”. Förvaltningen delar inte en sådan uppfatt-
ning. Tvärtom känner både förvaltare och fastighetsskötare ett stort ansvar för våra fastigheter 
och våra verksamheter oavsett var de är belägna. Visst finns vinster av att ha en stark lokal för-
ankring. Men att hävda brister i ansvarskänsla är ledsamt att höra. Att en medarbetare bosatt i 
Sösdala inte känner samma ansvarskänsla för sina arbetsuppgifter i exempelvis Bjärnum känns 



 

inte igen. Tvärtom kan det vara en styrka, då en medarbetare inte på samma sätt påverkas av 
vänskapsband eller lokala normer.  

Motionären beskriver även ett förhållande där driftverksamheten från Garnisonsområdet liknas 
vid ett ”lämmeltåg” på väg ut till olika delar av kommunen. Liknelsen tar fasta på ineffektiva 
transporter där medarbetaren sitter bakom ratten i stället för att arbeta på plats. Återigen ger en 
sådan liknelse endast en förenklad bild av verkligheten. Självklart förekommer ineffektiva trans-
porter. Däremot arbetar förvaltningen aktivt med att planera sina arbetsuppgifter. Specifika ron-
deringsprogram har utarbetats vilka tar hänsyn till transporter. Utsmyckning av parker och torg 
följer även det ett löpande program. Det som möjligen påverkats av utökade transporter rör 
akuta ärende, vilka behöver åtgärdas omgående. Återigen, förvaltningen ser här en stark korre-
lation mellan en bristfällig underhållsbudget och många akuta fel. I tak med att ett eftersatt un-
derhåll arbetas i kapp väntas även felanmälningarna minska och därmed även transporter kopp-
lade till detta. 

Överlag har transporterna inte ökat inom förvaltningen. Sedan 2018 redovisas samtliga kör-
sträckor i kommunens energibokslut. Sedan 2018 och fram till 2021 har i stället körsträckorna 
minskat kraftigt. En del av minskningen beror på att kultur och fritidsförvaltningen övertagit de-
lar av skötseln från 2018. Även om de båda förvaltningarnas transporter vägs ihop har de totalt 
sett minskat över åren. Detta skulle tvärtemot motbevisa eventuella påstående om utökade 
transporter.  

Körsträckor (km) 

ÅR Tekniska förvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Totalt 

2018 999 059 35 787 1 034 856 

2019 981 479 133 575 1 115 054 

2020 889 656 160 044 1 049 700 

2021 726 462 238 475 964 937 

  

SWOT-analys 
Ett införande av lokalt fastighetsansvar antas ge både positiva och negativa effekter. Nedan pre-
senteras eventuella Styrkor, Möjligheter, Svagheter och Hot.  

Styrkor 
 Närhet till hyresgäst 
 Snabbare inställningstid 
 Lokal anknytning 
 Lättare att ta hjälp av kollegor (tex vid tunga lyft) 

 
Möjligheter 



 

 Köp av tjänster från lokala entreprenörer 
 
 

Svagheter 
 Svårare att leda personal 
 Svårare att skapa stordriftsfördelar 
 Ökad lagerhållning av material 
 Fler arbetsmaskiner och fordon, som nyttjas kortare tider 
 Svårt att bemanna vid frånvaro som semester, föräldraledighet sjukskrivning 
 Svårare att standardisera och kvalitetssäkra 

 
Hot 

 Svårt att göra inköp via lokala entreprenörer och följa LOU 
 Svårare att leva upp till lagstadgade myndighetskrav 
 Svårare att attrahera kvalificerad personal 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Att fullt ut ringa in eventuella kostnader och vinster av att skapa en lokal fastighetsorganisation 
är inte helt lätt. Kostnader för bemanning av tjänster, lokaler, utrustning och fordon är kanske 
enklast att beräkna. Men hur värderas egentligen kostnaden av en försämrad personalförsörj-
ning, kostnaden för försämrad kompetens, kostnad för missad utveckling och tillväxt, eller för 
den delen, vinster av lokal närvaro och snabbare inställningstid.  

I den genomlysning som genomfördes 2016 beräknades en effektiviseringsmöjlighet om mot-
svarande ca 10 000 beställningstimmar. Givet en timkostnad på 350 kr skulle enkom detta inne-
bära en utökad kostnad på 3 500 000 kr per år. Rent organisatoriskt har förvaltningen, genom en 
utökad centralisering, minskat sin bemanning motsvarande tre chefsfunktioner. Kostnaden be-
räknas här till ca 1,2 mnkr, då tjänsterna tidigare även inkluderat operativt ansvar. Eventuella ut-
ökade kostnader för utrustning och fordon bedöms samtidigt inte ha en avgörande betydelse. 
Förhoppningsvis kan det emellertid vara föremål för framtida besparingar.  

Vinster av en minskad körtid kan säkerligen förekomma. Men det finns inget tydligt bevis på att 
så är fallet. Förvaltningen har exempelvis drastiskt minskat sin totala körning under perioden 
mellan 2018–2021. Detta skulle tvärtemot vara ett bevis på motsatsen. En del av körningen har 
emellertid övertagits av kultur och fritidsförvaltningen. Men inkluderas även deras körning 
märks endast en mindre avvikelse. Att hävda att förvaltningarna utökat sina körningar saknar 
således tydliga bevis.     

En förhoppning finns också om att framgent minska lokalytor i kransorter. Förnärvarande är 
det inte möjligt då utrymme för utrustning och maskiner alltjämt efterfrågas. Detta kan emeller-
tid vara en framtida besparing, om än en mindre sådan. 

Summeras de ekonomiska konsekvenserna beräknas ett återskapande av en lokal fastighetsorga-
nisation idag grovt kosta ca 4,7 mnkr årligen, givet att man önskar bibehålla kvalitetsnivån.  



 

Miljömässiga konsekvenser 
En körd kilometer är förenad med miljömässiga konsekvenser. Förvaltningen känner också 
ganska väl till effekterna av fordonens utsläpp. Men, eftersom det finns motstridiga bevis på att 
körningen ökat finns inte heller fog för att påstå att utsläppen ökat. Tvärtemot har körningen 
totalt sett minskat under perioden, vilket såldes skulle ha omvänd effekt.  

Förnärvarande har nuvarande organisation inte adresserat några lokalförändringar. Men det kan 
eventuellt bli aktuellt att avveckla driftlokaler i kransorterna. Ett återinförande kommer således 
begränsat den möjligheten, och därmed motverkat en möjlig besparing av fastighetsrelaterade 
utsläpp. Hur mycket är dock svårt att beräkna i nuläget. 
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Kommunfullmäktige 

§ 10 

Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 
Dnr: KLF 2021/462 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex 
månader efter att motionen har behandlats i kommunfullmäktige för 
kommunstyrelsen ska redovisa en sådan utredning som efterfrågas i motionen. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Edwall (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han anför 
följande. 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var 
Centerpartiets förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, 
bättre och effektivare. Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och 
det största problemet som Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan 
man se "lämmeltåget" med bilar och utrustning till och från Garnisonen i 
Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår 
ifrån. Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man 
kunna sköta och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte 
verkligheten, alla byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för 
att de ska fungera optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär 
det också att ingen känner sig ansvarig för just hantverks gården i Hästveda eller för 
grundskolan i Tyringe. Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med 
problemen som finns är att anställda exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för 
specifika byggnader inom ett område. Där grupper skapas inom tekniska enheten 
med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, parkarbetare osv där de gemensamt 
sköter sina tilldelade byggnader. De olika verksamheterna behöver vid felanmälan 
inte återupprepa problem som uppstår i byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas 
genom "Single-point-of-contact". Även fastighetsförvaltarna bör tilldelas specifika 
byggnader där de som tjänstemän har ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda 
både får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

tvc tH 

28 (46) 
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Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionären att "berörd nämnd" ges i 
uppdrag att utreda följande. 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 

• Miljöbesparing i form av minskade transporter. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 30 
september 2021, § 87, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 271, att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-24, § 218, kommunfullmäktige att bifalla 
motionen på så sätt att tekniska nämnden senast sex månader efter att motionen 
har behandlats i kommunfullmäktige för kommunstyrelsen ska redovisa en sådan 
utredning som efterfrågas i motionen. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jvc__ 
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Centerpartiet Hässleholm 

Motion - Inrätta lokalt fastighetsansvar 

I samband med avvecklingen av det kommunala bolaget HTAB så var Centerpartiets 
förhoppning att drift och skötsel av fastigheterna skulle bli billigare, bättre och 
effektivare. 

Tyvärr så fungerar det inte utanför Hässleholms tätort och det största problemet som 
Centerpartiet upplever är bristen på ansvar. Dagligen kan man se "lämmeltåget" med bilar 
och utrustning till och från Garnisonen i Hässleholm där samtliga fastighetstekniker, 
vaktmästare, parkarbetare m.fl. utgår ifrån. 

Teoretiskt på pappret borde det vara så att oavsett fastighetstekniker ska man kunna sköta 
och underhålla vilken byggnad som helst. Så är självklart inte verkligheten, alla 
byggnader har sina egna egenheter och fix och trix som behövs för att de ska fungera 
optimalt. När personalen åker över hela kommunen så innebär det också att ingen känner 
sig ansvarig för just hantverksgården i Hästveda eller för grundskolan i Tyringe. 

Det enklaste och effektivaste sättet att få bukt med problemen som finns är att anställda 
exempelvis fastighetstekniker blir ansvariga för specifika byggnader inom ett område. 
Där grupper skapas inom tekniska enheten med fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, 
parkarbetare osv där de gemensamt sköter sina tilldelade byggnader. De olika 
verksamheterna behöver vid felanmälan inte återupprepa problem som uppstår i 
byggnaderna, utan problemen kan avhjälpas genom "Single-point-of-contact". 

Även fastighetsförvaltama bör tilldelas specifika byggnader där de som tjänstemän har 
ansvar för sina specifika byggnader. 

Nyckeln i en effektiv fastighetsförvaltning i Hässleholms kommun är att anställda både 
får, känner och tar ansvar för fastighetsdriften av sina fastigheter! 

Därför yrkar Centerpartiet att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda följande: 

• En SWOT-analys genomförs gällande förslaget att inrätta lokala 
"fastighetskontor" samt organisation enligt motionens intentioner. 

• Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande. 
• Miljöbesparing i form av minskade transp01ier. 

Hässleholm 2021-05-31 
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