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Räddningstjänsten Skåne Nordväst i korthet 

RSNV i siffror 

 Omfattar ca 217 000 invånare. 

 Yta, cirka 1202 km² 

 Ekonomisk omslutning ca 213 mnkr 

 Fyra heltidsstationer, fem deltidsstationer 

samt RSNV-räddningsvärn 

 Inom organisationen arbetar totalt cirka 

275 medarbetare fördelat enligt: 

 Operativ personal heltid ca 110 st 

 Operativ personal deltid ca 105 st 

 Myndighetsutövning, administrativ 

och service ca 60 st.  

 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i 

kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska 

ha en förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. 

Förbundsordningen ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av 

bestämmelserna i kommunallagen det dokument som reglerar förhållandena mellan 

medlemskommunerna och förbundet. 

Kommunfullmäktige i Helsingborg,Ängelholm och Örkelljunga beslutade 2012 att räddningstjänsterna 

i de tre kommunerna skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 

2015. Kommunfullmäktige i Bjuv beslutade 2018 att gå med i förbundet och är från den 1 

januari 2019 medlem i förbundet. Syftet med förbundet är att bidra till ett hållbart och 

utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete inom regionen. 

Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de fyra medlems

kommunerna. Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Verksamheten leds av en 

förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och tillika räddningschef 

Organisationen är uppbyggd för att kunna möta den riskbild och det behov som kommunerna och 

medborgarna har. lnriktningsmål och övergripande mål ligger till grund för avdelningarnas 

verksamhetsplanering och aktiviteter. 

Förbundet är organiserat i fyra avdelningar och en förbundsstab: 

oe. ...,,,.,_ 
A,,g•lholm 

Q Hekkl 

• D•ltid 

Å RSNV-vl rn 
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Förbundsledningen 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den 

politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta förebyggande 

och upprätthålla en god utryckningsberedskap. RSNV har nu slutfört sitt sjätte verksamhetsår 

och verksamheten har utvecklats mycket positivt. 

Corona-viruset har präglat hela 2020 i stor grad. Verksamheten har ställts om för att minska 

smittspridningen samt att öka beredskapen för eventuellt stort personalbortfall. Fram till 

senhösten var det liten påverkan på verksamheten om man bortser från Tillsyn och 

utbildningsverksamheten. När de skärpta restriktionerna trädde i kraft 27 /l 0 så stängdes all icke 

nödvändig verksamhet ner och all administrativ personal arbetade hemifrån. RSNV har haft 

dialog med de fackliga parterna och skyddsombuden. I december hade vi ett stort antal sjuka i 

den utryckande verksamheten vilket var en stor utmaning bemanningsmässigt. RSNV har också 

varit delaktiga i ägarkommunernas arbete med att hantera pandemin. 

Erfarenheterna efter de torra somrarna 2014 och 2018 har satt fart på de nationella 

myndigheterna och beredskapen under sommaren har varit god. Helikoptrar och skopande 

brandflygplan har stått i beredskap och använts vid flera tillfällen nationellt. Samtidigt så finns 

det idag en bättre utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Sverige för att kunna 

hantera stora händelser. 

Utöver normal förvaltning har året hittills inneburit en mängd aktiviteter där några kan nämnas 

enligt följande. 

I juni startade officiellt ett RSNV-värn som är en ny resurs för medlemskommunerna för att 

stödja samhället vid kriser. Uppstarten var i Ängelholm och under hösten rekryterades även 

värnpersonal i Helsingborg. Exempel på händelser som kan bli aktuella är översvämningar, 

stormar, oljeutsläpp, elavbrott, utrymningar eller andra kriser. Enheten kan sättas in för att stödja 

räddningstjänsten med till exempel bevakning av brandplatser, enklare släckuppdrag, 

depåfunktion, restvärde och skogsbrandssläckning. RSNV-värn har ingen beredskap och inställer 

sig frivilligt vid en kris eller större räddningsinsats. 

Det har inte undgått någon att den nationella hot- och riskbilden kraftigt har förändrats. En 

viktig del i ett fungerade samhälle även i ett skymningsläge är vår verksamhet. Därför klassas 

verksamheten som "samhällsviktig". Utifrån detta är arbetet med en säkerhetsskyddsanalys för 

RSNV påbörjad där alla i verksamheten kommer att beröras i någon form, bland annat är 

ambitionen att vi ska göra Bårslöv brandstation till ett skyddsobjekt. 
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Under 2020 har RSNV varit värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). Arbetet har 

bedrivits för att förbättra arbetsplatskulturen och med målsättning att öka inkluderingen inom 

RSNV och övriga räddningstjänster. Tanken med konceptet är att väcka känslor, skaka om 

värderingar och att våga erkänna och se de utmaningar räddningstjänsten har med sin 

arbetsplatskultur. Arbetet startade med en kampanj som lanserades via NJR:s hemsida (njr.nu) 

och sociala medier, som nu rullar. Kommande år lämnar vi över stafettpinnen till 

räddningstjänsten Väst. 

Stadsmässan H22 planeras att äga rum i Helsingborg under juni och juli. "H22 -

A smarter city" är en stadsmässa som bjuder in världen till Helsingborg för att dela erfarenheter 

och frågeställningar kring hållbar och smart stadsutveckling. RSNV bidrar med projektet "safe 

skills" som till stora delar finansieras av allmännan arvsfonden. 

Länsstyrelsen har på initiativ av RSNV skapat en grupp med berörda myndigheter där vi 

gemensamt diskuterar problematiken med många trafikolyckor på främst E6:an. En dialog pågår 

om åtgärder för att förebygga, minska avbrottstider och förbättra arbetsmiljön på kort och lång 

sikt. 

Efter flera brev från RSNV och Räddningstjänsten Storgöteborg har ett möte genomförts med 

berörda parter gällande nöd- och karantänshamnsproblematiken. MSB har nu ansvaret att arbetet 
går vidare. 

Under hösten beslutades om förändringar i LSO för en effektivare kommunal räddningstjänst. 

Förändringarna kommer öka förmågan och består bland annat av: 

En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, 

tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för MSB 

En tydligare ledningsorganisation med krav på att upprätthålla en övergripande ledning 

av räddningstj änsten 

Förstärkt tillsyn och stöd genom att MSB tar över ansvaret för tillsyn av kommunernas 

räddningstj änst 

Möjlighet för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga 

förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv 

Lagändringarna träder kraft 1 januari 2021. Förändringar kring handlingsprogram och att ständigt 

upprätthålla övergripande ledning ska vara färdigt senast 1 januari 2022 

Avslutningsvis vill förbundsledningen rikta ett tack till alla er medarbetare och politiker för ert 

arbete under året. Alla kämpar på ett bra sätt, stort som smått. Gemensamt ska räddningstjänsten 

ge en god service för de som bor, verkar och vistas i kommunerna. Tillsammans ska vi utveckla 

https://njr.nu/
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst till en modern och framtidsinriktad organisation som kan 

möta nuvarande och nya utmaningar. Vi är på god väg och har absolut förutsättningar för att 
lyckas! 

Vår vision är "Olyckorna ska vara få och små" 

Då ärde 1·· 
Skulle det u 
Vi komme 
M en det 1 • 

Såhär kan V 

Att åka runt 
Att föreb 

å kom igen 
i inform 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling och förväntad utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunerna och räddningstjänsterna står inför stora utmaningar för att möta ett nytt och 

förändrat samhälle med minskande ekonomiska resurser samtidigt som vi ska bygga upp en 

förmåga inom krisberedskap och civilt förvar. 

RSNV har sedan starten jobbat med en politisk inriktning som innebär att bygga framtidens 

räddningstjänst, skapa en effektiv verksamhet samt vara en attraktiv arbetsgivare. Inriktningen 

behöver förnyas samtidigt som RSNV måste förtydliga målbilden för alla medarbetare. 

Under 2020 har förslag på ny målbild för RSNV tagits fram som ska ge en tydlig bild om vart 

RSNV är på väg. Målbilden som tagits fram i dialog är satt till år 2025 för att den ska kunna vara 

greppbar för alla, tydlig och framåtriktad. Arbetet har pågått sedan februari med olika workshops 

som resulterat i en rapport. Målbilden har presenterats för direktionen, beslut har dock inte 

fattats i avvaktan på ny förbundsdirektör som tillträder 1 februari 2021. 

Utifrån utredningsresultatet har ett förslag till målbild tagits fram som beskriver hur förbundet 

ska se ut år 2025 enligt följande. 

RSNV är en flexibel, modern och optimerad räddningstjänst som: 

Minskar olyckorna och bränderna 
Speglar samhället och levererar en likvärdig service 
Har en ekonomi och verksamhet i balans 
Samverkar med räddningstjänster och andra parter 
Samarbetar med medlemskommunerna inom trygghet, säkerhet, krisberedskap samt civilt 
försvar 
Aktivt följer teknikutvecklingen och är miljömedveten 
Är attraktiv, inkluderande och med högt säkerhetstänk 
Utvecklar svensk räddningstjänst 
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Styrning och uppföljning 

 

 

 

  

Verksamhetsstyrning 

Nationella mål 

Medlemsavgiften från medlemskommunerna har från 201 7 till 2019 inneburit en ökning på 

1,5 % årligen. Mellan 2018 och 2019 är ökningen större men det beror på att Bjuvs kommun 

blev ny medlem. Inför 2021 är medlemsavgiften uppräknad med 1 % precis som inför 2020. 

Medlemsavgift helår (tkr) 

2017 

156 414 

2018 

158 435 

2019 

169 315 

2020 

171 005 

2021 

172 714 

I ägardialogen inför 2019 års budget beslutades att RSNV skulle få uppräknad medlemsavgift 

med 1 % under perioden 2020 - 2022. Utifrån dessa förutsättningar planerar RSNV 

omfattningen på verksamheten för perioden. RSNV planerar enligt sin fastlagda fordonsplan att 

investera i nya släckbilar under åren 2021 - 2025. Detta innebär totalt investeringsutgifter på 

cirka 12 mnkr årligen 2021 - 2022 för att uppgradera fordonsparken. 

Svensk räddningstjänst styrs av lag om skydd mot olyckor (LSO) som reglerar, utifrån de lokala 

förutsättningarna, räddningstjänst- och förebyggandeverksamheten i stort. Lagen beskriver också 

de olika aktörernas, enskilda, kommunen och statens ansvar. 

Ett krav i lagen är att ett handlingsprogram ska tas fram inför varje mandatperiod. 

Handlingsprogrammet innehåller fyra delar som övergripande styr förbundets verksamhet: 

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 

Detaljbeskrivning av beredskap och räddningsinsats 

Detaljerad beskrivning av förebyggandearbetet 
Risk- och sårbarhetsanalys 

RSNV har under 2020 infört en ny verksamhetsstyrningsmodell som har sin grund i 

handlingsprogrammet. 

De nationella målen för räddningstjänsten regleras i lag om skydd mot olyckor. I korta drag kan 

de Nationella målens sammanfattas med; "Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras 

vid olyckor samt att antalet olyckor ska minimeras". Utdrag ur lag om skydd mot olyckor: 
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Uppföljning 

 

 

 

 

1 Kap. Inledande bestämmelser 

1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och i likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

3 kap. Kommunens skyldigheter 

1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

2§ En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde 

att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

 

Utvärdering och uppföljning av de övergripande verksamhetsmålen sker vid delårsbokslut och 

slutet av varje verksamhetsår. I samband med bokslutet redovisas måluppfyllnad och väsentliga 

indikatorer för förbundsdirektionen. Utöver de övergripande verksamhetsmålen sker även 

uppföljning av följande indikatorer: 

Öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet". Indikatorer som mäts är personskador, ut
vecklade bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nöd- läge 
och j ämställhet. 
NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet, 
tydlighet, service- förmåga och informationshantering. 
Medarbetarindex. Förbundet genomför medarbetarenkät 4 gånger per år för att utvärdera 
engagemang, ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa. 
Insatsstatistik. Indikatorer som mäts är antal olyckor, larmbehandlingstider och övrig 
insatsrelaterad statistik. 
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Uppföljning övergripande verksamhetsmål 

Inriktningsmål, politisk inriktning 

 

Följande tre inriktande mål har antagits av Direktionen: 

Framtidens räddningstjänst Förbundet ska arbeta för att skapa en modern räddningstjänst 

som bidrar till ett tryggare samhälle och kan möta framtidens utmaningar och behov. 

Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken verksamhet som jobbar med ständiga 

förbättringar, minskad miljöbelastning och individanpassad olycksförebyggande 

verksamhet med förmåga att förebygga och hantera situationer som kan leda till 
räddningsinsats. 

Effektiv verksamhet Förbundet ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser 

insatser och förebyggande arbete i nära samarbete med medlemskommunerna som 

innebär en ökad trygghet för medborgarna och med färre och mindre olyckor som 

resultat. Detta görs genom ett professionellt förhållningssätt och att alltid ha 

medborgaren i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till förbundet samt en 

utökad regional samverkan med berörda aktörer. 

Attraktiv arbetsgivare Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya 

medarbetare och står för delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling och egenansvar för 

vår personal. Detta görs genom att gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett 
bra bemötande. Förbundet tror på individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. 

Förbundet har stort fokus både på fysisk och psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska 

prägla vårt sätt att arbeta. 
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Verksamhetsstrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de politiska inriktningsmålen har förbundet antagit följande verksamhetsstrategier. 

Förhindra och förebygga olyckor 

Förbundets inriktning är att arbeta mot vanliga brandorsaker i bostäder och utföra riktade 

insatser mot utvalda målgrupper. 

Arbeta med erfarenhetsåterföring internt och externt för att skapa en lärande organisation. 
Arbeta för att människor ska kunna förebygga bränder och andra olyckor genom ökad 
förståelse och förändrat beteende. 
Arbeta med en effektiv och rättssäker myndighetsutövning och hantering av 
myndighetsärenden genom information, remisshantering och tillsyn. 
Arbeta med en snabb och tydlig rådgivning, information och utbildning till medborgare 
och organisationer i brandrelaterade frågor. 
Arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv genom att utveckla vårt sociala engagemang 
tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Ett arbete som ökar tryggheten och 
säkerheten för individer och grupper och därmed kan förhindra olyckor och social oro. 

Beredskap och räddningsinsats 

Förbundets inriktning är att planera, förbereda och genomföra räddningsinsats med en god och 

likvärdig kvalite. 

Stödja medborgarens och organisationers förmåga att förbereda egna åtgärder för insats. 
Genomföra brand- olycksundersökning och insatsutvärdering i syfte att lära av inträffade 
händelser. 
Erbjuda återkoppling till drabbad och skapa mervärde för medborgarna vid insatser. 
Via samverkan verka för en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma 
ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom nordvästra Skåne. Detta omfattar även 
en utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Skåne. 

Stödverksamhet 

För att lösa förbundets uppdrag mot medborgaren behövs en stödjande verksamhet. Den 

stödjande verksamheten innebär bland annat att säkerställa ett fungerande ledarskap, en god 

arbetsmiljö, funktionsdugliga fordon och lokaler, en god administration, att lagar och regler 

efterlevs samt en ekonomi i balans. Förbundets inriktning är att: 

Stödja den fortsatta utvecklingen av förbundet . 
Ta fram betydelsen och implementera värdegrunden i verksamheterna. 
Skapa förståelse för innehållet i verksamhetsplanen/handlingsprogrammet 
i organisationen. 

Skapa en bra arbetsmiljö i förbundet med högt säkerhetstänk. 
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Verksamhetsuppföljning 

En ekonomi i balans och en hållbar personalplanering i förbundet. 

Nedan beskrivs uppföljning av verksamhetsstrategier med koppling till respektive avdelning. 

Förhindra och förebygga olycka - Förebyggandeavdelningen 

Förbyggandeavdelningen arbetar med myndighetsutövning, rådgivning och remisser. Avdelningen 

ansvarar även för hanteringen av automatiska brandlarm, extern utbildning, verksamhet 

gentemot skolor, barn och ungdomar samt leder eller är del i olika sociala projekt tillsammans 

med berörda myndigheter och organisationer. 

Avdelningens verksamhet, med undantag för automatlarmshanteringen, har påverkats kraftigt av 

spridningen av Coronaviruset. Framför allt är antalet genomförda tillsyner lägre än planerat. 

Sedan slutet av året har digitala tillsyner utförts på verksamheter där det bedöms fungera på ett 

tillfredställande sätt. Erfarenheterna hittills är positiva men då den fysiska kontrollen är en 

mycket viktig del av tillsynen utförs även en del tillsyner på plats hos verksamheten enligt en 

särskild framtagen rutin. 

Under året har lagen om skydd mot olyckor reviderats. De flesta förändringarna börjar gälla från 

och med årsskiftet. En förändring som påverkar avdelningen är att det kommer en ny föreskrift 

som styr hur tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras. RSNV har under hösten 

representerat Skånes räddningstjänster i en referensgrupp för framtagandet av den nya 

föreskriften. 

Trots en kraftig påverkan av spridningen av Coronaviruset så har det genomförts lika många 

externutbildningar 2020 som 2019. Intäkterna har dock minskat pga. att efterfrågan på de mer 

intäktsbringande utbildningarna minskat till förmån för de billigare utbildningarna samt på grund 

av en prissänkning för våra medlemskommuner. Sedan slutet av året erbjuds även digitala 

brandskyddsutbildningar då restriktionerna på grund av coronaviruset gör det svårt att genomföra 

fysiska utbildningar. Restriktionerna har även påverkat utbildningarna riktade till skolelever. 

Antalet genomförda skolutbildningar är därför lägre än planerat. 

Under hösten fattades beslut om att avsluta samarbetet gällande räddningsgymnasiet med 

Olympiaskolan i Helsingborg. Anledningen till beslutet var att Olympiaskolan behöver minska 

sina kostnader och därför inte är beredda att betala vad det kostar att bedriva de 

utbildningsmoment som RSNV stått för. De sista årsklasserna avslutas vårterminen 2021. 

Under året har arbetet med att byta ut de mekaniska låsen på automatlarmskundernas 

fasadnyckelskåp till ett intelligent låssystem i princip avslutats. Nu kvarstår endast en handfull 
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luckor där det behöver göras speciallösningar. Dessa förväntas bli klart under första kvartalet 

2021. 

Den första oktober påbörjades ett nytt projekt, Safe Skills, som är ett treårigt projekt lett av 

RSNV med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Målet med projektet är att öka 

riskmedvetenhet hos unga och därmed skapa trygga ungdomar. Detta görs i projektet med en 

upplevelsebaserad utställning om de största riskerna och betydelsen av trygghet för unga i 

samhället i dag. 

I samarbete med Helsingborgshem kommer utställningen att dyka upp i tomma lägenheter i 

olika områden runt om i Helsingborg. Dit kommer skolklasser från närområden att komma och 

få undersöka olika risker till varför en brand kan ha uppstått. 

Utställningen öppnar för skolklasser hösten 2021 och har offentlig premiär under H22-mässan i 

Helsingborg i november 2022. 

Beredskap och räddningsinsats - Operativa avdelningen 

Operativa avdelningen huvuduppdrag är att genomföra insatser inom godtagbar tid och på ett 

effektivt sätt enligt Lagen om skydd mot olyckor. Operativa avdelningen ansvarar för den 

utryckande verksamheten, ledningsorganisationen, ledningscentralen och insatsförberedande 

enheten. Operativa avdelningen ansvarar även för olycksundersökningsverksamheten, 

havslivräddarna och förbundets arbete med samverkansföretag. 

Tiden från mitten av mars har präglats av covid-19 och det har påverkat verksamheten. Den 

operativa inriktningen var tidigt att dra ner ner på planerade aktiviteter för att säkerställa 

bemanningen. Fram tills de skärpta restriktionerna beslutades för Skåne så var det liten påverkan 

på verksamheten. De sista månaderna har varit ansträngda planerings- och bemanningsmässigt 

och endast de övningar som krävs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) har genomförts. I 

takt med att smittspridningen ökat i Skåne har situationen förvärrats i den utryckande 

verksamheten där fokus har varit på att upprätthålla den samhällsviktiga funktionen. 

Från årsskiftet har bemanningen på Ängelholm deltidsstation ökats till 1 +4 och Allerums 

deltidstation har flyttat till Berga brandstation och blivit Berga deltid. Omställningen har 

fungerat och den nya organisationen skapar nya möjligheter för RSNV. Örkelljunga deltid har 

rekryterat en deltidssamordnare för att skapa lokal förankring både internt i verksamheten och 

gentemot kommunen. Detta är en lösning som varit framgångsrik i Bjuv sedan tidigare. Två 

viktiga satsningar som skapar förutsättningar för RSNV att skapa en bra deltidsorganisation. 

När det gäller olycksundersökning så har följande händelser återrapporterats till den operativa 

personalen; misstänkt farlig försändelse (pulverbrev), tågolyckan på Knutpunkten och en 

villabrand med speciella förutsättningar. 
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Under året har 30 instruktörsledda utbildningsdagar genomförts både för deltid- och 

heltidspersonal. För deltidspersonalen har vi utbildat i motorsåg samt i PDV instruktionen 

(Pågående Dödligt Våld), vilket innebär att hela organisationen är nu utbildad enligt PDV. I 

heltidsorganisationen har vi implementerat ny metodik för insats i höghus, ny metodik för 

slangutläggning och infört batteridrivna hydraulverktyg för dörrforcering. 

Introduktionsutbildningar för heltids- och deltidsbrandmän har genomförts. 

RSNV-värn har startats upp i Ängelholm. Rekrytering och utbildning har genomförts och värnet 

gick i drift inför sommaren. I Helsingborg genomfördes rekrytering enligt plan under hösten men 

eftersom utbildningen inte kunde starta med tanke på smittläget i Skåne så har driftsättningen 

förskjutits. Planen är att driftsätta värnet i Helsingborg så fort situationen tillåter. 

RSNV har skrivit ett nytt avtal med ICA som skapar förutsättningar för att tillsammans kunna 

hantera eventuella utsläpp av farligt ämne på deras anläggning. 

Under sommaren har RSNV bedrivit havslivräddarverksamhet på tre stränder i Helsingborg som 

tilläggsuppdrag av Helsingborgs stad. 

Operativa verksamheten har haft ett antal händelser under året som sticker ut; en ladugårdsbrand 

i Bjuv, en tankbil med ammoniak som välte i Ängelholm och en brand där två villor förstördes i 

en central del av Helsingborg. När det gäller sjukvårdslarm har RSNV tillsammans med Region 

Skåne tagit fram instruktioner och skyddsnivåer för säkra sjukvårdsinsatser. 

Från årsskiftet 2021 gäller nya krav på övergripande ledning vilket innebär att RSNV under 

kommande år behöver prioritera implementering av de nya föreskrifterna. 
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Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal händelser 228 (197)  1946 (1890) 479 (533) 257 (255) 2910 (2875) 148 (51) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal bränder 29 (19) 190 (190) 35 (46) 10 (15) 264 (270) 31 (41) 

varav skolor 3 (1) 14 (13) 0 (1) 0 (0) 17 (15) 1 (0) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal 
trafikolyckor 

33 (32) 273 (308) 94 (122) 39 (39) 439 (501) 43 (45) 

 

 

 

 

 

Kommun RSNV 

Automatlarm utan tillbud 825 (868) 

Brand i skog/mark 70 (90) 

Brand i fordon 121 (147) 

Drunkning 9 (14) 

Självmord/försök 56 (63) 

Hjälp till polis 7 (2) 

Hjärtstoppslarm 181 (159) 

Annat sjukvårdslarm (IVPA) 208 (153) 

Övrig hjälp till ambulans 86 (75) 

Lyfthjälp ej åt ambulans 62 (61) 

Övriga uppdrag 521 (481) 

Händelsestatistik 

Händelser som föranlett utryckning. "Övriga" omfattar uppdrag med minst en deltagande enhet 

från RSNV utanför RSNV:s medlemskommuners geografiska område. 

Samtliga uppgifter är hämtade från räddningstjänstens rapporteringssystem. 

Jämförelser med statistik från samma period föregående år står inom parantes. 

Totalt antal händelser 

Byggnadsbränder 

I I 
Trafikolyckor 

Övriga larmtyper i RSNV 2020 

Antalet trafikolyckor har minskat jämfört 2019 och antalet händelser där RSNV har assisterat 

sjukvården har ökat. Båda dessa fenomen beror med största sannolikhet på Covid-19. Trafiken på 

våra vägar har minskat och ambulansverksamheten har varit upptagen i större utsträckning än 

under 2019. Detta har lett ett utökat behov av räddningstjänstens hjälp i samband med 

sj ukvårdslarm. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

16 

 

Stödverksamhet - Verksamhetsstöd 
Avdelningens verksamhet omfattar Teknik/IT, Service och Fastighet som verksamhetsområde. 

Avdelningens mål är att ge en god service och att vara ett stöd till förbundets verksamheter, så att 

de har rätt förutsättningar att genomföra sina uppdrag på bästa sätt. 

All förrådsverksamhet och godshantering har under året flyttats till Brandorama och hanteras nu 

enhetligt av serviceenheten. Förrådet har under året lagt mycket tid på att beställa och få tag i 

rätt skyddsutrustning och handsprit med anledning COVID smittan. 

Flera processer har setts över under året med förändrade rutiner för arbetskläder, felanmälan och 

beställningar. Processerna sker nu digitalt. 

På övningsfältet har vi bistått med hjälp och service vid ca 400 interna/externa övningstillfällen. 

Inom Teknik/IT har arbetet med system och teknikuppdateringar fortsatt enligt normala rutiner. 

Stabstorget i ledningscentralen har nu fått ny styrteknik för att styra de stora huvudskärmarna vid 

stabsarbete och utbildning. Konferens- och mötesrummen är nu också på gång att uppdateras 
med ny teknik, där ett flertal rum redan är klara. 

Vårt verksamhetssystem Daedalos, som hanterar larmhändelser, myndighetsutövning, personal, 

scheman mm har under året fått flera stora uppdateringar. Under året har vi arbetat med att få in 

lönehanteringen för deltidspersonalen i systemet för att få en tydligare och säkrare hantering. 

Processen beräknas klar under inledningen av 2021 . 

Gällande materiel och fordon är den nya kemcontainern som upphandlades i samverkan med R

Syd nu i drift. Upphandling av fyra nya släck- räddningsfordon är klar och planerad leverans sker 

löpande under år 2021-2022. Under hösten har också en upphandling av en lastväxlare påbörjats 
och målet är att ha upphandlingen klar under inledningen av 2021. I övrigt har den planerade 

utbytesplanen följts. 

För att förbättra arbetsmiljön har ett flertal mindre ombyggnationer genomförts på stationerna. 

På Ängelholms brandstation har damernas omklädningsrum byggts om och tvättstugan är flyttad. 

Stödverksamhet - Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi och kansli. Kommunikatör finns sedan 

årsskiftet inom förbundsledningsstaben som en delad tjänst med operativa avdelningen. 

Friskvårdskonsulenten har slutat under april månad. Hennes arbetsuppgifter har omfördelats 

inom främst den operativa avdelningen. 

För att förbättra administrationen har en integration gjorts mellan ekonomisystemet och 

verksamhetssystemet. Detta innebär att en stor del av faktureringsarbetet automatiserats. Under 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

inledningen av 2020 har administrationen tagit fram nya riktlinjer för GDPR. Dessa börjar gälla 

under 2020. 

Utifrån de inriktande målen ska förbundet uppnå följande övergripande verksamhetsmål under 

2020 och framåt. 

Mål 

RSNV ska verka för 
att årligen minska 
antal bostadsbränder. 

Kommentar 

RSNV ska verka för 
att antalet 
omhändertagna vid 
bränder och olyckor i 
samband med 
räddningsinsatser 
årligen minskar. 

Siffrorna visar på en liten minskning för perioden. Orsaken är 
svårbedömd men kan vara en Corona-effekt. Att påverka och minska 
bostadsbränderna är ett arbete där många aktörer måste vara 
delaktiga. RSNV fortsätter arbetet med att förebygga och informera 
med en förhoppning att antalet bostadsbränder ska minska 
kontinuerli t . Målet är u llt. 
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Kommentar 

Räddningsinsats ska i 
80 % av fallen 
påbörjas inom 10 
minuter (från larm till 
framkomst på 
skadeplats) vid 
tidskritiska händelser 
såsom insatser där 
människoliv och stora 
ekonomiska värden 
hotas. 

Kommentar 

Siffrorna visar på minskning för perioden. Minskningen är delvis en 
Corona-effekt då antalet trafikolyckor har minskat. Att påverka och 
minska bränder och olyckor är ett långsiktigt arbete där många 
aktörer måste vara delaktiga. RSNV fortsätter arbetet med att 
förebygga och informera med en förhoppning att antalet händelser 
ska minska kontinuerli . Målet är u llt. 

Variationerna mellan kommunerna beror i huvudsak på placering av 
brandstationer, organisationsform och närheten till invånarna. Det är 
viktigt att bevaka den långsiktiga trenden så inte förbundets 
täckningsgrad försämras. Genom att presentera statistiken kommunvis 
synliggörs skillnaderna mellan kommunerna. I Bjuv har både 
inryckningstider och utryckningstider påverkats av vägarbeten på väg 
110 under året. Målet är u llt för RSNV som helhet. 
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1 eNPS är ett globalt nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet och medarbetartillfredställelse. Frågan ställs på 

följande sätt: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” 

 

Det ekonomiska 
resultatet ska uppgå 
till minst 0, 1 % av 
omslutningen och 
sj älvfinansieringsgrade 
n för investeringar ska 
överstiga 100 % över 
tid. 

Miljöbelastningen ska 
vara så låg som möjligt 
för hela 
verksamheten.* 

Medarbetarna ska vara 
stolta, kompetenta, 
känna engagemang 
och trivsel på 
arbetsplatsen.* 

RSNV ska vara en 
säker och en 
inkluderande 
arbetsplats.* 

Målvärdet för ekonomiska resultatet är + 213 tkr. I bokslutet för 2020 
är resultatet+ 724 tkr. Målet är uppfyllt. Den ackumulerade 
självfinansieringsgraden är 159 %, avseende perioden 2016-2020 och 
målet är därmed uppfyllt vid årets slut. Prognos för framtida 
investeringar gör att självfinansieringsgraden minskar och kommer 
understiga 100 % år 2024 då större investeringar är planerade för 
inköp av nya släckbilar. 

Hela organisationen har nu sopsorteringsrutiner på alla arbetsplatser 
inkl. kontoren. Fordonsparken gällande personbilar är nu 
genomgången och effektiviserad, äldre fordon har rangerats ut, och 
vid nya fordonsupphandlingar tas det hänsyn till miljöaspekterna så 
långt det är möjligt. El-cyklar har köpts in för att kunna användas 
lokalt i tillsynsverksamheten. 

Dec 2019 Dec 2020 
eNPS1 

-10,2 14 
Qämförelsevärde 3,3 - 2020) 

Engagemangsindex 
3,7 4,3 

Qämförelsevärde 3,8 - 2020) 

Dec 2019 Dec 2020 
Andel som känt sig utsatt för 
kränkande särbehandling 

5% 3,4 % 

Allvarliga tillbud - anmälda till 
arbetsmiljöverket 

0 2 

Anmälda olycksfall i RIA som lett 
4 7 

till sjukfrånvaro 

*För markerade övergripande målvärden redovisas indikatorer som inte är fastställda mätvärden. 

Vi konstaterar att för en en del av indikatorerna har det skett en förbättring och i två fall är det 

försämrade värden. Övergripande bedömning av dessa indikatorer saknas då fastställda målvärden 

ej beslutats i verksamhetsplan. 

Sammanfattande bedömning av mål 
Sammantaget är ekonomiska mål och verksamhetsmålen uppfyllda för 2020. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Årets löneöversyn påverkades av Coronapandemin utifrån att de centrala avtalsförhandlingarna 

sköts fram till hösten 2020. I löneöversyn 2020 gjordes en större satsning om 4,6 % på grupperna 

styrkeledare, brandmän, inre och yttre befäl. Bakgrunden till detta är att dessa grupper ligger lågt 

i lön, framför allt i relation till Räddningstjänsten Syd. Det totala utfallet för löneöversyn 2020 

blev 3,8 %, med fördelningen 4,6 % till operativ personal och 2,4 % till dagtidspersonal. 

Medarbetarundersökningen genomförs sedan december 2019 en gång per kvartal för 

heltidspersonalen. Resultaten från den senaste undersökningen i december, visar att RSNV: s 

resultat nu ligger över Eletives jämförelsevärden för samtliga mätområden. Engagemangsindex 

har ökat från 3, 7 vid första mätningen i december 2019 till 4,3 i december 2020 

Qämförelsevärde 3,8) . Särskilt glädjande är att vi ser att andelen som känt sig utsatt för 

kränkande särbehandling har minskat från 5% i december 2019 till 3,4% i december 2020. Vi ser 

också en positiv trend vad gäller eNPS-värdet. Detta har ökat, från -10,2 i december 2019, till 0 i 

augusti 2020 och till 14 i december 2020 Qämförelsevärde 3,3). 

Forskningssamarbetet kring riskmedvetenhet med Magnus Linden, Lunds Universitet fortskrider 

och under maj genomfördes en enkät för den operativa personalen kring säkerhetskultur och 

riskmedvetenhet. Under hösten hölls workshops med befälen som kommer att ligga till grund för 

utbildningar för styrkeledare, yttre befäl och VBI (vakthavande brandingenjör) kring 

riskmedvetenhet, riskbedömning och beslutsfattande i extrema/komplexa situationer. På sikt 

undersöks möjligheten för ytterligare eventuellt samarbete med koppling till den forskning som 

bedrivits på räddningstjänsten i Cardiff, UK Fire Brigade och som resulterat i en metodik för 

förbättrat beslutsfattande under risk och målorienterad träning. 

I juni genomfördes ett chefsforum för samtliga chefer med två föreläsningar av Magnus Linden. 

Dessa berörde säkerhetskultur och kränkande beteende. 

Arbetet med NJR (Nätverket Jämställd Räddningstjänst) påverkades av Coronapandemin i den 

mån att endast en av de fyra planerade konferenserna har kunnat genomföras under 2020. En ny 

webbsida för NJR har tagits fram, liksom övningar och filmer med syfte att sätta fokus på 

arbetsplatskulturen och med en ökad inkludering som målsättning. Tanken med RSNV: s koncept 

var att väcka känslor, skaka om värderingar och att våga se de utmaningar räddningstjänsten har 

med sin arbetsplatskultur. Lansering av den nya webbsidan, filmer etc. påbörjades via sociala 

medier i maj månad och pågick tom november. Den första lanseringsmånaden resulterade i 1840 

unika besök på NJR: s nya webbsida njr.nu. Av de två filmer som producerats, har filmen med 

Glenn Borgkvist haft störst genomslagskraft på sociala medier. Konceptet med övningar och 

filmer som tagits fram, började användas internt i organisationen from maj månad. 
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Personalstatistik RIA händelser 

RIA 2019 2020 

Totalt antal anmälda händelser 94 102 

Anmälda händelser RIB 6 8 

Antal klara händelser tom sep  52 av 64 54 av 76 

Totalt antal arbetsskador med sjukfrånvaro 4 av 21 7 av 21 

Totalt antal arbetsskador 21 21 

Totalt antal tillbud 23 18 

Totalt antal säkerhets/riskobservationer 18 16 

Totalt antal förbättringsförslag 1 2 

Totalt antal övriga avvikelser 27 45 

Egendom/säkerhet 4 0 

      

Sjukfrånvaro 

Under 2020 inrapporterades 102 händelser i RIA (94 händelser 2019), varav 8 från RIB

organisationen (6 händelser 2019). I augusti implementerades en mobilapplikation för 

anmälningar av händelser i RIA, i syfte att underlätta inrapporteringen för framförallt RiB

organisationen. 

Aldcrint_sjukfrv Totalt sjukfrånvaro Kvinnor sjukfr:invaro ___ Män sjukfratlvaro 

Sjukfrv Ordarbtid Sjukfrv Sjukfrv fr o m dag 60 I Sjukfrv Ord arbtid Sjukfrv Sjukfrv fr om dag 60 I Sjukfrv Ord arbtid Sjukfrv Sjukfrv fr o m dag 60 
tim ¾ Timmar ¾ tim ¾ Timmar ¾ tim % Timmar 

A: <= 29 år 458 31 252 1,47 0 0,00 125 9 299 1,34 0 0,00 333 21 953 1,52 

Be 30-49 å, 7 248 207 027 3,50 l 065 14,70 744 131 15 5,67 0 0,00 6 504 193 91 1 3,35 

C: >= 50å< 5 390 135 729 3,97 l 014 18,81 584 18 736 3,12 0 0,00 4 806 116 993 4,1 1 

Totalimmma: 

130% 374007 3 50 2079 15 88 1453 41150 3,53 0 0 00 11643 332 857 3,50 

Den totala sjukfrånvaron, har ökat med ca två procentenheter från 1, 7 % (2019) till 3,5 % 

(2020). Långtidssjukfrånvaron (fler än 60 sjukdagar) har ökat med 4 procentenheter, från 12 % 

av den totala sjukfrånvaron 2019, till 16 % av den totala sjukfrånvaron 2020. Under 2020 har 6 

personer varit sjukskrivna längre än 60 dagar (motsvarande 3 personer under 2019), varav 

samtliga 6 personer nu är tillbaka på 100 %. Under året genomfördes rehabiliteringsutredning 

och förebyggande arbete, för en person med hög korttidssjukfrånvaro. 

0 

l 065 

l 014 

2079 

% 

0,00 

16,38 

21,10 

17,M.., 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

                                                                    

Inför verksamhetsåret 2020 gjordes stora anpassningar för att minska effekterna av den 

beräknade kostnadsutvecklingen framöver. Besparingar på cirka 5 miljoner kronor gjordes för att 

möta kostnadsutvecklingen fram tom 2022. 

Under året har larmplanen ändrats för fordon. Detta innebär att att ett höjdfordon sålts och 

förlusten har belastat bokslutsresultatet för 2020. 

Under 2020 uppstår Coronapandemin. Inledningsvis befarades ökade kostnader i form av 

extrainkallningar vid sjukfrånvaro samt kraftigt minskade intäkter. I bokslutet konstateras att 

personalkostnader hållit budgeterad nivå och att intäktsminskningen på tillsyner och utbildningar 

uppvägs av ersättningar från staten samt övriga ökade intäkter. 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2020 räknades upp 1,0 %. För verksamhetsåren 2021 - 2022 är 

uppräkningen av medlemsavgiften fastställd av tidigare ägardialog till 1 % årligen. 

Kostnadsutvecklingen bedöms i nuläget vara högre än 1 % per år. Skillnaden mellan den 

procentuella ökningen av medlemsavgiften och ökande kostnader i verksamheten har resulterat i 

effektiviseringar som nu genomförts inför budget 2021 och 2022. 

Pensioner 

Kostnaden för pensioner har sedan 2018 en särskild finansiering via medlemskommunerna. 

RSNV kalkylerar sedan tidigare med det påslag för sociala avgifter som enligt SKR 2 gäller för 

kommuner (8,73%) . För överskjutande kostnader utöver påslag för sociala avgifter fakturerar 

RSNV nettokostnaden för pensioner till ägarkommunerna. 

Sedan budgeten gjordes inför 2020 har de beräknade pensionskostnaderna minskat. Detta beror 

på nya beräkningar från KPA där kostnaderna har gått ned, detta leder till ett minskat behov av 

extra finansiering avseende pensioner från ägarkommunerna under 2020. Differensen mellan 

beräkningarna från KPA beror på avgångna brandmän under året, rättelser mellan RSNV och 

Helsingborgs stad samt nya antaganden om personalomsättning för brandmän nationellt. 

Utfallet för pensionskostnaderna för 2020 är 11,3 mnkr. Ägarkommunerna har tillskjutit 4 mnkr 

utöver medlemsavgiften under 2020, resterande del 7,3 mnkr utgör internt påslag för 

2 SKR - Sveriges Kommuner och regioner 
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Balanskravsresultat 
 

 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

+ Årets resultat enligt resultaträkningen 724 553 – 477 

- reducering samtliga realisationsvinster    

+ justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

- justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper    

= årets resultat efter balanskravsjusteringar 724 553 – 477 

-reservering medel till resultatutjämningsreserv    

+ användning av medel till resultatutjämningsreserv    

= Balanskravsresultat (prognos) 724 553 – 477 

pensionskostnader. Avsättning har gjorts för särskild avtalspension för brandmän, genomsnittlig 

beräknad pensionsålder är 60 år. Denna redovisas under posten för avsättningar. 

Finansiella tillgångar 

RSNV placerar inte finansiella tillgångar. För att hantera variationer vid behovet av likvida medel 

finns en utställd checkkredit på totalt 20 mnkr via Helsinborg stads internbank, per 2020-12-31 

är denna inte utnyttjad. Checkkrediten var tidigare 65 mnkr men har sänkts till 20 mnkr i samråd 

med Helsingborgs stad under 2020. 

Efter bokslutet 2019 återstår inget underskott att reglera för åren 2018 - 2019. 

Balanskravsresultat för 2020 är 724 tkr. 
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Driftredovisning 

 Bokslut Budget  Avvikelse 

 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

Intäkter 211 192 212 765 -1 573 

Kostnader -210 469 -212 515 2 047 

Totalt 724 250 474 

Driftredovisning totalt RSNV 

Ekonomiskt utfall förbundet 

Resultatet för perioden är ( + 724) tkr. Budgeterat överskott var ( +250) tkr vilket innebär ett 

överskott mot budget på ( +4 7 4) tkr. I resultatet för helåret finns viss påverkan avseende på 

Corona utbrottet, dessa består i minskade intäkter för utbildning och tillsyner men även något 

lägre kostnader för personal än budgeterat. Då löneavtalen inte är klara för deltidsbrandmännen 

är hänsyn till dessa tagna i redovisningen. Under året har prognosen för helårsresultatet varierat 

pga av skiftande förutsättningar med anledning av Coronautbrottet. 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna för perioden är ( +211 192) tkr, vilket innebär (-1 5 73) tkr under budget. 

Intäktsawikelserna består främst av lägre intäkter för; pensionsfinansiering, tillsyner och 

utbildningsintäkter. Coronautbrottet har påverkat intäkterna för utbildning och tillsyner. 

Intäkterna har dock varit högre än budget för statsbidrag, operativa intäkter, automatlarm och 

försäljning av fordon. 

Verksamhetens kostnader 

Kostnaderna för perioden är (-210 469) tkr, vilket innebär ( + 204 7) tkr under budget. Lägre 

kostnader än budget beror på lägre pensionskostnader men samtidigt högre kostnader för övrig 

drift och avskrivningar än budgeterat. 
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  Utfall Budget 

  

Budget 
avvikelse 

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat 

Förbundsledning 616 174 408 -16 607 157 801 177 998 -20 814 157 184 

Operativa avdelningen 945 13 511 -109 898 -96 387 12 814 -110 147 -97 333 

Verksamhetsstöd -2 463 4 627 -68 671 -64 044 2 654 -64 235 -61 582 

Förebyggande exkl ext utbildn. 599 14 729 -9 201 5 527 14 812 -9 884 4 929 

Utbildningsenheten 181 3 891 -2 602 1 289 4 475 -3 367 1 108 

Administrativa 595 27 -3 487 -3 460 12 -4 068 -4 056 

  474 211 192 -210 469 724 212 765 -212 515 250 

Utfall och prognos jämfört med budget per avdelning/enhet 

Förbundsledningen redovisar ett överskott på ( +616) tkr. Omslutningen påverkas av separat 

pensionsfinansiering, finansiering i samband med neddragning, samt projektfinansiering i 

samarbete med NJR och Omställningsfonden. 

Förebyggande avdelningen exkl utbildningsenheten har ett överskott mot budget på ( +599) tkr 

för helåret. Intäkterna är högre än budgeterat för automatlarm medan tillsynsavgifterna är under 

budget pga av lägre antal tillsyner som genomförts med koppling till Coronarestriktioner. 

Utbildningsenheten redovisar ett överskott mot budget på ( + 181) tkr. Intäkterna har minskat i 

förhållande till budget pga Coronautbrottet men utbildningsenheten har samtidigt hållit nere 

inlåning av personal och på så sätt kunnat lämna överskott mot budget. 

Operativa avdelningen redovisar ett positivt resultat ( +945) tkr detta beror på ökade intäkter 

mot budget samt något lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. I bokslutet har 

reservation skett för retroaktiva löner avseende den operativa personalen för arvoden, timlöner 

och nya löneavtal för deltidsbrandmän. Under året befarades kraftiga ökningar av 

personalkostnaderna kopplat till sjukfrånvaro och övertidsersättningar orsakat av 

Coronautbrottet. Sjukskrivningar har dock generellt varit låga kopplat till Corona med undantag 

för några veckor i december då kostnaderna gick upp. Under året höjdes lönerna med en särskild 

satsning på den operativa personalen. 

Verksamhetsstöd visar på ett underskott på (-2 463) tkr för perioden. Under året har RSNV 

fattat gemensamma beslut som orsakat kostnader av engångskaraktär för Verksamhetsstöd. 

Avvecklingen av höjdfordonet i Örkelljunga blev en nettoeffekt på ca 1 229 tkr under året. 

Fordonsplanen ändrades för ett tidigare utbyte av höjdfordonen åren 2023 - 2025, detta 
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medförde kostnadsökningar på 600 tkr under 2020 i fordonsavskrivningar utöver budget för 

fordonen. Under året togs också beslut att anpassa omklädningsrum på Ängelholms brandstation 

för att få fler omklädningsrum för damer, detta medförde en kostnad på 3 7 5 tkr. Utöver detta 

gjordes en översyn av anläggningsregistret i bokslutet med ändrad hantering för skyddskläder och 

kortare avskrivningstider för visst operativt material. 

Administrativa avdelningen redovisar ett överskott ( +596 tkr) mot budget för perioden. 

Överskottet beror på besparingar som gjorts inför budget 2020. 
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Investeringsredovisning 

Följande nyinvesteringar har gjorts:  
Fordon  1 675 

Teknik  441 

Kemresurscontainer  1 268 

Material  1 022 

varav klippverktyg 792  

Preliminära anläggningar  146 

Summa:  4 552 

Enligt budget skulle ytterligare ett fordon köpts in för ca 2 000 tkr men den upphandlingen har 
blivit försenad. Inköpet kommer istället belasta 2021 års investeringar. 
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Resultaträkning 

 

Not 

Budget 
      helår 

Bokslut 
Jan-Dec 

Avvikelse 
Jan-Dec 

Utfall 2019 
Jan-Dec 

 
Verksamhetens intäkter 

    
Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 171 006 171 004 -2 169 315 

Övriga intäkter 2 41 760 40 188 -1 571 42 678 

Verksamhetens intäkter 
 

212 765 211 192 -1 573 211 993 

      
Verksamhetens kostnader 3     
Personalkostnader  -134 746 -129 017 5 729 -134 390 

Övriga driftskostnader  -69 432 -73 030 -3 597 -69 604 

Avskrivningar   -7 565 -8 188 -623 -7 232 

Verksamhetens kostnader  -211 743 -210 235 1 508 -211 226 

 
 

    

Verksamhetens nettokostnader  1 022 957 -64 766 

      

Skatteintäkter      

Generella statsbidrag och utjämning           

Verksamhetens resultat 
 

1 022 957 -64 766 

      
Finansiella intäkter  0    

Finansiella kostnader 8 -772 -234 538 -213 

Resultat efter finansiella poster 
 

250 724 474 553 
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Balansräkning 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 

    

Anläggningstillgångar    

Maskiner och inventarier       10,11 30 608 38 944 

Summa anläggningstillgångar  30 608 38 944 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 4 29 237 79 994 

Kassa och bank   82 740 83 140 

Summa omsättningstillgångar  111 976 163 134 

    

Summa tillgångar  142 584 202 078 

    

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital  7 752 7 198 

Periodens resultat  724 553 

Summa eget kapital  8 475 7 752 

    

Avsättning 7 
26 992 25 289 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 5,11 1 667 67 577 

Kortfristiga skulder 6 105 450 101 460 

Summa skulder  107 117 169 037 

    

Summa eget kapital och skulder  142 584 202 078 

file:///C:/Users/jotr1003/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3BEABBA0.xlsx%23RANGE!A175
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten  
2020-12-31 2019-12-31 

    

Rörelseresultat före finansiella poster 957 766 

Avskrivningar  8 188 7 232 

Förändring av avsättning pension  1 702 5 066 

Övriga ej likvidpåverkande poster  -140 7 

Omklassificering till finansieringsverksamhet 794 850 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 11 502 13 922 

    

Erlagd ränta  -24 -213 

Ökning/minskning av kundfordringar 49 813 13 983 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 945 -1 946 

Ökning/minskning leverantörskulder 2 624 -172 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 377 4 780 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 237 30 354 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar -4 552 -5 259 

Nedskrivning och förlust vid försäljning/utrangering 2 272  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 437 30 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -843 -5 229 

    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av skulder för finansiell leasing -794 -850 

Förändring långfristiga skulder  -65 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -65 794 -850 

    

Årets kassaflöde  -400 24 275 

Likvida medel vid årets början  83 140 58 865 

Likvida medel vid årets slut  82 740 83 140 

Förändring av likvida medel  -400 24 275 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet 

med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningen av 

checkkrediten under långfristiga skulder har ändrats sedan föregående bokslut i övrigt är samma 

redovisningsprinciper tillämpade som vid föregående bokslut. Under perioden har det inte 

förekommit några säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten. Det har 

inte heller tagits upp någon jämförelsestörande eller extraordinär post. 

Materiella tillgångar 

Fordon och inventarier med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på 

ett halvt prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för 

planerade avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen tagits i bruk. 

De fordon som har övertagits från medlemskommunerna i samband med deras anslutning till 

förbundet och som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde som översteg ett halvt prisbasbelopp 

har tagits upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. Medlemskommunernas 

avskrivningsplaner för dessa har fortsatt att användas, då i huvudsak samma tidsperspektiv för 

avskrivning tillämpats. 

De huvudsakliga avskrivningstiderna/nyttjandeperiod som tillämpas är: 

Markanläggningar 20 - 25 år 

Fordon 3 - 15 år 

Räddningstj änstmateriel 5 - 15 år 
Inventarier 5 - 10 år 

IT utrustning 3 5 år 

Leasing 

Förbundets personbilar leasas. För närvarande leasar förbundet 21 personbilar. Utbytestakten för 

leasingfordon är 5 - 7 år. 

Avsättningar 

Under avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som 

har särskild avtalspension (R-SAP avtal). Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. 

Pensionsrätterna inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets 

pensionsadministratör KPA. Snittåldern beräknas i nuvarande beräkning bli 60 år. RSNV belastar 

driften med internt påslag för sociala avgifter totalt 40, 15% (8, 73 % avser bokning för 
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kollektivavtalad pension samt avtalsförsäkringar). Överstigande kostnader för pensionsdelen 

finansieras av ägarkommunerna via separat finansiering och fördelas enligt aktuell ägarindelning. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betald. För 

kundfakturor har de fakturor med förfallodatum äldre än 6 månader bokas som osäkra. 

Långfristiga skulder 

Under långfristiga skulder redovisas långfristig del av leasingsskuld. Den checkkredit som 

förbundet har i Helsingborgs stads koncern redovisas endast om negativt saldo finns och 

nyttjande sker. 

Kortfristiga skulder 

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid regleras till aktuellt värde vid varje 

helårs bokslut. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa

och banktillgodohavande. 
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Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 
   

 
    

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Medlemsavgift 167 680 167 678 2 165 989 

Tilläggsuppdrag - ingår i Hbg medlemsavgift 3 326 3 326 0 3 326 

Summa 171 006 171 004 2 169 315 

Not 2 Övriga intäkter     

     

 
Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Tillsyn 1 487 940 -547 1 582 

Automatlarm 10 068 10 799 731 10 840 

Utbildning 4 475 3 891 -584 4 484 

Övriga intäkter pensionfinansiering 9 393 4 002 -5 391 7 937 

Övriga intäkter* 16 337 20 556 4 219 17 835 

Summa 41 760 40 188 -1 572 42 678 

*varav sjukvårdslarm & IVPA 378 tkr 2020, (2019 - 291tkr) (2018 256 tkr) 

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 

    

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Löner 119 112 117 861 1 251 119 674 

Lönekostnader - pension externa kostnader 15 634 11 156 4 478 14 716 

Lokaler 32 563 33 136 -573 33 127 

Övriga driftskostnader 36 870 39 894 -3 024 36 477 

Avskrivningar 7 565 8 188 -623 7 232 

Summa 211 743 210 235 1 508 211 226 

Not 4 Fordringar 
  

 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 20 149 69 962 

Övriga kortfristiga fordringar 3 344 487 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 5 744 6 783 

Mervärdesskattefordran 0 2 762 

Summa 29 237 79 994 
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Not 5 Långfristiga skulder   

 

2020-12-31 2019-12-31 

Checkkredit Helsingborgs stad 0 65 000 

Långfristig del av leasingsskuld (se not 11) 1 667 2 577 

Summa 1 667 67 577 

   

Not 6 Kortfristiga skulder 
  

 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 9 974 7 350 

Kortfristig del av leasingskuld 728 844 

Övriga kortfristiga skulder 4 220 4 808 

Avgiftsbestämd pension  3 942 4 132 

Avgiftsbestämd pension särskild löneskatt 990 1 002 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85 596 83 324 

Summa 105 450 101 460 

 

Not 7 Avsättning   

 2020-12-31 2019-12-31 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2019-12-31 20 352 16 275 

Reglering 0 0 

Ränteuppräkning 210 183 

Basbeloppsuppräkning 350 358 

Nya utbetalningar -453 -681 

Intjänad Särskild avtalspension 1 269 4 238 

Övrig post -6 -21 

Summa avsatt till pensioner R-SAP per 2020-12-31 (60 år) exkl löneskatt 21 722 20 352 

Särskild löneskatt 24,26 % 5 270 4 937 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2020-12-31 (60 år) inkl löneskatt 26 992 25 289 
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Not 8 Finansiella kostnader 

 2020-12-31 2019-12-31 

Avsättning till pensioner finansiell kostnad 210 183 

Ränta på checkkredit 0 1 

Övriga finansiella kostnader 24 29 

 234 213 

 
Not 9 Revisionskostnader 

  

 
2020-12-31 2019-12-31 

Sakkunnigt biträde revisor 89 92 

Utökad granskning 0 12 

 89 104 

          

Not 10 Maskiner och inventarier  

 2020-12-31 2019-12-31 

Anskaffningsvärde   

IB anskaffningsvärde (+) 70 091 65 200 

Årets inköp (+) 4 552 7 401 

Årets utrangeringar/fsg (-) -7 353 -3 716 

Årets omklassificering (+/-) - 956 1 206 

UB ack. Anskaffningsvärde 66 334 70 091 

   

Avskrivningar   

IB ack. avskrivningar enl plan (-) -31 147 -25 452 

Årets utrangeringar/fsg (+) 4 294 1 538 

Årets avskrivning enl plan (-) -8 188 -7 232 

Årets omklassificering (+/-)  -1 

UB ack. Avskrivning -35 041 -31 147 

   

Nedskrivningar   

IB ack. nedskrivningar (-) 0 0 

Årets utrangeringar/fsg (+)   

Årets nedskrivning (-) -685  

Årets omklassificering (+/-)   

UB ack. Nedskrivning -685 0 

   

UB bokfört värde vid årets slut 30 608 38 944 

   



NOTER 
 

36 

 

 
 
Not 11 Leasing 
 
Leasingavgifter avseende operationell leasing  
RSNV har inte operationell leasing. 

   

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år 

Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 728 843 

Senare än 1 år, men inom 5 år. 1 667 2 577 

Senare än 5 år 0  

Summa: 2 395 3 420 
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Förbundsdirektionen 

Direktionen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
Helsingborg utser 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Ängelholm utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Örkelljunga utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Bjuv utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Direktionens ordinarie ledamöter 

Christian Orsing (M) ordförande Helsingborg 

Simon Nilsson (KD) Helsingborg 
Renee Sandberg Ohlander (S) Helsingborg 

Ola Carlsson (M) 1 :e vice ordförande Ängelholm 

Lars Nyander (S) Ängelholm 

Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande Örkelljunga 

Stefan Svensson (SD) Örkelljunga 

Anders Månsson (S) Bjuv 

Mikael Henrysson (SD) Bjuv 

Direktionens ersättare 

Hans Bosson (M) Helsingborg 

Lennart Ericsson (S) Helsingborg 

Anna Jähnke (M) Helsingborg 

Liss Böcker (C) Ängelholm 

Åsa Larsson (S) Ängelholm 
Gunnar Edvardsson (KD) Örkelljunga 

Tommy Brorsson (SD) Örkelljunga 

Ulrika Thulin (S) Bjuv 

Jörgen Johnsson (M) Bjuv 
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Revisorerna i RSNV  

 Till 
Direktionen, Kommunfullmäktige i 
Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och 
Örkelljunga kommuner 
Organisationsnummer 222000-3087 
 
 
 
 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunförbundet räddningstjänsten Skåne Nordväst. Granskningen har utförts av 

sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 

  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till respektive fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunernas revisionsreglementen. 

• Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

 

• Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 

2020.  

 

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som förbundet uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna i detta organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunförbundets årsredovisning för 2020 

 
Helsingborg  
2021-03-18 
 

  

   

Bengt Jönsson 
Av Helsingborgs stad utsedd 
förtroendevald revisor 

 Bengt Sävström 
Av Ängelholms kommun 
utsedd förtroendevald revisor 

 

 

   

Bengt Hammarstedt   
Av Örkelljungas kommun 
utsedd förtroendevald revisor 

 Bengt-Erik Nilsson 
Av Bjuvs kommun utsedd 
förtroendevald revisor 
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Granskning av  

årsredovisning 2020 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Projektledare: Mattias Johansson, Auktoriserad revisor & certifierad 
kommunal revisor 

Projektmedarbetare: 

Malin Odby, certifierad kommunal revisor 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen 

för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Förbundet är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende förbundets redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-02-16. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020 innehållande ett antal 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att 2 av 2 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Det ekonomiska resultatet 
ska uppgå till minst 0,1 % av 
omslutningen och 
självfinansieringsgraden för 
investeringar ska överstiga 
100 % över tid. 

Ekonomiskt resultat+724 
mnkr (målvärde +213 tkr). 
 
Självfinansieringsgraden är 
159 % avseende perioden 
2016-2020. 

Uppfyllt 
 
 
Uppfyllt 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 3 av 6 

verksamhetsmål är uppfyllda. För övriga 3 mål finns det inga fastställda målvärden 

varför bedömning av dess uppfyllnad inte kan ske.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 

2020.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

 

Rekommendationer 

• Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att målvärden tas fram till samtliga mål 
inför 2021.  
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2021-03-18 
 
 
 
Mattias Johansson 

  
 
 
 
 
Lena Salomon 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i RSNV enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mats Rosengren, ekonomichef 
mats.rosengren@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-31 
Referens 

KS 2021-00097 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2020.      

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2020 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2021-02-16 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 Dnr 2021-00097  

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2020 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2020.      

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2020 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2021-02-16 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 77 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
   
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Niklas Ögren, planeringschef  
Niklas.ogren@bjuv.se 
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Datum 

2021-03-26 
Referens 

KS 2021-00051 
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Er referens 

 

 

 

Svar till revisionen: granskning av 
detaljplaneprocessen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna önskar svar av kommunstyrelsen på ett antal frågor som ställs 

utifrån den granskning som genomförts av detaljplaneprocessen. 

Revisionen önskar ursprungligen kommunstyrelsens svar senast den 2021-

04-07 men datumen är framflyttad till 2021-04-15. 

 

Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 

granskat om byggnadsnämnden och kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig 

styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Samt 

om kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar för övergripande ledning och 

samordning av mark- oh bostadspolitiken i enlighet med reglemente. 

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden måste utveckla detaljplaneprocessen i syfte att 

säkerställa att planer tas fram i tillräcklig tid och omfattning för att uppnå 

fullmäktiges vision 2030.  

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig 

organisation för framtagandet av detaljplaner. Däremot bedömer revisorerna 

att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen visar att 

processen inte alltid följs. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen ska 

säkerställa att den uppsatta processen efterlevs samt att fastställa 

processbeskrivningen genom politiskt beslut.  

Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 

genom att fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras.  

 

Byggnadsnämnden bör därtill säkerställa att det finns en tillräcklig 

organisation för att ta fram detaljplaner. Detta med bakgrund av 

kommunens målsättning om befolkningsökning och tillväxt. För att följa upp 

och utveckla detaljplaneprocessen bedömer revisorerna även att 

byggnadsnämnden bör följa upp handläggningstiden då den i de två 

stickprovskontrollerna var ett halvt år längre än snittet för liknande 

kommuner. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

 Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.  

 Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att 

den efterlevs.  



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-26 
 

KS 2021-00051 
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2(3) 
 

 

 Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till 

personella resurser. 

 

 

Kommunstyrelsen svar: 

”Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.”  

Arbetet med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan pågår och 

förvaltningen har avdelat en dedikerad resurs till arbetet med att upprätta en 

samrådshandling som kommunstyrelsen kan ställa ut för samråd under året. 

”Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 

efterlevs. ” 

Den samhällsbyggnadsprocess som används i dagsläget har formen av 

rutinbeskrivning och arbetssätt och beskriver övergripande vilken kvalitet 

som bör finnas på beslutsunderlag i olika skeden för att stödja den ordinarie 

beslutsprocessen med beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal, 

markanvisningsavtal mm. Processbeskrivningen har utgjort ett bra stöd för 

verksamheterna under en tid med flera organisationsförändringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen har som ambition 

att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och beskriva den i form av 

riktlinjer som kan beslutas i kommunstyrelsen. Dock bedöms arbetet med 

att upprätta riktlinjer som relativt tidskrävande och formalisering av rutinerna 

har fått stå tillbaka i prioritering för att istället beskriva och utveckla andra 

processer som bedömts mer angelägna för verksamheten.  

Kommunstyrelsens förvaltning säkerställer att processen efterlevs genom 

att tillse att det finns nödvändiga beslutsunderlag (förstudier mm) som 

underlag till beslut om planbesked och planuppdrag. 

”Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 

resurser.” 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns ett behov av en ökad 

förankring och diskussion mellan de förvaltningar som framförallt berörs av ett 

planärende och som har behov av att avdela resurser för att driva arbetet 

framåt. Det är förutom byggnadsförvaltningen framförallt tekniska förvaltningen 

som har uppgifter inom plan- och samhällsbyggnadsprocessen. Det finns ett 

stort antal förändringsönskemål som kräver ny detaljplan, utöver 

bostadsförsörjningen, och det är av vikt att det råder samsyn mellan berörda 

nämnder och förvaltningar kring förväntningarna på när olika detaljplaner ska 

tas fram och finansiering av detta arbete.  

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet genom att regelbundet kalla till en 

”planeringsberedning” med företrädare för berörda nämnder och förvaltningar 

och där redogöra för status i pågående ärenden samt diskutera 

kommunstyrelsens förslag till prioritering av pågående planärenden.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-26 
Revisionen: granskningsrapport  
Revisionen: missiv 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget 
samt översända detta till revisionen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 
Planeringschef 
Diariet 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2021-00051  

Svar till revisionen: granskning av 
detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Revisorerna önskar svar av kommunstyrelsen på ett antal frågor som ställs 

utifrån den granskning som genomförts av detaljplaneprocessen. 

Revisionen önskar ursprungligen kommunstyrelsens svar senast den 2021-

04-07 men datumen är framflyttad till 2021-04-15. 

 

Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 

granskat om byggnadsnämnden och kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig 

styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Samt 

om kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar för övergripande ledning och 

samordning av mark- oh bostadspolitiken i enlighet med reglemente. 

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden måste utveckla detaljplaneprocessen i syfte att 

säkerställa att planer tas fram i tillräcklig tid och omfattning för att uppnå 

fullmäktiges vision 2030.  

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig 

organisation för framtagandet av detaljplaner. Däremot bedömer revisorerna 

att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen visar att 

processen inte alltid följs. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen ska 

säkerställa att den uppsatta processen efterlevs samt att fastställa 

processbeskrivningen genom politiskt beslut.  

Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 

genom att fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras.  

 

Byggnadsnämnden bör därtill säkerställa att det finns en tillräcklig 

organisation för att ta fram detaljplaner. Detta med bakgrund av 

kommunens målsättning om befolkningsökning och tillväxt. För att följa upp 

och utveckla detaljplaneprocessen bedömer revisorerna även att 

byggnadsnämnden bör följa upp handläggningstiden då den i de två 

stickprovskontrollerna var ett halvt år längre än snittet för liknande 

kommuner. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

 Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.  

 Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att 

den efterlevs.  

 Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till 

personella resurser. 

 

 

Kommunstyrelsen svar: 

”Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.”  

Arbetet med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan pågår och 

förvaltningen har avdelat en dedikerad resurs till arbetet med att upprätta en 

samrådshandling som kommunstyrelsen kan ställa ut för samråd under året. 

”Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 

efterlevs. ” 

Den samhällsbyggnadsprocess som används i dagsläget har formen av 

rutinbeskrivning och arbetssätt och beskriver övergripande vilken kvalitet 

som bör finnas på beslutsunderlag i olika skeden för att stödja den ordinarie 

beslutsprocessen med beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal, 

markanvisningsavtal mm. Processbeskrivningen har utgjort ett bra stöd för 

verksamheterna under en tid med flera organisationsförändringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen har som ambition 

att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och beskriva den i form av 

riktlinjer som kan beslutas i kommunstyrelsen. Dock bedöms arbetet med 

att upprätta riktlinjer som relativt tidskrävande och formalisering av rutinerna 

har fått stå tillbaka i prioritering för att istället beskriva och utveckla andra 

processer som bedömts mer angelägna för verksamheten.  

Kommunstyrelsens förvaltning säkerställer att processen efterlevs genom 

att tillse att det finns nödvändiga beslutsunderlag (förstudier mm) som 

underlag till beslut om planbesked och planuppdrag. 

”Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 

resurser.” 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns ett behov av en ökad 

förankring och diskussion mellan de förvaltningar som framförallt berörs av ett 

planärende och som har behov av att avdela resurser för att driva arbetet 

framåt. Det är förutom byggnadsförvaltningen framförallt tekniska förvaltningen 

som har uppgifter inom plan- och samhällsbyggnadsprocessen. Det finns ett 

stort antal förändringsönskemål som kräver ny detaljplan, utöver 
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bostadsförsörjningen, och det är av vikt att det råder samsyn mellan berörda 

nämnder och förvaltningar kring förväntningarna på när olika detaljplaner ska 

tas fram och finansiering av detta arbete.  

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet genom att regelbundet kalla till en 

”planeringsberedning” med företrädare för berörda nämnder och förvaltningar 

och där redogöra för status i pågående ärenden samt diskutera 

kommunstyrelsens förslag till prioritering av pågående planärenden.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-26 
Revisionen: granskningsrapport  
Revisionen: missiv 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 72 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande svar som sitt eget samt 
översända detta till revisionen.   

      
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 39 Dnr 2021-00012  

Ej verkställda beslut 2021 

Sammanfattning 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställda sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, (LSS). 
 
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 18-01-21  
Rapportering avseende läget den 31 januari 2021 är verkställt: 
-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 9 Bostad vuxna, servicelägenhet, 
resursbrist, saknar ledig lägenhet. 
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 3, Ledsagarservice. 
Vårdtagaren har stor rädsla för att bli smittad.  
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 4, kontaktperson.  
Vårdtagaren bor på särskild boende där man avråder från besök. 
-1 verkställt beslut gällande daglig verksamhet. 
 
Ärendet 
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
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Förvaltningschef 
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Byggnadsnämndens yttrande med anledning av 
kommunrevisionens granskning av 
detaljplaneprocessen i Bjuvs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat detaljplaneprocessen i 
Bjuvs kommun. Granskningen har skett med hjälp av intervjuer med 
tjänstepersoner och politiker samt granskning av dokument och är 
sammanställd i en rapport daterad januari 2021. Revisionen begär med 
anledning av detta yttranden från byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2021-01-27 
Granskningsrapport detaljplaneprocessen, januari 2021 
Missiv detaljplaneprocessen 
 

Byggnadsförvaltningens synpunkter på rapporten 
Med anledning av revisionsrapporten lämnar byggnadsförvaltningen 
nedanstående kommentarer och synpunkter: 

- Byggnadsförvaltningen konstaterar att revisionen menar att 
detaljplaneprocessen har tydliggjorts de senaste åren och att kraven i 
PBL följs väl. Förvaltningen delar den bedömningen. 

- Revisionen föreslår att byggnadsnämnden ska följa upp och analysera 
handläggningstider för upprättande av detaljplaner på ett tydligare sätt. 
En sådan uppföljning kommer framöver att göras i samband med att 
detaljplanerna antas av byggnadsnämnden. 

- Revisionen menar att byggnadsnämnden ska säkerställa att det finns en 
tillräcklig organisation för framtagande av detaljplaner. Detta utvärderas 
löpande i samband med diskussionerna som sker i styrgruppen 
(planeringschef och förvaltningschef för byggnadsförvaltningen). 

- Revisionen skriver att samhällsbyggnadsprocessen bör beslutas 
politiskt. Byggnadsförvaltningen delar uppfattningen att ett politiskt 
beslut av processbeskrivningen hade givit den en större tyngd. 

- I revisionsrapporten föreslås även att prioriteringen av detaljplaner 
beslutas politiskt. Byggnadsförvaltningen bedömer att en långsiktig 
politisk prioritering av vilka detaljplaner som ska upprättas hade 
underlättat arbetet och planeringen av vilka personalresurser som 
behövs. Det gäller främst de detaljplaner som gäller kommunens egna 
verksamheter och projekt. 

- Byggnadsförvaltningen delar revisionens syn att det är viktigt för 
detaljplanearbetet att en ny översiktsplan tas fram och att det arbetet 
görs i samarbete mellan planeringsavdelningen och 
byggnadsförvaltningen. Planeringschefen och förvaltningschefen för 
byggnadsförvaltningen har pågående diskussioner kring hur detta ska 
genomföras konkret. 



 
   

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta ovanstående 
yttrande som sitt eget och skicka detta yttrande till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning. 
 

 
Anneli Gille 
Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2021-00017  

Kommunrevisionens granskning av detaljplane-
processen i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat detaljplaneprocessen i 
Bjuvs kommun. Granskningen har skett med hjälp av intervjuer med 
tjänstepersoner och politiker samt granskning av dokument och är 
sammanställd i en rapport daterad januari 2021. Revisionen begär med 
anledning av detta yttrande från byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2021-01-27 
Granskningsrapport detaljplaneprocessen, januari 2021 
Missiv detaljplaneprocessen 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att anta ovanstående yttrande som sitt eget 
och skicka detta yttrande till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 
 
 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

 

 







Bjuv 2021-02-16 

 
Till Kommunfullmäktige i Bjuv 
 
Motion 
 
”Ordning och reda på anställningsavtalen” 
 
Vi Socialdemokrater har från början varit motståndare till den kreativa skatteplaneringen som är i 
och med bolagiseringen utav Vård- och Omsorgsverksamheten, men vi anser att ska det nu 
genomföras så ska det genomföras ordentligt. 
 
I förhandlingar mellan bolagets (Omsorg i Bjuv AB) interrimsstyrelse och de fackliga organisationerna 
har Fackförbundet Kommunal yrkat på att samtliga anställningsavtal ska skrivas om. Omsorg i Bjuv 
AB´s interimsstyrelse har dock inte gått med på detta krav ifrån Kommunal. 
 
Det är inte reglerat enligt lag att man måste skriva nya anställningsavtal vid övertagande av 
verksamhet, men det är en absolut praxis inom många branscher att det är ordning och reda i 
dokumentationen. 
 
Då organisationsnummer för Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB kommer att vara olika, så 
uppkommer frågeställningarna om olika situationer uppkommer i framtiden i bolaget: 
Vilket anställningsavtal gäller vid exempelvis arbetsbrist? 
Vilka försäkringar gäller för den enskilde vid exempelvis arbetsskada? 
 
Jag yrkar därför följande:  
 

- Att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med respektive anställd i samband 
med övertagandet av verksamheterna ifrån Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs 
kommun. 

 
 
 
För Socialdemokraterna 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
 



Bjuv 2021-02-16 

 
Till Kommunfullmäktige i Bjuv 
 
Motion 
 
”Angående mat för distribution eller avhämtning” 
 
Vi vill belysa den problematik några utav våra medborgare kan befinna sig i och vi anser att då måste 
samhället ställa upp. Vi kan i denna rådande pandemisituation inte blunda för att isoleringen i 
hemmet för en del medborgare blir tuff och det kan i vissa fall ge uttryck i att man tappar matlusten 
och i och med det även då tappar i vikt. Det blir en nedåtgående spiral som inte är önskvärd för 
någon.  
 
Vi vill lyfta frågan för att få det mer utrett och mer information kring hur det egentligen står till i vår 
kommun. Vi vill gärna att politiken aktivt ska vara med och ta beslut som kanske under dessa 
pandemi-tider gör vardagen lite lättare och lite bättre för våra medborgare. 
 
Restaurangen på t.ex. Varagården för 65-plussare är för tillfället stängd med anledning av pandemin 
och matdistributionen av kyld mat bedöms och beviljas som bistånd. 
 
Det finns säkert ett flertal som tidigare gick till ex. Varagården dagligen för att äta och med det anses 
dem inte vara i behov av kyld mat. 
 
Under rådande omständigheter anser vi att man ska se över möjligheterna till avhämtning av mat på 
t.ex. Varagården, likt som för gymnasieeleverna med en bokad tid. 
 
Under rådande omständigheter anser vi att man ska se över möjligheterna att under en begränsad 
period möjliggöra för fler att ta del av den kylda maten med hemleverans. 
 
 
Jag yrkar därför följande:  
 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt, 
- Att man ska se över möjligheterna, planera för och genomföra avhämtning av mat för 65-

plussare på t.ex. Varagården, likt som för gymnasieeleverna med en bokad tid, 
- Att man ska se över möjligheterna, planera för och genomföra att under en begränsad period 

möjliggöra för fler 65-plussare att ta del av den kylda maten med hemleverans. 
 
 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Bjuvs kommun granskat detaljplaneprocessen. 
Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kan utveckla 
detaljplanerprocessen i syfte att säkerställa att planer tas fram i tillräcklig tid och omfattning.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig organisation för framtagandet 
av detaljplaner. Däremot bedömer vi att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen 
visar att processen inte alltid följs. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen behöver stärka 
styrningen genom att fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras. Byggnadsnämnden bör 
därtill säkerställa att det finns en tillräcklig organisation för att ta fram detaljplaner.  

 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 En processbeskrivning avseende planprocessen har tagits fram på 
tjänstemannanivå. Denna är dock inte politiskt beslutad. 

 Processen följs i stort enligt de intervjuade, men det framkommer även att 
brådskande uppdrag ofta hanteras utanför ramarna för processbeskrivningen. 

 Den nuvarande översiktsplanen togs fram 2006 och är enligt uppgift inaktuell i 
flera avseenden. Detta medför att antalet utredningar och omfattningen av arbetet 
med detaljplaner ökar. 

 Vid intervju uppgavs att det både inom byggnadsförvaltningen och 
planeringsavdelningen anlitas konsulter för att täcka behovet av personal.  

 Det finns en intern prioritering av detaljplaner som del av planeringen. Vid 
intervjuer uppges dock att det inte finns en politiskt beslutad prioriteringsordning. 

 Handläggningstiden för detaljplaner följs inte upp.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 
efterlevs.  

 Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 
resurser 

 

Vi rekommenderar byggnadsnämnden att: 

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner följs upp och analyseras 

 Säkerställ en tillräcklig organisation för framtagande av detaljplaner  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Revisorerna genomförde 2019 en granskning av kommunens expansion. Det framkom av 
denna granskning att det saknas en tydlig styrning gentemot den demografiska målsättningen. 
Det observerades därtill att det inte utarbetas detaljplaner i sådan utsträckning som skulle 
krävas för att tillgodose planeringen för nya bostäder. Det var en av granskningens 
rekommendationer att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ett tydligt styrande ledarskap 
som ger förutsättningar för hela den kommunala förvaltningen att uppnå målsättningen om en 
befolkningsökning.  

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och detaljplaner. I översiktsplanen 
redovisar kommunen den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten 
inom kommunen. Denna ska enligt lag aktualiseras av fullmäktige minst en gång per 
mandatperiod. Kommunstyrelsen är beredande för arbetet. En detaljplan är ett dokument som 
reglerar markanvändningen och bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. 
Detaljplan ska upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett område 
där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Vidare när bebyggelse skall förändras 
eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang. En detaljplan innehåller juridiskt 
bindande bestämmelser för var man får bygga, hur byggnaderna får utformas samt vad de får 
användas till. Den juridiska benämningen på bestämmelserna är byggrätt.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl att granska 
detaljplaneprocessen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens 
detaljplaneprocess. Samt om kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar för övergripande ledning 
och samordning av mark- och bostadspolitiken i enlighet med reglemente. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Uppfyller nämnden plan- och bygglagens krav rörande detaljplaneprocessen? 

 Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning? 

 Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

 Säkerställs att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att 
utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer, samt att två stickprovskontroller har 
genomförts. I bilaga 1 finns en källförteckning över intervjuade och dokumentation.  

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten.  
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2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen (2017:725) 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Av 6 kap. 
11 § KL framgår att styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift att 
genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. 

2.4.2. Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen (PBL) fastslår i 5 kap 6 § att innan en detaljplan antas ska kommunen ha 
tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget, kungjort det samt låtit det granskas. I 5 kap. 11 
§ regleras hur ett samråd ska genomföras. Samrådet syftar till att få fram ett bra 
beslutsunderlag samt möjliggöra insyn och påverkan. Under ett samråd om en detaljplan ska 
kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har 
betydelse. Det är väsentligt att det finns fungerande och effektiva rutiner för hantering av de 
olika stegen i planprocessen.  

Detaljplaner som påbörjats innan 1 januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900 och behåller 
sina gamla förfaranden, det vill säga enkelt respektive normalt planförfarande. Det som tidigare 
var enkelt planförfarande blev standardförfarande. Det tidigare normala planförfarandet kallas 
därefter utökat planförförande.  

I bilaga 1 presenteras mer ingående vilka krav som ställs enligt plan- och bygglagen för 
detaljplaneprocessen. 

Enligt 3 kap. 1 § ska kommunen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I 3 kap. 3-6 §§ regleras vad översiktsplanen ska 
innehålla. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.  

2.4.3. Reglementen 

Kommunstyrelsen 

Enligt reglementets 3 § ska kommunstyrelsen leda, samordna och ansvara för den översiktliga 
planeringen av användandet av mark och vatten, samt mark- och bostadspolitiken genom att 
se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls, samt att bostadsförsörjning och 
samhällsbyggande främjas. Styrelsen är tillika ansvarig för den strategiska planeringen kring 
infrastruktur, kollektivtrafik och övrig samhällsutvecklande service.  

Enligt 18 § ska kommunstyrelsens arbetsutskott initiera upprättandet av översiktsplan, 
planprogram, detaljplaner och andra större planeringsstrategier.  

Byggnadsnämnden 

Nämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens översikts- och detaljplanearbete 
efter beställning av kommunstyrelsen. Enligt 4 § ska nämnden, på delegation av 
kommunfullmäktige, besluta i följande ärenden: 
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 Planbesked 

 Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan 

 Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser 

Ovan gäller under förutsättning att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden.  

2.4.4. Kommunfullmäktiges vision 2030, mål och policys 

Vision 2030 

Fullmäktiges vision beslutades år 2016 och består av fyra byggstenar varav en är: 

 Puls i tryggheten 

Byggstenen innebär bland annat att Bjuvs lokala näringsliv ska bidra till en attraktiv 
boendekommun. Bjuv ska ha varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet och 
gör det lätt att flytta till och inom kommunen.  

Bostadsförsörjning 

Med bakgrund av visionen beslutade kommunfullmäktige under 2018 om ett 
bostadsförsörjningsprogram och bostadsförsörjningspolicy. Policyn består av tre delar: 

 Långsiktig bostadsförsörjning 

 Jämlik och varierad bebyggelse 

 Hållbar bebyggelse 

Budget 2020 med plan 2021-22 

Enligt den övergripande vision som uttrycks i budgeten för 2020 ska Bjuvs kommun ställas om 
till en boendekommun för invånare som arbetar på annan ort. Avgörande för detta anges vara 
att byggnation kommer igång, varpå satsningar på detaljplaner i Bjuv och Ekeby har gjorts. I 
budgeten har 600 tkr avsatts för översyn av översiktsplan.  

Budgetdokumentet för 2020 innefattar inga uttalade målsättningar. Dock uppges att 
verksamheten har fortsatt att arbete gentemot de målsättningar som beslutades i budgeten för 
2019. Detta innefattar målsättningen: 

 Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och lokala 
entreprenörer.  

Målsättningen mäts med fyra indikatorer varav en är befolkningsutvecklingen.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Organisation och ansvarsfördelning  

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i fråga om 
detaljplaneprocessen framgår av reglementen. Enligt uppgift pågår ett arbete med att revidera 
byggnadsnämndens reglemente för att på ett bättre sätt spegla det praktiska arbetssättet och 
ansvarsfördelningen.  

Inom byggnadsförvaltningen arbetar två planarkitekter med framtagandet av detaljplaner. 
Planeringsavdelningen, under kommunstyrelsens förvaltning, arbetar med den strategiska 
utvecklingen av kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Planeringsavdelningen 
genomför prognoser för bostadsbyggandet. I nedanstående diagram redovisas den senaste 
bedömningen avseende antalet färdigställda och inflyttningsklara bostäder. 

 

Diagram: Prognos bostadsbyggande 2020-2029. 

 

Enligt planeringsavdelningens bedömning tillkommer 1390 bedömda bostäder över perioden. 
Uppgifterna bygger på tänkta byggnationer och exploateringsområden i kommunen.  

Det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder har enligt sitt ägardirektiv att främja 
bostadsförsörjningen genom att utveckla och förvalta attraktiva boendemiljöer i Bjuvs kommun. 
I revisionens granskning från 20191 framkom att relationen mellan kommunen och bolaget inte 
fungerat de senaste åren, varpå samarbetet för att färdigställa bostäder blivit lidande. Det 
uppges dock i intervjuer att samarbetet förbättrats i samband med att en ny styrelse och VD 
tillträtt. Ambitionen är enligt de intervjuade att öka koncerntänket i stort men också att fokusera 
på bostadsförsörjningen.  

En processbeskrivning avseende planprocessen har tagits fram på tjänstemannanivå. Denna 
är dock inte politiskt beslutad. Processen inleds med en förfrågan eller idé. Förvaltningschef 
för byggnadsförvaltningen och planeringschef träffas regelbundet i en styrgrupp för att 
diskutera nya förfrågningar. Gruppen beslutar om beslutsunderlag ska tas fram, omfattning, 
behov av utredning och vilka resurser som krävs. Vid intervju uppges att ärenden framförallt 
initieras av externa aktörer.  

Det pågår ett internt arbete inom kommunen med att upprätta en lokalförsörjningsplan för att 
förbättra arbetet med planering rörande kommunens egna lokaler. Detta har enligt uppgift varit 
eftersatt de senaste åren. Revisionen har även påtalat brister i lokalförsörjningsprocessen i en 
granskning 20182.  

 
1 Granskning av kommunens expansion 
2 Granskning av lokalförsörjningsprocessen 
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Efter det att förfrågan om detaljplan har behandlats tas en förstudie fram. Följande delar ingår 
i förstudien: 

 Beskrivning av platsen 

 Tidigare ställningstaganden 

 Beskrivning tänkt förändring 

 Illustration av volymer 

 Förtydligande av frågeställningar 

 Behovsbedömning – bedömning av miljöpåverkan. 

 Generell riskbedömning 

 Formulering av förslag till beslut  

 Formulering av förslag till fortsatt process 

 

Förstudien behandlas av styrgruppen varpå beslut om nästa steg tas. Planeringsavdelningen 
bereder ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om planbesked eller vidare 
planläggning.  

I det fall planläggning ska inledas upprättas ett start-PM (se bilaga 2 för innehåll). Styrgruppen 
beslutar om start-PM:et och går vidare med att ta fram beslutsunderlag för planuppdrag och, 
vid behov, markansvisningsavtal. Därefter fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om 
planuppdrag som lämnas till byggnadsnämnden. Start-PM:et ligger till grund för 
planarkitekternas arbete med detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutar om antagande av 
detaljplan. 

Vid intervju uppges att processen formaliserats och förtydligats de senaste åren. Det utökade 
förarbetet har lett till att det i högre grad säkerställs att förutsättningarna är tydligare och att 
inga delar missas. Processen följs i stort enligt de intervjuade, men det framkommer även att 
brådskande uppdrag ofta hanteras utanför ramarna för processbeskrivningen. Därtill 
framkommer att flera av de intervjuade kontaktas direkt av externa intressenter för 
detaljplaneprocesser. Därutöver nämns att de senaste årens omorganiseringar har lett till att 
det har tagit tid att hitta roller och att implementera processen fullt ut.   

3.1.1. Bedömning 

Vår bedömning är att det i stort finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning rörande 
detaljplaneprocessen. Sedan omorganiseringen har arbetssätt formaliserats som bidrar till att 
skapa tydlighet i processen. Dock framkommer att processen inte alltid följs. Det är därför 
också vår bedömning att kommunstyrelsen bör säkerställa att hanteringen följer 
processbeskrivningen i syfte att skapa likriktighet och förutsägbarhet för handläggningen. Det 
är vår bedömning att processbeskrivningen hade vägt tyngre om den beslutas om av 
kommunstyrelsen.  

3.2. Plan- och bygglagens krav 

Byggnadsförvaltningen har upprättat mallar som stöd i arbetet med framtagande av 
detaljplaner. Därutöver finns planrutiner som detaljerat beskriver arbetsgången samt vilka steg 
som ska genomföras inför antagandet av detaljplanen. Vid intervju uppges att rutinen och 
mallarna är upprättade baserat på kraven i PBL samt Boverkets rekommendationer och 
riktlinjer. I övrigt utgör kommunjuristen stöd till planarkitekterna. Likaså kan personal från 
planeringsavdelningen bistå med kompetens i vissa frågor.  
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3.2.1. Stickprov 

Inom ramen för granskningen har två stickprov genomförts. Utifrån PBL har 11 kriterier 
identifierats och kontrollerats för att säkerställa att det finns fungerande rutiner för hantering 
av de olika stegen i planprocessen (se bilaga 3).  

Utifrån en lista över samtliga antagna detaljplaner från 2019 - 2020 har följande detaljplaner 
valts ut: 

 Vråken 1 

Baseras på förfrågan inkommen från extern aktör avseende bostäder. I översiktsplanen är 
området planerat för lägenheter och nuvarande detaljplan medger bostäder i två våningar. 
Exploatören önskar en tätare och högre byggnation för ett vårdboende kombinerat med 
bostäder.  

 Billesholms gård 9:19, 9:91 

Planområdet omfattar del av två fastigheter som tidigare nyttjats för bostadsändamål enligt 
gällande detaljplan. Området är ca 15 000 kvm och är beläget i centrala Billesholm. Mot 
bakgrund av att den gällande detaljplanens byggrätt bara avser byggrätt på bostäder om 
två plan finns det anledning att omarbeta den gällande detaljplanen med syfte att förtäta 
samt disponering av området samt tillgodose efterfrågan på bostäder i stationsnära läge. 

Krav enligt PBL Vråken 1 Billesholms gård 9:19, 9:91 

1 Begäran om planbesked  ✓ ✓ 

2 Grundkartor och fastighetsförteckning ✓ ✓ 

3 Dokument som styrker samråd med 
berörda 

✓ ✓ 

4 Info kring betydande miljöpåverkan ✓ ✓ 

5 
Samrådsredogörelser ✓ ✓ 

6 Kungörelse, granskning och utställning av 
förslaget 

✓ ✓ 

7 Information om kungörelsen till kända 
sakägare 

✓ ✓ 

8 
Utställning av planförslag för allmänheten ET ET 

9 Granskningsutlåtande ✓ ✓ 

10 Datum för antagande samt laga kraft  ✓ ✓ 

11 Meddelande om antagande till berörda ✓ ✓ 

✓ = Uppfyllt, (✓) = Delvis uppfyllt, ET = Ej tillämpligt, X = ej uppfyllt 

Stickprovsgranskningen visar att detaljplanerna uppfyller de krav som PBL ställer. 
Handläggningstiden för stickproven uppgår till 21 respektive 23 månader.  

3.2.2. Översiktsplan 

En faktor som påverkar framtagandet av detaljplaner är översiktsplanen. Den nuvarande 
översiktsplanen togs fram 2006 och är enligt uppgift inaktuell i flera avseenden. Detta medför 
att antalet utredningar och omfattningen av arbetet med detaljplaner ökar. Det pågår vid tiden 
för granskningen ett arbete med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan som ska ut på 
samråd under våren 2021. Uppdraget med att ta fram översiktsplan ligger på 
planeringsavdelningen. Vid intervju framkommer att byggnadsförvaltningen inte varit delaktig 
i arbetet. 
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3.2.3. Bedömning 

Baserat på utfallet av stickprovet bedömer vi att kraven i PBL uppnås. Därutöver bedömer vi 
att byggnadsnämnden har väl utarbetade mallar och stödmaterial som bidrar till att 
kvalitetssäkra processen för framtagande av detaljplaner.  

Vi bedömer att det är av vikt att arbetet med att ta fram översiktsplanen genomförs och 
prioriteras enligt plan. Detta för att bidra till en förbättrad och mer effektiv detaljplaneprocess. 
Avsaknaden av en aktuell översiktsplan med tillhörande planer påverkar arbetet med 
detaljplaner då fler och utökade utredningar behöver genomföras. Vidare bedömer vi att 
byggnadsförvaltningen med fördel kan inkluderas i arbetet med översiktsplanen. Detta mot 
bakgrund av att förvaltningen bemannas av de funktioner som i stor utsträckning kommer att 
beröras av översiktsplanen och dess utformning.  

3.3. Resurser och handläggningstider 

Vid tiden för granskningen fanns två planarkitekter och det pågick ett arbete med att rekrytera 
ytterligare en. Intervjuade uppger att ambitionen är att vara tre planarkitekter. Detta för att möta 
behovet av detaljplaner. Dock har endast två planarkitekter varit tillgängliga de senaste åren 
på grund av sjukdom och föräldraledighet. Vid intervju framkom även att en av de nuvarande 
planarkitekterna avslutar sin tjänst vid årsskiftet.  

Byggnadsnämnden har som målsättning att färdigställa fyra detaljplaner under 2020. Vid tiden 
för granskningen hade två detaljplaner antagits. Vid intervju uppgavs att det både inom 
byggnadsförvaltningen och planeringsavdelningen anlitas konsulter för att täcka behovet av 
personal.  

Vidare uppges att handläggningstiden för detaljplaner inte följs upp. I samband med att SKR 
efterfrågat dessa uppgifter gjordes en bedömning av mediantiden fån planuppdrag till antagen 
plan. Denna uppgick till 16 månader. Detta motsvarar snittet för kommuner i samma 
kommungrupp som Bjuv (pendlingskommun nära större stad) enligt SKRs öppna jämförelser. 
Internt på byggnadsförvaltningen finns en tidsplanering för pågående detaljplaner. Tidplanerna 
är preliminära och uppdateras löpande i takt med att arbetet fortskrider.  

Det finns en intern prioritering av detaljplaner som del av planeringen. Vid intervjuer uppges 
dock att det inte finns en politiskt beslutad prioriteringsordning. Den generella uppfattningen är 
att bostäder ska prioriteras framför andra planer. Dock görs avsteg från planeringen, framförallt 
när brådskande ärenden inkommer. Vidare framkommer delvis olika bilder av hur pass tydlig 
prioriteringen är. Vissa lyfter att det skulle underlätta med en politiskt fastställd prioritering för 
att minska tolkningsutrymmet. Detta uppges vara av särskild vikt för byggnadsförvaltningen 
eftersom det endast finns två planarkitekter. 

3.3.1. Bedömning 

Det saknas dokumenterade analyser avseende behovet av personal, kopplat till behovet av 
detaljplaner. Det framgår att byggnadsnämnden inte har säkerställt en fullgod bemanning 
avseende planarkitekter baserat på målsättningen om tre planarkitekter. Vi bedömer att detta 
utgör en riskfaktor i detaljplaneprocessen, som kan påverka kommunens möjligheter att ta 
fram detaljplaner i tillräcklig omfattning och inom rimlig tid. Därutöver innebär det en sårbarhet 
i organisationen.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör fastställa en prioritering avseende detaljplaner i 
syfte att tydliggöra gentemot byggnadsnämnden hur arbetet ska planeras. Detta med hänsyn 
taget till byggnadsförvaltningens personella resurser. Vi menar att detta utgör en del i 
kommunstyrelsens styrning av processen. 
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Vi noterar vidare att det inte genomförs mätningar av handläggningstiden för detaljplaner. Vår 
bedömning är att byggnadsnämnden bör införa sådana mätningar som en del av att följa upp 
och utveckla arbetet. Enligt nuvarande process sätts en tidplan i start-PM:et som med fördel 
kan utgöra utgångspunkt för en sådan uppföljning.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kan utveckla 
detaljplanerprocessen i syfte att säkerställa att planer tas fram i tillräcklig tid och omfattning.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig organisation för framtagandet 
av detaljplaner. Däremot bedömer vi att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen 
visar att processen inte alltid följs. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att den 
uppsatta processen efterlevs samt att det givit tyngd åt processbeskrivningen om 
kommunstyrelsen fastställer den genom politisk behandling.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen genom att fastställa vilka 
detaljplaner som ska prioriteras. Byggnadsnämnden bör därtill säkerställa att det finns en 
tillräcklig organisation för att ta fram detaljplaner. Detta med bakgrund av kommunens 
målsättning om befolkningsökning och tillväxt. För att följa upp och utveckla 
detaljplaneprocessen bedömer vi även att byggnadsnämnden bör följa upp 
handläggningstiden.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 
efterlevs.  

 Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 
resurser 

 

Vi rekommenderar byggnadsnämnden att: 

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner följs upp och analyseras 

 Säkerställ en tillräcklig organisation för framtagande av detaljplaner  

 
 
 

Revisionsfråga Svar  

Finns det en tydlig organisation 
och ansvarsfördelning? 

Ja.  

Uppfyller nämnden plan- och 
bygglagens krav rörande 
detaljplaneprocessen? 

Ja. 

Är handläggningstiderna för 
framtagande av detaljplaner 
tillfredsställande? 

Delvis. Byggnadsnämnden följer inte upp 
handläggningstider. I stickprovet var 
handläggningstiden 21 respektive 23 månader, vilket 
är längre än snittet för jämförbara kommuner enligt 
SKR:s öppna jämförelser. 

Säkerställs att det finns tillräckliga 
ekonomiska och personella 
resurser för att utarbeta 
detaljplaner i den takt som fodras 
för att möta kommunens 
tillväxttakt? 

Delvis. Vi bedömer att de personella resurserna kan 
utgöra en riskfaktor i detaljplaneprocessen. Vidare 
krävs en tydligare prioritering av detaljplaner.  
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Bjuv 21 januari 2021 
 
 
 
 
Linus Aldefors  Emmy Lundblad   
EY  EY 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Ordförande, kommunstyrelsen 

 1e vice ordförande, kommunstyrelsen 

 Ordförande, byggnadsnämnden 

 1e vice ordförande, byggnadsnämnden 

 Kommundirektör 

 Planeringschef 

 Förvaltningschef, byggnadsförvaltningen 

 Planarkitekter, byggnadsförvaltningen 

 
Dokument: 
 

 Kartläggning samhällsbyggnadsprocessen 

 Bedömning färdigställda bostäder 

 Byggnadsnämndens nämndbudget 2020 

 Planeringsavdelningens verksamhetsplan 2020 

 Mall Start-PM 

 Mall Sändlista 

 Mall Samrådsredogörelse 

 Mall Förstudie 

 Mall Förundersökning 

 Tidsplan detaljplaner 

 Planrutiner detaljplaner 

 Underlag stickprov Vråken 1 

 Underlag stickprov Billesholms gård 9:19, 9:91 
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Bilaga 2 Start-PM 

Nedanstående delar ingår i ett start-PM enligt planprocessen och mall för start-PM.  
 
 

1. Syfte (ex bostäder) 

2. Ansvarig nämnd/avdelning (Huvudansvar/delansvar) 

3. Ansvarig handläggare 

4. Hur frågan har väckts (extern förfrågan/internt) 

5. Kommunalt markinnehav 

6. Val av process (direktanvisning/anbud) 

7. Planförutsättningar (utredningsbehov/planavtal) 

8. Kommunikation (grannar/samråd) 

9. Geografisk avgränsning (karta) 

10. Styrande dokument (kommunens vision, ÖP etc) 

11. Tidsplan (markavtal, planhandlingar, samråd mm) 

12. Projektdeltagare/Ingående resurser (resurser från olika förvaltningar/kommunala 
bolag/konsulter) 

13. Arbetstid  

14. Kommunala anläggningar (ex parkering) 

15. Godkännande/beslut PM (styrgrupp) 
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Bilaga 3  PBL detaljplansärende 

 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rörande de 
dokument som ska finnas och den information som ska ges i respektive 
detaljplansärende. 
 

1. Begäran om planbesked – av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda 
planläggning, tidpunkt då planläggningen ska ha lett fram till besked samt skälen för 
kommunen att inte inleda planläggning, om beskedet är negativt. 

 
2. Grundkartor och fastighetsförteckning – av fastighetsförteckningen ska framgå vilka 

fastigheter som är berörda samt eventuell berörd samfälld mark samt allmänna 
vattenområden. Vidare ska framgå vilka som är ägare till fastigheter, mark och 
vattenområden. 

 
3. Dokument som styrker att samråd har skett med berörda, samt under vilken tid samråd 

har genomförts. Vid förenklat förfarande eller standardförfarande är kraven på samråd 
inte lika omfattande. 

 
4. Information om planen medför betydande miljöpåverkan. Om detta är fallet ska en 

miljökonsekvensbeskrivning ha genomförts. 

 
5. En samlad redogörelse av alla kommentarer som inkommit under samrådet. 

 
6. Förslaget till detaljplan som tagits fram efter genomfört samråd ska kungöras och 

ställas ut för granskning under minst tre veckor. Av kungörelsen ska framgå vilket 
område som avses, om förslaget avviker från översiktsplan, vilken mark som kan 
komma att tas i anspråk, var förslaget finns tillgängligt och hur lång granskningstiden 
är, att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden, 
till vem synpunkter ska lämnas, att den som under granskningstiden inte har lämnat 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Kungörelsen 
ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning vid utökat 
förfarande.  

 
7. Meddelande om innehållet i kungörelsen ska skickas till kända sakägare. Vidare ska 

förslaget till detaljplan och samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen samt de 
kommuner som berörs.  

 
8. Kommunen ska under granskningstiden hålla förslaget tillgängligt för alla som vill 

granska det. Krav på utställning av planförslaget finns inte då det rör sig om förenklat 
förfarande eller standardförfarande. 

 
9. Granskningsutlåtande – av utlåtandet ska en sammanställning av de synpunkter som 

inkommit samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna 
framgå. 

 
10. Datum för antagande samt laga kraft ska antecknas på planhandlingarna. 

 
11. Meddelande om antagande ska ha skickats till berörda samt övriga som under 

granskningstiden skickat synpunkter. 


