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Datum 

2020-09-17 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 24 september 2020  
kl. 19:00 i Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv för att 
behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 1 oktober kl 16:00  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Miljöpolicy för Bjuvs kommun 
Dnr 2020-00412  

5.  Försäljning av Flamman i Ekeby (Skromberga 1:36 och 1:102) 
Dnr 2020-00403  

6.  Försäljning av fd kommunhuset i Ekeby (Bjuv Elestorp 7:104) 
Dnr 2020-00404  

7.  Initiativärende: Uppsiktsplikt AB Bjuvsbostäder 
Dnr 2019-00367  

8.  Avsägelse från Kalle Holm (SD) som ersättare i byggnadsnämnden  
Dnr 2020-00438  

9.  Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) som ledamot och ordförande i byggnadsnämnden 
samt val av ledamot och ordförande 
Dnr 2020-00428  

10.  Val av ersättare (SD) i byggnadsnämnden 
Dnr 2020-00439  

11.  Avsägelse från Patric Fors (M) som ersättare i byggnadsnämnden samt val av ny 
ersättare   
Dnr 2020-00440  

12.  Avsägelse från Patric Fors (M) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt val 
av ny 1:e vice ordförande 
Dnr 2020-00441  

13.  Anmälningar  
A: Revisionen: Granskningsrapport ledning och styrning socialtjänst 
B: Barn- och utbildningsnämnden § 70: Svar till Kommunrevisionen angående 
granskning av elevfrånvaro 
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Pia Trollehjelm 
Ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 
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§ 107 Dnr 2020-00412  

Miljöpolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny Miljöpolicy för 
Bjuvs kommun. Förslaget till policy tar sin utgångspunkt i kommunens vision 
och har beretts på förvaltningen samt i kommunens ledningsgrupp. Att 
kommunen har en antagen miljöpolicy är ett absolut krav för att kommunen 
ska kunna miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Föreliggande förslag till 
miljöpolicy ska också ses som svar på den återremiss som  
kommunfullmäktige beslutade för ”förslag till miljöprogram och miljöpolicy” 
den 27 september 2018, § 79. 
 
Bakgrund 
2018 lade kommunstyrelsens förvaltning fram ett förslag till miljöprogram 
och policy till kommunfullmäktige. Programmet var ett resultat av projektet 
”Miljöresan” som i sin tur inleddes som en förlängning av kommunens 
visionsarbete. Genom formuleringen av vision 2030 uttalade kommunen en 
tydlig miljöambition kring hur kommunens verksamheter skulle utvecklas 
med nästa generation i fokus och miljöresan var en startpunkt för detta 
arbete. 
 
Efter återremissen inleddes ett arbete med att omformulera och förtydliga 
själva policyn så att den skulle bli mer övergripande. I slutet av 2018 lades 
därtill en motion i kommunfullmäktige som bifölls, och som innebar ett 
uppdrag att ISO-certifiera kommunens miljöarbete. Uppdraget förtydligades 
på nytt i den budget som beslutades i december 2019 och under våren 
2020 påbörjades ett arbete för att analysera kommunens 
nulägesförutsättningar och behov för att kunna påbörja en process med 
certifiering. Det första och mest grundläggande behovet som identifierats för 
att en certifiering ska vara möjlig är ”skall-kraven” i standarden på 
kommunens miljöpolicy. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att det 
inte är möjligt att gå vidare med certifieringsprocessen utan att först anta en 
miljöpolicy. 
 
 
Förslaget 
Policyn är utformad som ett uttalande kring kommunens miljöambitioner 
samt en beskrivning av de principer som ska leda kommunens miljöarbete 
och har som syfte att vara ett förtydligande av kommunens vision och en 
ledstjärna för all kommunal verksamhet. Medvetenheten om kommunens 
miljöpolicy behöver vara hög. Dvs det kommer behöva kommuniceras ut 
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mycket tydligt och konkret hur den ska påverka kommunens aktiviteter. Alla 
medarbetare kommer behöva förhålla sig till den i sitt dagliga arbete.  
 
Innehållet och formuleringen av policyn är anpassat för att leva upp till de 
formkrav som ställs i standarden ISO 14001:2015. I standarden finns ett 
antal ”Skall-krav” som i sin beskrivning av en policy är mycket konkreta: 
 
Kommunens högsta ledning ska upprätta, införa och underhålla en 
miljöpolicy som inom den definierade omfattningen av organisationens 
miljöledningssystem: 

a. är anpassad till organisationens syfte o förutsättningar, inklusive typ, 
omfattning o miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter o tjänster 

b. ger ett ramverk för att sätta miljömål 
c. innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av 

förorening o andra specifika åtaganden som är relevanta för 
organisationens förutsättningar 

d. innefattar ett åtagande att uppfylla bindande krav 
e. innefattar ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet 

för att uppnå bättre miljöprestanda 
 
Miljöpolicyn ska: 

 Upprätthållas som dokumenterad information 

 Kommuniceras inom organisationen 

 Vara tillgänglig för intressenter 
 
 
Miljöpolicy 
”Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling och tar ansvar för 
framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga 
konsekvenser. Vi tar ställning för miljön och strävar mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill 
erbjuda de som bor i, verkar i och besöker vår kommun en god livsmiljö 
med välbehållen natur, frisk luft, rent vatten, hållbar infrastruktur och 
fungerande ekosystem.”  
 
”Vi arbetar aktivt i vår organisation för att bli en klimatneutral verksamhet 
senast år 2030, göra det enkelt för våra medborgare att leva miljövänligt och 
för att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun.” 

 
”Principerna i vårt miljöarbete ska vara att: 

 Vi fungerar som pådrivare och gott exempel i arbetet för en hållbar 
utveckling.  
 

 Vi är en självklar del av ett större sammanhang och arbetar aktivt för 
att uppfylla mål och riktlinjer inom miljöområdet från nationellt och 
regionalt håll. 
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 Miljö- och klimathänsyn är en självklar del i kommunens alla beslut, 
för kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala 
bolag.  
 

 Vårt miljöarbete sker systematiskt med mål utifrån vår betydande 
miljöpåverkan och med ständiga förbättringar som utgångspunkt. 
 

 Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla våra 
verksamheter och utvecklar och förbättrar arbetet kontinuerligt. Alla 
kommunens anställda förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande 
och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet. 
 

 Vi uppfyller lagar och krav som berör kommunens verksamheter” 
 
 
 
Giltighet 
Policyn kommer att vara gällande till dess att den upphävs eller ersätts av 
en ny. 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren daterad 2020-08-26 
Miljöpolicy, daterad 2020-08-26 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta miljöpolicy för Bjuvs kommun och att 

den ska börja gälla 2020-10-01.  

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 143 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljöpolicy 

för Bjuvs kommun och att den ska börja gälla 2020-10-01.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Niklas Ögren, planeringschef 
niklas.ogren@bjuv.se 
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Miljöpolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny Miljöpolicy för 
Bjuvs kommun. Förslaget till policy tar sin utgångspunkt i kommunens vision 
och har beretts på förvaltningen samt i kommunens ledningsgrupp. Att 
kommunen har en antagen miljöpolicy är ett absolut krav för att kommunen 
ska kunna miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Föreliggande förslag till 
miljöpolicy ska också ses som svar på den återremiss som  
kommunfullmäktige beslutade för ”förslag till miljöprogram och miljöpolicy” 
den 27 september 2018, § 79. 
 
Bakgrund 
2018 lade kommunstyrelsens förvaltning fram ett förslag till miljöprogram 
och policy till kommunfullmäktige. Programmet var ett resultat av projektet 
”Miljöresan” som i sin tur inleddes som en förlängning av kommunens 
visionsarbete. Genom formuleringen av vision 2030 uttalade kommunen en 
tydlig miljöambition kring hur kommunens verksamheter skulle utvecklas 
med nästa generation i fokus och miljöresan var en startpunkt för detta 
arbete. 
 
Efter återremissen inleddes ett arbete med att omformulera och förtydliga 
själva policyn så att den skulle bli mer övergripande. I slutet av 2018 lades 
därtill en motion i kommunfullmäktige som bifölls, och som innebar ett 
uppdrag att ISO-certifiera kommunens miljöarbete. Uppdraget förtydligades 
på nytt i den budget som beslutades i december 2019 och under våren 
2020 påbörjades ett arbete för att analysera kommunens 
nulägesförutsättningar och behov för att kunna påbörja en process med 
certifiering. Det första och mest grundläggande behovet som identifierats för 
att en certifiering ska vara möjlig är ”skall-kraven” i standarden på 
kommunens miljöpolicy. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att det 
inte är möjligt att gå vidare med certifieringsprocessen utan att först anta en 
miljöpolicy. 
 
 
Förslaget 
Policyn är utformad som ett uttalande kring kommunens miljöambitioner 
samt en beskrivning av de principer som ska leda kommunens miljöarbete 
och har som syfte att vara ett förtydligande av kommunens vision och en 
ledstjärna för all kommunal verksamhet. Medvetenheten om kommunens 
miljöpolicy behöver vara hög. Dvs det kommer behöva kommuniceras ut 
mycket tydligt och konkret hur den ska påverka kommunens aktiviteter. Alla 
medarbetare kommer behöva förhålla sig till den i sitt dagliga arbete.  
 
Innehållet och formuleringen av policyn är anpassat för att leva upp till de 
formkrav som ställs i standarden ISO 14001:2015. I standarden finns ett 
antal ”Skall-krav” som i sin beskrivning av en policy är mycket konkreta: 
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Kommunens högsta ledning ska upprätta, införa och underhålla en 
miljöpolicy som inom den definierade omfattningen av organisationens 
miljöledningssystem: 

a. är anpassad till organisationens syfte o förutsättningar, inklusive typ, 
omfattning o miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter o tjänster 

b. ger ett ramverk för att sätta miljömål 
c. innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av 

förorening o andra specifika åtaganden som är relevanta för 
organisationens förutsättningar 

d. innefattar ett åtagande att uppfylla bindande krav 
e. innefattar ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet 

för att uppnå bättre miljöprestanda 
 
Miljöpolicyn ska: 

 Upprätthållas som dokumenterad information 

 Kommuniceras inom organisationen 

 Vara tillgänglig för intressenter 
 
 
Miljöpolicy 
”Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling och tar ansvar för 
framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga 
konsekvenser. Vi tar ställning för miljön och strävar mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill 
erbjuda de som bor i, verkar i och besöker vår kommun en god livsmiljö 
med välbehållen natur, frisk luft, rent vatten, hållbar infrastruktur och 
fungerande ekosystem.”  
 
”Vi arbetar aktivt i vår organisation för att bli en klimatneutral verksamhet 
senast år 2030, göra det enkelt för våra medborgare att leva miljövänligt och 
för att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun.” 

 
”Principerna i vårt miljöarbete ska vara att: 

 Vi fungerar som pådrivare och gott exempel i arbetet för en hållbar 
utveckling.  
 

 Vi är en självklar del av ett större sammanhang och arbetar aktivt för 
att uppfylla mål och riktlinjer inom miljöområdet från nationellt och 
regionalt håll. 
 

 Miljö- och klimathänsyn är en självklar del i kommunens alla beslut, 
för kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala 
bolag.  
 

 Vårt miljöarbete sker systematiskt med mål utifrån vår betydande 
miljöpåverkan och med ständiga förbättringar som utgångspunkt. 
 

 Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla våra 
verksamheter och utvecklar och förbättrar arbetet kontinuerligt. Alla 
kommunens anställda förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande 
och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet. 
 

 Vi uppfyller lagar och krav som berör kommunens verksamheter” 
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Giltighet 
Policyn kommer att vara gällande till dess att den upphävs eller ersätts av 
en ny. 
 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren daterad 2020-08-26 
Miljöpolicy, daterad 2020-08-26 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

miljöpolicy för Bjuvs kommun och att den ska börja gälla 2020-10-01.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Planeringschef 
Diariet 
 



 

Miljöpolicy 
Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling och tar ansvar för framtida 
generationer genom att se till våra besluts långsiktiga konsekvenser. Vi tar ställning 
för miljön och strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Vi vill erbjuda de som bor i, verkar i och besöker vår kommun 
en god livsmiljö med välbehållen natur, frisk luft, rent vatten, hållbar infrastruktur och 
fungerande ekosystem.  
 
Vi arbetar aktivt i vår organisation för att bli en klimatneutral verksamhet senast år 
2030, göra det enkelt för våra medborgare att leva miljövänligt och för att minska 
utsläppen av växthusgaser i vår kommun.  
 
Principerna i vårt miljöarbete ska vara att: 

 Vi fungerar som pådrivare och gott exempel i arbetet för en hållbar utveckling.  
 

 Vi är en självklar del av ett större sammanhang och arbetar aktivt för att 
uppfylla mål och riktlinjer inom miljöområdet från nationellt och regionalt håll. 
 

 Miljö- och klimathänsyn är en självklar del i kommunens alla beslut, för 
kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
 

 Vårt miljöarbete sker systematiskt med mål utifrån vår betydande 
miljöpåverkan och med ständiga förbättringar som utgångspunkt. 
 

 Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla våra verksamheter och 
utvecklar och förbättrar arbetet kontinuerligt. Alla kommunens anställda förstår 
miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar ansvar för den miljöpåverkan 
som uppstår i det egna arbetet. 
 

 Vi uppfyller lagar och krav som berör kommunens verksamheter 
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§ 108 Dnr 2020-00403  

Försäljning av Flamman i Ekeby (Skromberga 1:36 och 
1:102) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår Flamman i Ekeby. 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 (Flamman i Ekeby) med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 
kronor för båda fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-08-25 
Köpekontrakt med bilagor, inklusive nyttjanderättsavtal 
Avtal om överlåtelse av villavagnar i samband med överlåtelse av fastighet 
Kommunfullmäktige, 2019-09-26, § 112 

  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutad 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland Flamman i Ekeby. 
Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 kronor för båda 
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fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31. Köpekontrakt har 
undertecknats av parterna under sommaren, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären innan 2020-10-01 
för att avtalet ska vara giltigt. 

 

Då köparen även önskar nyttja befintlig lägenhet i fastigheten som idag är 
uthyrd, ska befintliga hyresgäster vara utflyttad innan tillträdesdagen. 
Tekniska förvaltningen har haft dialog med hyresgästerna som har bekräftat 
uppsägningen av hyresavtalet och att de söker ny bostad. Tekniska 
förvaltningen har kommit överens med köparen om att tillträdesdagen vid 
behov längst kan flyttas fram till och med 2021-03-15, för det fall befintliga 
hyresgäster behöver längre tid på sig än till årsskiftet att flytta från 
lägenheten.  

 

Affären innehåller även ett avtal om nyttjanderättsupplåtelse för Bjuvs 
kommun, för att anlägga, nyttja och underhålla vändplats för busshållplats 
inom Skromberga 1:36 under 50 års tid. 

 

På fastigheten har Bjuvs kommun idag moduler för HVB verksamheten som 
numera är avvecklad, samt två villavagnar. Modulerna är uppsagda och 
dialog pågår med leverantören om möjligheten att kunna demontera 
modulerna i förtid. Vad gäller villavagnarna har kommunen inget behov av 
dessa och ett separat avtal har tecknats med samma köpare som för 
fastigheterna. Priset för dessa är satt till 958 000 kr, vilket motsvarar 
restvärdet för villavagnarna vid årsskiftet vilket även bedöms vara 
marknadsmässigt pris. Försäljningen av villavagnarna är villkorat av att 
köparen blir ägare till fastigheterna Skromberga 1.36 och 1:104. 

 

Totalt sett innebär dessa affärer ingen resultatpåverkan för kommunen, då 
priserna i princip motsvarar bokförda värden, priset bedöms vara 
marknadsmässigt. Utifrån investeringsbehovet som föreligger i fastigheterna 
samt förstärkningen av kommunens likviditet med ca 3,5 mnkr föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

 

  

Redaktionell ändring 
Beloppet 958 00 kr i texten ska vara 958 000 kr. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
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Godkänna försäljningen av fastigheterna Bjuv Skromberga 1:36 och 
Skromberga 1:102 mot en köpeskilling om 2 700 000 kronor. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 146 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheterna Bjuv Skromberga 1:36 och 
Skromberga 1:102 mot en köpeskilling om 2 700 000 kronor. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef  
samuel.skold@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-25 
Referens 

KS 2020-00403 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Försäljning av Flamman i Ekeby (Skromberga 1:36 och 
1:102) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår Flamman i Ekeby. 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 (Flamman i Ekeby) med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 
kronor för båda fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-08-25 
Köpekontrakt med bilagor, inklusive nyttjanderättsavtal 
Avtal om överlåtelse av villavagnar i samband med överlåtelse av fastighet 
Kommunfullmäktige, 2019-09-26, § 112 

  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutad 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland Flamman i Ekeby. 
Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 kronor för båda 
fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31. Köpekontrakt har 
undertecknats av parterna under sommaren, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären innan 2020-10-01 
för att avtalet ska vara giltigt. 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-08-25 
 

KS 2020-00403 
Sida 

2(2) 
 

 

Då köparen även önskar nyttja befintlig lägenhet i fastigheten som idag är 
uthyrd, ska befintliga hyresgäster vara utflyttad innan tillträdesdagen. 
Tekniska förvaltningen har haft dialog med hyresgästerna som har bekräftat 
uppsägningen av hyresavtalet och att de söker ny bostad. Tekniska 
förvaltningen har kommit överens med köparen om att tillträdesdagen vid 
behov längst kan flyttas fram till och med 2021-03-15, för det fall befintliga 
hyresgäster behöver längre tid på sig än till årsskiftet att flytta från 
lägenheten.  

 

Affären innehåller även ett avtal om nyttjanderättsupplåtelse för Bjuvs 
kommun, för att anlägga, nyttja och underhålla vändplats för busshållplats 
inom Skromberga 1:36 under 50 års tid. 

 

På fastigheten har Bjuvs kommun idag moduler för HVB verksamheten som 
numera är avvecklad, samt två villavagnar. Modulerna är uppsagda och 
dialog pågår med leverantören om möjligheten att kunna demontera 
modulerna i förtid. Vad gäller villavagnarna har kommunen inget behov av 
dessa och ett separat avtal har tecknats med samma köpare som för 
fastigheterna. Priset för dessa är satt till 958 00 kr, vilket motsvarar 
restvärdet för villavagnarna vid årsskiftet vilket även bedöms vara 
marknadsmässigt pris. Försäljningen av villavagnarna är villkorat av att 
köparen blir ägare till fastigheterna Skromberga 1.36 och 1:104. 

 

Totalt sett innebär dessa affärer ingen resultatpåverkan för kommunen, då 
priserna i princip motsvarar bokförda värden, priset bedöms vara 
marknadsmässigt. Utifrån investeringsbehovet som föreligger i fastigheterna 
samt förstärkningen av kommunens likviditet med ca 3,5 mnkr föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheterna Bjuv Skromberga 1:36 och 
Skromberga 1:102 mot en köpeskilling om 2 700 000 kronor. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 112 Dnr 2019-00341  

Uppdrag med anledning av budget 2019: avyttrande av 
fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för 
kommunala lokalbehov 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads 
utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019. 

 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj behandlades 
frågan om åtgärder för att minska verksamhetens kostnader och 
arbetsutskottet beslutade bl a att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att 
avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose 
den kommunala verksamhetens behov.  

 

Tekniska nämnden önskar av kommunledningen besked om vilka lokaler 
som kan komma i fråga för försäljning samt vilka verksamhetslokaler som är 
av strategisk betydelse att behålla. 

 

Kommunstyrelsen hänvisar bland annat i svaret till tekniska nämnden till 
tidigare underlag där planeringsavdelningen har studerat ett antal 
fastigheter som ägs av kommunen och gjort en bedömning av om dessa 
kan utgöra en del av kommunens strategiska markreserv eller om de kan 
avyttras med pågående markanvändning. 

 

De fastigheter som bedöms vara strategiska kommer hanteras av MEX på 
planeringsavdelningen som del i markreserven eller framtida 
exploateringsområden. Åtgärder kring drift och underhåll, rivning eller 
förhyrning av byggnader på fastigheter i markreserven samordnas med 
fastighetsavdelningen i varje enskilt fall.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-08-26 
Tekniska nämnden, 2019-08-21, § 108 
Tekniska nämnden, tjänsteskrivelse, Bo Persson, 2019-06-24 
Tjänsteskrivelse Niklas Ögren, 2019-05-29 Information om hantering av 
fastigheterna Bjuvstorp 1:11 (Rosentorps gård), Valleberga 4:83 (Valleberga 
förskola), Brogårda 8:7 (Brogårda förskola) och Del av Bjuvstorp 9:13 
(Rudolfska) 
  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, §95 inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat om att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter 
och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala 
verksamhetens behov.  

 

I samband med att ärendet behandlades i tekniska nämnden, TN 2019-
00147, beslutade tekniska nämnden översända som svar på uppdraget att 
kommunledningen behöver lämna besked om vilka lokaler som kan komma 
i fråga för försäljning samt bedöma vilka verksamhetslokaler som för 
närvarande står oanvända som bedöms vara av strategisk betydelse och 
därmed ska behållas samt att effekterna av minskade hyresintäkter ska tas 
bort från budgeten. 

 

Kommunstyrelsen hänvisar bland annat i svaret till tekniska nämnden 
tidigare underlag, (Information om hantering av fastigheterna Bjuvstorp 1:11 
(Rosentorps gård), Valleberga 4:83 (Valleberga förskola), Brogårda 8:7 
(Brogårda förskola) och del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska)) 

där planeringsavdelningen har studerat ett antal fastigheter som ägs av 
kommunen och gjort en bedömning av om dessa kan utgöra en del av 
kommunens strategiska markreserv eller om de kan avyttras med pågående 
markanvändning. 

 

Sammantagen bedömning kring aktuella fastigheter 

 

Bjuvstorp 1:11 (Rosentorps gård) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med pågående 
markanvändning. Fastighetsavdelningen kan lägga ut denna till försäljning. 
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Valleberga 4:83 (Valleberga förskola) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten är av strategisk betydelse 
för kommunen och bör placeras i markreserven för framtida etablering av 
kommunala verksamhetslokaler/förskolor. Förslag om utredning för sanering 
och rivning av byggnader lyfts i budgetberedningen. 

Brogårda 8:7 (Brogårda förskola) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten är av strategisk betydelse 
för kommunen och bör placeras i markreserven för framtida etablering av 
kommunala verksamhetslokaler/förskolor. Förslag om utredning för sanering 
och rivning av byggnader lyfts i budgetberedningen. 

 

Del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska) 

Planeringsavdelningen bedömer att den del av Bjuvstorp 9:13 som 
benämns Rudolfska gården är av strategisk betydelse för tätortsutveckling 
och bostadsbebyggelse. Planläggning, avstyckning och försäljning av 
bostadsmark behöver planeras och genomföras. 

 

Flamman i Ekeby  

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med hänsyn tagen till 
verksamheter som i nuläget inryms i fastigheten. 

 

Fd kommunhuset i Ekeby 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med hänsyn tagen till 
verksamheter som i nuläget inryms i fastigheten. 

 

Medborgaren 1 (Folkets Hus i Bjuv) 

Fastighetens framtida användning är beroende av beslut kring M1 och 
framtida biblioteksverksamhet i Bjuv. Fastigheten bör planeras utifrån 
exploatering och avyttring för bostadsändamål, centrumverksamhet eller 
kontor där MEX tillsammans med fastighetsavdelningen och 
Byggnadsförvaltningen samordnar hanteringen.  

 

De fastigheter som bedöms vara strategiska kommer hanteras av MEX på 
planeringsavdelningen som del i markreserven eller framtida 
exploateringsområden. Åtgärder kring drift och underhåll, rivning eller 
förhyrning av byggnader på fastigheter i markreserven samordnas med 
fastighetsavdelningen i varje enskilt fall. 
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Ekonomiavdelningen avser att i samband med bokslutet att utrangera 
restvärden för byggnaderna på Brogårda och Valleberga förskola, vilket 
innebär att några kapitalkostnader för byggnaderna inte beräknas utgå 
under kommande år. 

I uppdraget för fastighetsavdelningen ligger att hela tiden anpassa 
verksamheten vid förändringar av kostnader och intäkter, både minskade 
och ökade hyresintäkter, för att nå en budget i balans och tillsammans med 
verksamheterna arbeta för en långsiktig lokalförsörjning och strategiskt 
ägande. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen översända 
redovisning om vilka fastigheter som är aktuella för avyttring till tekniska 
nämnden för samordning med MEX i aktuella fall. Försäljningen skall 
godkännas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden   

 

Yrkande kommunstyrelsens arbetsutskott 

Jörgen Johnsson (M) yrkar följande: 

Att Rudolfska gården säljs till extern exploatör för bygge av bostäder. 

Att Blå Vinkel med tillhörande tomt säljs till extern exploatör för bygge av 
bostäder. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen 
Johnssons (M) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
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att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
 

Reservation 

Jörgen Johnsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-04, § 153 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 137 

  

Yrkanden 

Jörgen Johnsson (M) yrkar följande: 

Att Rudolfska gården säljs till extern exploatör för bygge av bostäder. 

Att Blå Vinkel med tillhörande tomt säljs till extern exploatör för bygge av 
bostäder. 

Anders Månsson (S) yrkar att Jörgen Johnsson (M) yrkande ska avslås då 
det inte är berett. 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 19:50 – 20:00. 

Ordförandes beslut 

Ordförande beslutar om propositionsvägran då han anser att Jörgen 
Johnssons (M) yrkande inte är berett. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
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§ 109 Dnr 2020-00404  

Försäljning av fd kommunhuset i Ekeby (Bjuv Elestorp 
7:104) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår fd kommunhuset i Ekeby. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheten. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-08-21 
Köpekontrakt med bilagor 
Kommunfullmäktige, 2019-09-26, § 112 

  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland ingår fd 
kommunhuset i Ekeby. Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
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kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  

Köpekontrakt har undertecknats av parterna, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären senast 2020-09-30 
för att avtalet ska vara giltigt. 

I fastigheten inryms kommunala verksamheter, familjecentral och förskola, 
och tekniska förvaltningen kommer teckna nödvändiga hyresavtal för dessa 
verksamheter. 

Resultatpåverkan på kommunens resultat kommer påverkas positivt med 
ungefär 8 mnkr och likviditeten med ca 9,5 mnkr. Dessutom behöver 
kommunen inte ta hänsyn till framtida investeringsbehov. Priset bedöms 
vara marknadsmässigt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 mot en 
köpeskilling om 9 600 000 kronor. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 147 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 mot en 
köpeskilling om 9 600 000 kronor. 

 

   
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Försäljning av fd kommunhuset i Ekeby (Bjuv Elestorp 
7:104) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår fd kommunhuset i Ekeby. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheten. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-08-21 
Köpekontrakt med bilagor 
Kommunfullmäktige, 2019-09-26, § 112 

  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland ingår fd 
kommunhuset i Ekeby. Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  

Köpekontrakt har undertecknats av parterna, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären senast 2020-09-30 
för att avtalet ska vara giltigt. 



Bjuvs kommun 
Datum 
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I fastigheten inryms kommunala verksamheter, familjecentral och förskola, 
och tekniska förvaltningen kommer teckna nödvändiga hyresavtal för dessa 
verksamheter. 

 

Resultatpåverkan på kommunens resultat kommer påverkas positivt med 
ungefär 8 mnkr och likviditeten med ca 9,5 mnkr. Dessutom behöver 
kommunen inte ta hänsyn till framtida investeringsbehov. Priset bedöms 
vara marknadsmässigt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 

Godkänna försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 mot en 
köpeskilling om 9 600 000 kronor. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KÖPEKONTRAKT 
 

Mellan Bjuvs Kommun, org nr 212000–1041, Mejerigatan 3, 267 34 Bjuv nedan 

kallad ”Säljaren” och Nazar Aljuboori med personnr 19750802–8094 och Meena 

Albuiruty med personnr 19790527–0463 med gemensam adress Anders Sörenssons gata 8, 212 

42 Malmö nedan båda kallade ”Köparen”, med vardera ½ del, har denna dag, nedan kallad 

”Avtalsdagen”, träffats följande avtal. 

 
 

§ 1 Överlåtelseförklaring 

 

Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 med adress Storgatan 

46 A-E, Ekeby, (”Fastigheten”), till Köparen, för en överenskommen köpeskilling om 

NIOMILJONERSEXHUNDRATUSEN (9 600 000) KRONOR och på följande villkor i 

övrigt;  
 

§ 2 Tillträdesdag och fastighetsreglering  

 

Fastigheten skall av Köparen tillträdas den 1: a oktober 2020, nedan kallad ”Tillträdesdagen” 

eller sådan dag som parterna kommer överens om, dock senast 20 bankdagar efter det att 

Kommunfullmäktige i Bjuvs Kommun beslutat godkänna detta Köpekontrakt, se, villkor §14 

nedan   

 

Parterna är överens om att överlåtelsen av Fastigheten till Köparen ska ske genom att 

överlåtelsen fullbordas genom att Köparen söker lagfart för Fastigheten.     

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

 

Den överenskomna köpeskillingen skall erläggas på följande sätt:  

Handpenning på Avtalsdagen 5% 

av Överenskommen Köpeskilling                     480 000 kr 

Kontant på Tillträdesdagen   9 120 000 kr  

 

Summa   9 600 000 kr 

 

 

Köparen ska betala köpeskillingen kontant på Tillträdesdagen genom insättning på Säljarnas 

konto, med konto nummer 8214-9 643 200 024-5, i Swedbank.  

 
 

§ 4 Likvidavräkning 

 

Likvidavräkning, som framgår av Bilaga 1, upprättas per tillträdesdagen och fördelning 

av utgifter och intäkter regleras enligt §7. Inom 30 dagar från Tillträdesdagen skall 
köpare och säljare presentera poster som avser fördelning som skall justeras med den 

andra parten. 
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§ 5 Försäkring 

 

Säljaren förbinder sig att hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen hos 

sitt försäkringsbolag. 

 

§ 6 Äganderättens övergång 

 

Parterna är överens om att äganderätten övergår på Tillträdesdagen. 

 
 

§ 7 Fördelning av utgifter och inkomster med mera 

 

Eventuella intäkter från Fastigheten ska tillfalla Säljaren i den mån de avser tiden innan 

Tillträdesdagen varefter intäkterna skall tillfalla Köparen. För tydlighets skull noteras att 

parterna således är överens om att samtliga hyresintäkter som avser Tillträdesdagen och 

därefter tillkommer Köparen och ska tillgodoräknas denne i Likvidavräkningen. 

 

Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten av vad slag de 

vara må, om de avser tiden före Tillträdesdagen och Köparen skall betala skatter, räntor, och 

andra periodiska avgifter för Fastigheten av vad slag de vara må, i den mån de avser 

Tillträdesdagen och tiden därefter. Köparen skall erhålla all avkastning som belöper på 

Fastigheten på Tillträdesdagen och tiden därefter. Säljaren ska ombesörja avläsning av 

avläsningsbara förbrukningsmängder (som el- och vattenförbrukning) på Fastigheten på 

Tillträdesdagen. Så långt det är möjligt ska kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen och 

Säljaren på Tillträdesdagen i enlighet med av dem undertecknad likvidavräkning. Sådana 

kostnader och intäkter som inte fördelats i Likvidavräkningen ska fördelas så snart som det är 

praktiskt möjligt efter Tillträdesdagen. 

 

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att 

taxeringsenheten är taxerad som Specialenhet, allmän byggnad (823) och åsatt ett 

taxeringsvärde på 0 SEK och att ingen fastighetsskatt belastar fastigheten.  

 
§ 8 Rengöring med mera 

Säljarna skall senast på Tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet. 

Underlåter Säljarna detta, äger Köparen – om annat ej avtalas – rätt att bortforsla egendom på 

Säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen.  

 

§ 9 Inskrivnings-, låne- och förrättningskostnader 

 

Med köpet förenade inskrivningskostnader och förrättningskostnader betalas av Köparen. 

Expeditions- och uppläggningskostnader för upptagande av nya lån betalas av Köparen. 

Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som belastar 

Fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av 

Säljarens lån betalas av Säljarna. 
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§ 10 Överlämnande av handlingar m.m. 

 

På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen för hans undertecknande överlämna kvitterat och 

bevittnat köpebrev avseende Fastigheten och samtliga övriga handlingar som erfordras för att 

Köparen skall få lagfart.  

 

Säljaren ska vidare på Tillträdesdagen ställa Fastigheten (inklusive utrustning, anläggningar 

och byggnader) till Köparens förfogande samt också överlämna till Köparen (eller ställa till 

Köparens förfogande) alla handlingar (i original) och all egendom beträffande eller tillhörande 

Fastigheten som Säljaren innehar eller som kan vara av betydelse för Köparen i egenskap av 

ägare av Fastigheten eller för Köparens förvaltning av Fastigheten (inklusive avtal i original, 

tekniska manualer, kodnycklar, ritningar, kartor, bygglovshandlingar, nycklar m.m.). 

 

Säljarna skall vidare till Köparen överlämna utdrag ur fastighetsregistret. 
 

§ 11 Pantförskrivning 

 

Säljaren förbinder sig att i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall långivaren 

önskar, biträda Köparens pantförskrivning av pantbrev avseende Fastigheten innan Köparen 

erhållit lagfart. 
 

§ 12 Förmedlingsprovision 

 

Förmedlingsprovision betalas av Säljaren. Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, 

så snart detta köpekontrakt undertecknats samt villkor för köpets fullbordan och bestånd, som 

parterna tillagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rätt till provision är oberoende av parternas 

hävningsrätt enligt § 13 eller enligt lag. 

 

 
§ 13  Skadestånd med mera 

 

Skulle Köparen eller Säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger 

motpart rätt till ersättning för sin skada. Se även undantag, villkor §14. 

 

För det fall ett av Säljaren garanterat förhållande i § 15 inte föreligger, (”Avvikelse”), skall 

Säljarna ersätta Köparen genom nedsättning av Köpeskillingen för den kostnad, skada, förlust, 

intäktsbortfall eller liknande som Köparen drabbas av till följd av Avvikelsen. 

 

Köparen skall för Avvikelser som inte är hänförliga till lagstadgade besiktningar eller 

eventuella skatter endast kunna kräva ersättning av Säljarna enligt denna bestämmelse om och 

i den utsträckning den totala skadan överstiger 150 000 (etthundrafemtiotusen) kronor samt 

varje enskild skada skall överstiga ett belopp på 50 000 (femtiotusen) kronor. Överstiger 

skadan nämnda belopp skall ersättning utgå från första kronan. För Avvikelser hänförliga till 

lagstadgade besiktningar eller eventuella skatter gäller inte nämnda beloppsbegränsning. 

 

Om Köparen inte inom 30 dagar efter det att Köparen märkt Avvikelsen och senast inom tolv 

(12) månader från Tillträdesdagen reklamerar Avvikelsen, förlorar Köparen rätten att åberopa 

Avvikelsen. 

 

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denna dessutom rätt att häva 
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köpet. Väsentlig betydelse avser ett värde motsvarande 50 % av köpeskillingen eller mer. 

 
 

§ 14 Villkor för avtalets fullbordan 

 

Köpekontraktet är villkorat av att Kommunfullmäktige i Bjuvs Kommun beslutat att 

godkänna Köpekontraktet senast 2020-09-30.  

 

Om villkoret inte uppfylls inom föreskriven tid och den tidpunkt inte framflyttas av 

Parterna genom skriftlig överenskommelse, upphör köpekontraktet att gälla utan 

föregående uppsägning varvid ingendera Part ska ha rätt till ersättning av den andra 

Parten i anledning av Köpekontraktets förfall.   

 

§ 15  Fastighetens skick 

 

Köparen har före Avtalsdagen gjort teknisk besiktning av Fastigheten och godtar 

Fastighetens skick, användnings- och dispositionsmöjligheter sådana de är och 

avstår med bindande verkan – med undantag för vad som uttryckligen garanteras i 

detta köpekontrakt – från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och brister, 

inklusive s k dolda fel rörande Fastigheten, om inte Säljaren särskilt har garanterat 

annat.  

 

 

§ 16 Säljarens garantier 

 

Säljaren garanterar per såväl Avtalsdagen som Tillträdesdagen: 

 

att Säljaren är ensamma lagfaren ägare till Fastigheten, se fastighetsutdrag Bilaga 2;  

att Fastigheten inte besväras av andra sökta eller beviljade inteckningar, inskrivningar, 

gemensamhetsanläggningar eller andra belastningar än som framgår av 

Bilaga 2; 
 

att till Fastigheten följer de hyresavtal, som framgår av Bilaga 3;  
 

att samtliga på Fastigheten belöpande elanslutningskostnader, VA- anslutningskostnader 

m.m. som är hänförliga till tiden före Tillträdesdagen är betalda; 

 

att det inte föreligger några beslut från myndighet som inskränker rådigheten över 

Fastigheten; 

 

att överlåtelsen av Fastigheten inte medför skyldighet för Köparen att övertaga personal 

och att någon företrädesrätt för eventuell tidigare anställd personal inte föreligger; 

 

att Säljaren inte är part i någon domstols-, hyresnämnds-, skiljenämndstvist eller annat 

förfarande rörande Fastigheten eller nyttjanderättsförhållandet på Fastigheten och att det 

Säljaren veterligen inte heller förväntas några sådana tvister; 

 

att lämnat underlag i DD-materialet är korrekt, som framgår av Bilaga 4; 
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att erforderliga bygg-, mark- och rivningslov samt annat erforderligt myndighets tillstånd 

lämnats för samtliga på Tillträdesdagen verkställda eller pågående åtgärder på 

Fastigheten och att alla åtgärder utförts och utförs i enlighet därmed samt i enlighet med 

tillämpliga planer, andra myndighets tillstånd och i övrigt i enlighet med tillämpliga 

författningar; 

 

att skyddsrummet uppfyller myndighetskrav; 
 

att inga invändningar från Miljöförvaltningen eller annan berörd förvaltning inkommer i 

samband med och gällande denna överlåtelse; 
 

att inga hyresavtal per Avtalsdagen sagts upp eller hyrestvist förekommer eller att det träffats 

avtal om hyresreduktion eller återbetalning av hyra; 

 

att avtalade arbeten och åtgärder i enlighet med Bilaga 5, ska vara utförda och betalda av 

säljaren senast den 31 december 2020. Om dessa avtalade arbeten och åtgärder inte är 

utförda och betalda av säljaren, så äger köparen rätt att på säljarens bekostnad utföra 

dessa; 

 

samt att den information som framgår av detta avtal eller som av eller på uppdrag av  

Säljaren har gjorts tillgänglig för Köparen i samband med undersökningarna,  

besiktningarna eller förhandlingarna som föregått avtalet var korrekt, fullständig och  

inte missvisande när den gjordes tillgänglig och är korrekt, fullständig och inte  

missvisande. Säljaren har informerat Köparen om alla omständigheter och förhållanden  

som Säljarna förstått eller borde ha förstått är av betydelse för Köparens undersökning  

och värdering av Fastigheten eller annars för förvärvet av Fastigheten enligt detta avtal. 

 

§ 17  Köparens skyldigheter 

 

Från och med Tillträdesdagen övertar Köparen Säljarens skyldigheter enligt alla för 

Fastigheten träffade skötselavtal, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån dessa 

avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag. 

 
 

§ 18  Kontraktsinnehåll 
 

Ändringar eller tillägg till detta köpekontrakt skall, för att äga giltighet, upprättas 

skriftligen i ett tilläggsavtal och undertecknas av båda parterna. 

 

§ 19 Tvist 

 

Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal liksom andra 

tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma, skall slutligt 

avgöras av allmän domstol. 
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Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Köparen och Säljaren tagit var 

sitt exemplar. 

 
Säljaren Köparen 

Bjuvs Kommun Privatperson andel 1/2 

Bjuv 2020- Bjuv 2020-  

 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Christer Pålsson     Nazar Aljuboori  

 

 

 Köparen 

 Privatperson andel 1/2 

 Bjuv 2020-  

 

 

 …………………………………… 

 Meena Albuiruty 

 
Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

Bjuv 2020- Bjuv 2020- 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Likvidavräkning 

Bilaga 2 – Fastighetsutdrag 

Bilaga 3 – Hyresavtal 

Bilaga 4 – DD-material 

Bilaga 5 – Protokoll från möte den 28 februari 

 

Identitetskontroll Köpare. 

 

Signatur 

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt 

innehållet. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2019-00341  

Uppdrag med anledning av budget 2019: avyttrande av 
fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för 
kommunala lokalbehov 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads 
utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019. 

 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj behandlades 
frågan om åtgärder för att minska verksamhetens kostnader och 
arbetsutskottet beslutade bl a att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att 
avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose 
den kommunala verksamhetens behov.  

 

Tekniska nämnden önskar av kommunledningen besked om vilka lokaler 
som kan komma i fråga för försäljning samt vilka verksamhetslokaler som är 
av strategisk betydelse att behålla. 

 

Kommunstyrelsen hänvisar bland annat i svaret till tekniska nämnden till 
tidigare underlag där planeringsavdelningen har studerat ett antal 
fastigheter som ägs av kommunen och gjort en bedömning av om dessa 
kan utgöra en del av kommunens strategiska markreserv eller om de kan 
avyttras med pågående markanvändning. 

 

De fastigheter som bedöms vara strategiska kommer hanteras av MEX på 
planeringsavdelningen som del i markreserven eller framtida 
exploateringsområden. Åtgärder kring drift och underhåll, rivning eller 
förhyrning av byggnader på fastigheter i markreserven samordnas med 
fastighetsavdelningen i varje enskilt fall.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-08-26 
Tekniska nämnden, 2019-08-21, § 108 
Tekniska nämnden, tjänsteskrivelse, Bo Persson, 2019-06-24 
Tjänsteskrivelse Niklas Ögren, 2019-05-29 Information om hantering av 
fastigheterna Bjuvstorp 1:11 (Rosentorps gård), Valleberga 4:83 (Valleberga 
förskola), Brogårda 8:7 (Brogårda förskola) och Del av Bjuvstorp 9:13 
(Rudolfska) 
  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, §95 inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat om att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter 
och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala 
verksamhetens behov.  

 

I samband med att ärendet behandlades i tekniska nämnden, TN 2019-
00147, beslutade tekniska nämnden översända som svar på uppdraget att 
kommunledningen behöver lämna besked om vilka lokaler som kan komma 
i fråga för försäljning samt bedöma vilka verksamhetslokaler som för 
närvarande står oanvända som bedöms vara av strategisk betydelse och 
därmed ska behållas samt att effekterna av minskade hyresintäkter ska tas 
bort från budgeten. 

 

Kommunstyrelsen hänvisar bland annat i svaret till tekniska nämnden 
tidigare underlag, (Information om hantering av fastigheterna Bjuvstorp 1:11 
(Rosentorps gård), Valleberga 4:83 (Valleberga förskola), Brogårda 8:7 
(Brogårda förskola) och del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska)) 

där planeringsavdelningen har studerat ett antal fastigheter som ägs av 
kommunen och gjort en bedömning av om dessa kan utgöra en del av 
kommunens strategiska markreserv eller om de kan avyttras med pågående 
markanvändning. 

 

Sammantagen bedömning kring aktuella fastigheter 

 

Bjuvstorp 1:11 (Rosentorps gård) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med pågående 
markanvändning. Fastighetsavdelningen kan lägga ut denna till försäljning. 
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Valleberga 4:83 (Valleberga förskola) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten är av strategisk betydelse 
för kommunen och bör placeras i markreserven för framtida etablering av 
kommunala verksamhetslokaler/förskolor. Förslag om utredning för sanering 
och rivning av byggnader lyfts i budgetberedningen. 

Brogårda 8:7 (Brogårda förskola) 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten är av strategisk betydelse 
för kommunen och bör placeras i markreserven för framtida etablering av 
kommunala verksamhetslokaler/förskolor. Förslag om utredning för sanering 
och rivning av byggnader lyfts i budgetberedningen. 

 

Del av Bjuvstorp 9:13 (Rudolfska) 

Planeringsavdelningen bedömer att den del av Bjuvstorp 9:13 som 
benämns Rudolfska gården är av strategisk betydelse för tätortsutveckling 
och bostadsbebyggelse. Planläggning, avstyckning och försäljning av 
bostadsmark behöver planeras och genomföras. 

 

Flamman i Ekeby  

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med hänsyn tagen till 
verksamheter som i nuläget inryms i fastigheten. 

 

Fd kommunhuset i Ekeby 

Planeringsavdelningen bedömer att fastigheten inte är av strategisk 
betydelse för kommunen och därför kan försäljas med hänsyn tagen till 
verksamheter som i nuläget inryms i fastigheten. 

 

Medborgaren 1 (Folkets Hus i Bjuv) 

Fastighetens framtida användning är beroende av beslut kring M1 och 
framtida biblioteksverksamhet i Bjuv. Fastigheten bör planeras utifrån 
exploatering och avyttring för bostadsändamål, centrumverksamhet eller 
kontor där MEX tillsammans med fastighetsavdelningen och 
Byggnadsförvaltningen samordnar hanteringen.  

 

De fastigheter som bedöms vara strategiska kommer hanteras av MEX på 
planeringsavdelningen som del i markreserven eller framtida 
exploateringsområden. Åtgärder kring drift och underhåll, rivning eller 
förhyrning av byggnader på fastigheter i markreserven samordnas med 
fastighetsavdelningen i varje enskilt fall. 
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Ekonomiavdelningen avser att i samband med bokslutet att utrangera 
restvärden för byggnaderna på Brogårda och Valleberga förskola, vilket 
innebär att några kapitalkostnader för byggnaderna inte beräknas utgå 
under kommande år. 

I uppdraget för fastighetsavdelningen ligger att hela tiden anpassa 
verksamheten vid förändringar av kostnader och intäkter, både minskade 
och ökade hyresintäkter, för att nå en budget i balans och tillsammans med 
verksamheterna arbeta för en långsiktig lokalförsörjning och strategiskt 
ägande. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen översända 
redovisning om vilka fastigheter som är aktuella för avyttring till tekniska 
nämnden för samordning med MEX i aktuella fall. Försäljningen skall 
godkännas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden   

 

Yrkande kommunstyrelsens arbetsutskott 

Jörgen Johnsson (M) yrkar följande: 

Att Rudolfska gården säljs till extern exploatör för bygge av bostäder. 

Att Blå Vinkel med tillhörande tomt säljs till extern exploatör för bygge av 
bostäder. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen 
Johnssons (M) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
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att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
 

Reservation 

Jörgen Johnsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-04, § 153 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 137 

  

Yrkanden 

Jörgen Johnsson (M) yrkar följande: 

Att Rudolfska gården säljs till extern exploatör för bygge av bostäder. 

Att Blå Vinkel med tillhörande tomt säljs till extern exploatör för bygge av 
bostäder. 

Anders Månsson (S) yrkar att Jörgen Johnsson (M) yrkande ska avslås då 
det inte är berett. 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 19:50 – 20:00. 

Ordförandes beslut 

Ordförande beslutar om propositionsvägran då han anser att Jörgen 
Johnssons (M) yrkande inte är berett. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att översända redovisningen av vilka fastigheter som är aktuella för avyttring 
till tekniska nämnden för vidare hantering av tekniska nämnden.   
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§ 112 Dnr 2019-00367  

Initiativärende: Uppsiktsplikt AB Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 lämnade 
ledamoten Mikael Henrysson (SD) ett initiativärende som behandlade 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet konstaterade att 
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över AB Bjuvsbostäder och ska agera 
när de bedömer det finns missförhållanden.  

Mikael Henrysson framförde uppfattningen att presidiet i AB Bjuvsbostäders 
styrelse vägrat att följa ägardirektiven, vilket han bedömde vara ett tydligt 
missförhållande. Han yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att 
skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande i frågan 
om ägaren har förtroende för presidiet i AB Bjuvsbostäder.  

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, § 143, att remittera ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 6 november 2019, § 202, att föreslå kommunstyrelsen att 
avslå initiativärendet. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 
november 2019, § 179, att föreslå kommunfullmäktige att ta upp ärendet 
och låta ägaren avgöra om den fortfarande har förtroende för presidiet i AB 
Bjuvsbostäder. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 
november 2019, § 144, genom minoritetsåterremiss att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Efter kommunfullmäktiges beslut har händelseutvecklingen bl a innefattat ett 
majoritetsskifte samt har ledamöterna i AB Bjuvsbostäders dåvarande 
presidium lämnat styrelsen. Dessa ändrade förhållanden har påverkat 
aktualiteten av sakfrågan i initiativärendet.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-08-24  
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Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 151 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Initiativärende om uppsiktsplikt över AB Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 lämnade 
ledamoten Mikael Henrysson (SD) ett initiativärende som behandlade 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet konstaterade att 
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över AB Bjuvsbostäder och ska agera 
när de bedömer det finns missförhållanden.  

Mikael Henrysson framförde uppfattningen att presidiet i AB Bjuvsbostäders 
styrelse vägrat att följa ägardirektiven, vilket han bedömde vara ett tydligt 
missförhållande. Han yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att 
skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande i frågan 
om ägaren har förtroende för presidiet i AB Bjuvsbostäder.  

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, § 143, att remittera ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 6 november 2019, § 202, att föreslå kommunstyrelsen att 
avslå initiativärendet. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 
november 2019, § 179, att föreslå kommunfullmäktige att ta upp ärendet 
och låta ägaren avgöra om den fortfarande har förtroende för presidiet i AB 
Bjuvsbostäder. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 
november 2019, § 144, genom minoritetsåterremiss att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Efter kommunfullmäktiges beslut har händelseutvecklingen bl a innefattat ett 
majoritetsskifte samt har ledamöterna i AB Bjuvsbostäders dåvarande 
presidium lämnat styrelsen. Dessa ändrade förhållanden har påverkat 
aktualiteten av sakfrågan i initiativärendet.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-08-24  

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-08-24 
 

KS 2019-00367 
Sida 
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Mikael Henrysson (SD) 
Kommunstyrelsens ordförande  

Beslutet ska skickas till 
Diariet 



Från: Kalle Holm <kalle.holm59@gmail.com> 
Skickat: den 15 september 2020 16:22 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägning 
 
 
Hej Susanne 
 
Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i Byggnadsnämnden i Bjuvs kommun.  
 
Mvh  
Kalle Holm 
Sd Bjuv 
Skickat från min iPhone 



Från: Pia Trollehjelm 
Skickat: den 10 september 2020 10:44 
Till: Susan Elmlund 
Kopia: Anneli Gille 
Ämne: Avsägning Byggnadsnämnden 
 
Till fullmäktige, 
 
Det är med sorg i hjärtat jag härmed avsäger mig min plats som ordförande och ledamot i 
Byggnadsnämnden, något som jag brinner för och har brunnit för sedan jag började i politiken.  
Det är min fulla övertygelse att jag nu överlämnar Byggnadsnämnden i trygga händer hos nästa 
ordförande. 
 
Stort lycka till med uppdraget! 
 
Mvh 
 

 

Pia Trollehjelm 
Ordförande 
Byggnadsnämnden 
  
Politiken 
Mejerigatan 3 
267 34 Bjuv 
0730-58 87 15 
www.bjuv.se 

 
 

http://www.bjuv.se/
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§ 70 Dnr 2020-00164  

Svar till Kommunrevisionen angående granskning 
elevfrånvaro 

Sammanfattning 

Ett svar har tagits fram på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkom i granskningsrapporten 
”Bjuvs kommun Granskning av elevers frånvaro i grundskolan”, vilken 
gjordes på uppdrag av Bjuvs kommuns revisorer.  
Åtgärder som kommer att vidtas är att ta fram tydliga instruktioner till 
skolorna kring när och på vilket sätt en elevs frånvaro ska rapporteras, samt 
att säkerställa att inrapporteringssystemet InfoMentor stödjer 
inrapporteringen och kan leverera relevanta sammanställningar av 
frånvarostatistiken.  
Andra åtgärder som kommer att vidtas är att riktlinjer som vägleder 
rektorerna vid deras analyser och beslut om åtgärder kopplade till 
frånvaroproblematik kommer att tas fram.  
En redovisning av frånvaron, inklusive analys och beslutade/vidtagna 
åtgärder, samt en redovisning av resultatet av vidtagna åtgärder kommer att 
göras i nämnden en gång per termin.  
Samtliga åtgärder kommer att vidtas innan utgången av 2020.    
 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapporten: Bjuvs kommun Granskning av elevers frånvaro i 
grundskolan 
Missiv från Kommunrevisionen 
Svar till Kommunrevisionen 
Tjänsteskrivelse, Erika Blücher, 200810  
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag tillbeslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
svaret på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de 
rekommendationer som revisorerna lämnat.  
 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna svaret, med tillägget att hänvisa 
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till skolverket rörande bedömning av frånvaro, på vilka åtgärder som 
kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer som revisorerna 
lämnat 
 

Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-17 § 41 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna svaret, med tillägget att hänvisa till skolverket rörande 
bedömning av frånvaro, på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnat. 
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Sammanfattning av ärendet 

Ett svar har tagits fram på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkom i granskningsrapporten 
”Bjuvs kommun Granskning av elevers frånvaro i grundskolan”, vilken 
gjordes på uppdrag av Bjuvs kommuns revisorer.  

Åtgärder som kommer att vidtas är att ta fram tydliga instruktioner till 
skolorna kring när och på vilket sätt en elevs frånvaro ska rapporteras, samt 
att säkerställa att inrapporteringssystemet InfoMentor stödjer 
inrapporteringen och kan leverera relevanta sammanställningar av 
frånvarostatistiken.  

Andra åtgärder som kommer att vidtas är att riktlinjer som vägleder 
rektorerna vid deras analyser och beslut om åtgärder kopplade till 
frånvaroproblematik kommer att tas fram.  

En redovisning av frånvaron, inklusive analys och beslutade/vidtagna 
åtgärder, samt en redovisning av resultatet av vidtagna åtgärder kommer att 
göras i nämnden en gång per termin.  

Samtliga åtgärder kommer att vidtas innan utgången av 2020.    

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapporten: Bjuvs kommun Granskning av elevers frånvaro i 
grundskolan 

Missiv från Kommunrevisionen 

Svar till Kommunrevisionen 

Tjänsteskrivelse, Erika Blücher, 200810  

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
svaret på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de 
rekommendationer som revisorerna lämnat. 
   

Kvalitetschef 
Erika Blücher 

Mona Ahlbin 
Nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Bjuvs kommuns revisorer 
Kommunstyrelsen 



Svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer som 

revisorerna lämnat.  

 
Rekommendation: 
Se till att alla skolor mäter och rapporterar på samma sätt samt definiera och införa ”frånvarotrappa” 

med tydliga gränser när olika åtgärder skall sättas in. 

 

Svar: 

Barn- och utbildningsnämnden håller med om att det finns ett behov av att säkerställa att samtliga 

skolor mäter och rapporterar frånvarosiffrorna på samma sätt. Det är av yttersta vikt att 

kvalitetssäkra siffrorna genom att tydliggöra för användarna av systemet när och hur elevers frånvaro 

ska rapporteras. Detta för att skolorna och huvudmannen ska kunna få en korrekt bild av frånvaron 

på skolorna, samt få tillgång till ett underlag som är jämförbart mellan skolorna och som går att 

aggregera upp på huvudmannanivå. De åtgärder som kommer att vidtas är att ta fram och gå ut med 

tydliga instruktioner till skolorna kring när och på vilket sätt en elevs frånvaro ska rapporteras, detta 

för att säkerställa att det inte finns några oklarheter kring när en frånvarorapportering ska göras eller 

hur frånvaron ska kategoriseras. En annan åtgärd som kommer att vidtas parallellt är att se över om 

inrapporteringssystemet InfoMentor tillhandahåller de funktioner som är nödvändiga för att 

inrapporteringen av frånvaro kan göras enligt de framtagna instruktionerna, samt se över så att 

systemet kan leverera relevanta sammanställningar av frånvarostatistiken. Detta arbete kommer att 

påbörjas under september 2020 och beräknas vara klart innan årsskiftet.  

Nämnden håller inte med om att införa en frånvarotrappa med tydliga gränser för när olika åtgärder 
skall sättas in. Detta då det är vanskligt att ha gränser som exakt uppger hur många tillfällen eller hur 
länge en elev kan vara frånvarande innan rektorn är skyldig att påbörja en utredning, istället är detta 
något som måste avgöras i varje enskilt fall. Exempelvis behöver inte en utredning göras om rektorn 
bedömer att det inte behövs, till exempel för att rektorn redan känner till orsaken till elevens 
frånvaro. Detta är även något som Skolverket framhåller och som lyfts fram i propositionen 
2017/18:182 Samling för skolan på sidan 57, ”Enligt regeringen bör det vara upp till rektorn att 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet avgöra exakt hur många tillfällen som en elev kan vara 
frånvarande under en viss tidsperiod eller hur många dagar eleven kan vara frånvarande i sträck 
innan utredningsskyldigheten inträder.” Den åtgärd som nämnden däremot kommer att vidta är att 
vägleda rektorerna vid deras analyser och beslut om åtgärder kopplade till frånvaroproblematik 
genom att ta fram riktlinjer kring vad skolorna bör ta hänsyn till vid analyser av frånvarosiffror samt 
vilka omständigheter som kan ligga till grund för beslut om att vidta åtgärder. Detta arbete kommer 
att påbörjas under september 2020 och beräknas vara klart innan årsskiftet. 
 

Rekommendation: 

I nämnden redovisa frånvaron samt analys och beslutade/vidtagna åtgärder minst en gång per 

termin. 

 

Svar: 

Barn- och utbildningsnämnden håller med om att frånvaron, inklusive analys och beslutade/vidtagna 

åtgärder, ska redovisas för nämnden minst en gång per termin. Under höstterminen 2020 kommer 

en revidering av huvudmannens årshjul över det systematiska kvalitetsarbetet att genomföras, där 

en redovisning av frånvaron, inklusive analys och beslutade/vidtagna åtgärder, kommer att läggas in 

som en återkommande del en gång per termin. En första redovisning kommer att ske under 

höstterminen 2020. 



 

 

Rekommendation: 

Redovisa resultatet av vidtagna åtgärder minst en gång per termin i nämnden. 

 

Svar: 

Barn- och utbildningsnämnden håller med om att resultaten av vidtagna åtgärder ska redovisas för 

nämnden minst en gång per termin. Under höstterminen 2020 kommer en revidering av 

huvudmannens årshjul över det systematiska kvalitetsarbetet att genomföras, där en redovisning av 

resultatet av vidtagna åtgärder kommer att läggas in som en återkommande del en gång per termin. 

En första redovisning kommer att ske under höstterminen 2020. 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun granskat om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig ledning och styrning av socialtjänsten för 
barn, unga och familj. 

Det är vår sammanfattande bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut 
säkerställer en ändamålsenlig ledning och styrning av socialtjänsten. Vi grundar vår 
bedömning på att nämnden till stora delar saknar ett systematiskt kvalitetsarbete och att 
nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljning inte skett i den omfattning som 
kommunfullmäktige föreskriver och som föregående års ekonomiska resultat föranleder.  

Nämnden har brutit ner mål för verksamheten och har en kontrollpunkt avseende 
socialtjänsten inom ramen för sin interna kontroll. Utifrån 2019 års ekonomiska underskott har 
åtgärder vidtagits, men uppföljning visar att åtgärder inte har gett tillräcklig effekt utifrån att 
volymer och komplexitet i ärenden ökar.  

 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Barn- och utbildningsnämnden har inte beslutat om ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Det finns ett arbetsdokument som utgör utkast till ledningssystem och 
som är under utveckling. 

 Nämnden redovisade underskott 2019 och prognostiserar för underskott även 2020. 
Underskott härleds bland annat till ärenden med hög komplexitet.  

 En av de vidtagna åtgärderna för att nå budget i balans avser ett särskilt team för 
intensiva insatser i intern regi. 

 Utkast till kvalitetsledningssystem anger hur processer och rutiner ska bidra till ett 
systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Det är dock 
oklart huruvida följsamhet till framtagna processer och rutiner är säkerställd och hur 
behov av revidering ska initieras och hanteras. 

 I utkast till ledningssystemet finns rutiner och former för ett systematiskt 
förbättringsarbete i verksamheten, men dessa följs inte fullt ut. Det saknas en samlad 
uppföljning av hur vidtagna åtgärder leder till förbättringar i verksamheten. 

 Den löpande uppföljning som barn- och utbildningsnämnden tar del av avser främst 
kostnader för köpt verksamhet. Därtill sker årlig uppföljning avseende volymer kring 
anmälningar, inledda utredningar, antal placeringar, öppenvårdsinsatser och 
biståndsbeslut 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Tillse att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beslutas och implementeras i 
verksamheten. 

 Fortlöpande följa upp verksamhetens kvalitet och ekonomi. 

 Säkerställa att relevanta nyckeltal och mått ligger till grund för analys av verksamhetens 
kvalitet och ekonomi.  
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Enligt SKL:s ekonomirapport om kommunernas och regionernas ekonomi i maj 2019 
rapporterar 75 procent av landets kommuner underskott inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg 2018. Socialtjänsten inom barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun 
redovisade ett underskott på ca 11,3 mnkr under 2018. I delårsrapporten i oktober 2019 
prognostiserade nämnden ett underskott på 8,8 mnkr för helåret, vilket till största delen 
uppgavs bero på ökade kostnader inom socialtjänsten för barn och unga samt placeringar på 
HVB. Det framkom i delårsrapporten att effektiviseringar inom dessa områden skulle 
prioriteras. Resultatet vid årsbokslut visade på en avvikelse mot budget på nära -9,4 mnkr för 
2020. 

Kommunens kostnad för barn och ungdomsvård uppgick år 2018 till 3189 kr/invånare1. Medel 
för riket var 2158 kr/invånare samma år. Vid jämförelse mellan åtta kommuner med liknande 
socioekonomi ligger Bjuvs kommuns kostnader näst högst2.   

Att resurser används och fördelas på bästa vis är en förutsättning för att kunna bedriva en så 
god service som möjligt för kommunmedborgarna. Detta fordrar en organisation i utveckling 
med tydligt fokus på ständiga förbättringar där förebyggande arbete, uppföljning och 
utvärdering är viktigt. Mot bakgrund av ovan har revisorerna i Bjuvs kommun beslutat att 
granska barn- och utbildningsnämndens ledning och styrning av socialtjänsten för barn, unga 
och familj. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig ledning och styrning av socialtjänsten för 
barn, unga och familj. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar de områden 
som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? 

 Är centrala arbetsprocesser och rutiner identifierade, dokumenterade och fastställda? 

 Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete? 

 Sker det en tillräcklig uppföljning och utvärdering av insatsers resultat?  

 Genomförande  

Granskningen omfattar barn- och utbildningsnämnden. Den valda metoden för granskningen 
utgörs av dokumentstudier och intervjuer med relevanta nyckelpersoner samt nämndens 
presidium.  

 

 
1 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. 
2 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Finns endast uppgifter för år 2017. 
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2. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallag (2017:725) 

Nämnder ska enligt 6 kap 6 § KL inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

 Socialtjänstlag (2001:453) 

Av socialtjänstlagens 2 kap. 1 § framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 
område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Vidare framgår i 3 kap. 3 § att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I 11 kap. 
som berör handläggning av ärenden framgår att utredning gällande barn ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs i verksamheten för att säkra kvalitet och det ska framgå vilka processer som kräver 
samverkan och hur detta ska ske. Föreskrifterna anger också att ett systematiskt 
förbättringsarbete med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska säkerställa 
att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och bör 
sammanställas i en årlig kvalitetsberättelse. 

 Kommunfullmäktiges mål  

Av kommunfullmäktiges beslutade Budget 2020 och plan 2021–2022 framgår intern 
resultatbudget och investeringsbudget för respektive nämnd i Bjuvs kommun. 
Kommunfullmäktige har inte beslutat om förändrade övergripande mål för kommunen inför 
2020. Kommunen arbetar utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål i budget 2019 och 
ekonomisk plan för 2020–2021. 

I Bjuvs kommun utgår målkedjan från fem övergripande visionsområden och därtill 
övergripande mål med indikatorer utifrån respektive visionsområde. Nämnd och verksamhet 
ska bryta ner de övergripande målen.  
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Källa: Budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021, Bjuvs kommun. 

 

Mål om god ekonomisk hushållning utgår från visionsområde Nästa generation i fokus med 
kommunfullmäktiges mål: 

 Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation. 

Indikatorer för målet är bland annat god budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser, 
att åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ avvikelse, att nämnden får minst sex rapporter 
om det verksamhetsmässiga och ekonomiska läget samt att plan för intern kontroll är 
upprättad. Målvärdet för samtliga indikatorer uppgår till 100 %.  
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3. Granskningsresultat 

 Organisation 

Kommunens socialtjänst för barn, unga och familj är organiserad i barn- och 
utbildningsförvaltningen som är direkt underställd barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar enligt reglemente för barn och ungdomar enligt socialtjänstlagen 
(SoL), och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Därtill svarar nämnden 
som huvudman för kommunens verksamheter avseende förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och, särskola. Kommunstyrelsen ansvarar för de stödinsatser vuxna är berättigade 
till utifrån socialtjänstlagen (avdelning arbete och tillväxt) och barn- och utbildningsnämndens 
reglemente anger således att koordination gällande socialtjänstlagen alltid ska ske med vård- 
och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Vid årsskiftet genomgick Bjuvs kommun ett 
maktskifte, vilket medförde en förändrad nämndsammansättning för barn- och 
utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden, förskola och 
skola, elevhälsa samt socialtjänst barn, unga och familj. Socialtjänstens verksamhet för barn, 
unga och familj leds av en ledningsgrupp där verksamhetschef, enhetschefer samt kvalitets- 
och processutvecklare deltar. Verksamheten består vidare av två enheter som leds av 
respektive enhetschef och underställd respektive enhet finns ett antal team.  

Figur 1. Organisationsskiss, Socialtjänst barn, unga och familj i Bjuvs kommun 

 

Källa: Bjuvs kommun.  

 

Av socialtjänstens verksamhetsplan för 2018–2019 framgår att det funnits en särskild 
arbetsgrupp kring kvalitet, administration och utveckling med deltagare från avdelningen för 
arbete och tillväxt (kommunstyrelsen) och verksamheten socialtjänst barn, unga och familj 
(barn- och utbildningsförvaltningen). Bakgrund var att de båda verksamheterna delar lokaler 
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och uppdraget individ- och familjeomsorg. Syftet med gruppen var ökat samarbete i 
övergripande arbetsmoment som administration, kvalitet, utveckling och systemförvaltning. 
Gruppens arbete avstannade av olika anledningar. Vid intervju och sakgranskning 
framkommer att det finns ett fortsatt samarbete i frågorna. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har det skapats en kvalitetsavdelning, som sedan januari 2020 leds 
av kvalitetschef. Kvalitetsavdelningen samlar förvaltningens service- och stödfunktioner och 
syftar till att åstadkomma en tydlig och sammanhållen förvaltning.  

Enligt de intervjuade har det varit en viss fördröjning i utvecklingsarbetet på grund av hög 
personalomsättning på central ledningsnivå under de två senaste åren. År 2017–2019 slutade 
förvaltningschef, verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för socialtjänst barn och 
unga och kvalitetschef. På enhetsnivå gällande socialtjänst slutade enhetschef HVB och 
stödboende, enhetschef mottagning, utredning, och familjerätt. Detta har varit problematiskt 
då många kompetenser och projekt uppges ha varit personbundna. Bristen på 
funktionsbunden kompetens har i sin tur försvårat kontinuitet och progression i 
utvecklingsarbetet. Arbetet uppges dock vara under utveckling och förväntas färdigställas 
under året.  

 Ledning och styrning  

3.2.1. Iakttagelser 

 

Mål och riktlinjer 

Bjuvs kommun arbetar utifrån vision 2030. I kommunens Budget 2019 och ekonomisk plan 
2020–2021 framgår att kommunen arbetar enligt en målkedja som ska ge möjlighet att skapa 
en tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, 
verksamhetens mål och i slutändan även medarbetarens mål.  

Barn- och utbildningsnämnden har brutit ner visionsområden och kommunfullmäktiges mål i 
fyra nämndmål med indikatorer och målvärde för 2020. Två av målen har indikatorer som direkt 
avser socialtjänstens verksamhet. 

Målen är samma som för 2019. Uppföljning av måluppfyllelse för 2019 visar att målet kring 
delaktighet och demokrati bedömdes som delvis uppnått och att målet kring hälsa inte 
bedömdes vara uppnått. Utfall för indikatorer avseende delaktighet och inkomna anmälningar 
nådde inte målvärdet. 

Det finns inga politiskt beslutade riktlinjer som avser socialtjänstens verksamhet. 
Verksamheten har vid tiden för granskningen (maj 2020) ännu inte färdigställt sin 
verksamhetsplan för 2020.  

 
 

Nämndmål Indikator 

 Delaktighet och demokrati. Vi har 
verksamheter som utvecklas genom 
delaktighet, inflytande och ansvar. 

Barn och ungas delaktighet i vården 

 Hälsa. Vi har ett samhälle där barn och 
unga mår bra och kan påverka sitt liv och 
sin framtid. 

Andel inledda utredningar 

Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Det framgår av nämndbudget 2020 att fokus för förvaltningen har varit att säkerställa och 
kvalitetssäkra strukturer och processer i alla verksamheter och att nästa steg är att fördjupa 
analyserna och genomföra insatser och åtgärder kopplade till dessa.  

Barn- och utbildningsnämnden har inte beslutat om ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete för socialtjänstens verksamhet. Intervjuade tjänstepersoner hänvisar till ett 
arbetsdokument som utgör dokumentation av ledningssystem och som är under utveckling. I 
utkast till ledningssystem definieras kvalitet för verksamheten.  

Utifrån ledningssystemets olika delar framgår identifierade utvecklingsområden. Dessa rör till 
stor del att få en systematik i arbetet. Detsamma framgår vid intervjuer, där det uppges att 
många moment genomförs och/eller rapporteras, men att den samlade analysen på 
övergripande nivå behöver utvecklas. En del i detta är strukturer och underlag för rapportering 
och uppföljning inom och mellan olika nivåer i linjeorganisationen. 

Det finns en struktur för ledningssystem i IT-systemet Stratsys. Detta innefattar planering och 
uppföljning av mål, systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll. Enligt uppgift finns det 
möjlighet att dokumentera kvalitetsarbete i Stratsys och det tas det fram en årlig 
kvalitetsrapport från systemet. Kvalitetsrapporten anger verksamhetsmål och resultat samt 
prioriterade utvecklingsområden kommande år. Rapporten delges inte barn- och 
utbildningsnämnden skriftligen.  

Vid intervju framkommer att verksamheten arbetar aktivt med att revidera och utveckla 
ledningssystemet i syfte att göra det tydligt och tillgängligt för samtliga av verksamhetens 
medarbetare. I arbetet ingår bland annat att omstrukturera resurser för att åstadkomma en 
rättvis fördelning av förvaltningens centrala stödenheter mellan skola och socialtjänst, samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. En ytterligare 
fråga som har lyfts uppges vara om Stratsys är ett ändamålsenligt system vad gäller 
dokumentation av ledningssystemet. Därtill arbetar förvaltningen med att knyta kompetenser 
till funktioner framför specifika personer för att undvika problem vid personalomsättning.  

Efter en genomgång av samtliga protokoll från 2019 och 2020 kan vi konstatera att nämnden 
varken följer upp kvalitetssystemets funktion eller uppbyggnad. Detta bekräftas även vid 
intervju med nämndens presidium, där det framgår att informationen kring systematiskt 
kvalitetsarbete i nämnden främst utgår från skolverksamheten. 

Ekonomi 

Av kommunens budget för 2020 framgår att barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en 
ram på ca 476,5 mnkr, vilket är 18, 6 mnkr mer jämfört med föregående år. Av nämndens 
internbudget framgår att cirka 45,1 mnkr är budgeterat för socialtjänstens verksamhet år 2020, 
vilket är en minskning med 800 tkr jämfört med föregående år. Nämndens budget anger att all 
verksamhet har effektiviseringskrav på sig och att det i princip budgeteras genom att bibehålla 
samma budget som 2019.  

För år 2019 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett underskott på drygt -9,3 mnkr. 
Resultatet för socialtjänsten var -2,9 mnkr och resultatet för HVB inklusive ensamkommande 
var -1,8 mnkr. Underskottet härleds till ökade volymer av köpt extern vård samt att 
volymförändringar på kort sikt kraftigt förändrat verksamheten för HVB, vilket har krävt 
anpassningar. 
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Nationell statistik visar att Bjuvs kommuns kostnader för barn och ungdomsvård (kr/inv.) ökade 
med 46 procent mellan åren 2015 och 20183. För 2018 uppgick kostnaden för barn- och 
ungdomsvård till 3189 kr/inv. I en jämförelse med närliggande kommuner framgår att Bjuv, 
tillsammans med Helsingborg, Klippan, Landskrona och Perstorp, har höga kostnader för barn 
och ungdomsvård. Kommunen ligger över rikssnittet, som uppgår till 2158 kr/inv. per 2018.  
 

Diagram 1. Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv. 20184, jämförelse med kommuner inom 
Familjen Helsingborg 5.  

 
Källa: Kolada  

 
Nationell statistik visar vidare att Bjuvs kommuns andel avseende köp av barn- och 
ungdomsvård (32,5 %) ligger under riket (34,1 %) för år 2018. Vid jämförelse med närliggande 
kommuner ligger Bjuv i mittenskiktet tillsammans med Höganäs, Landskrona och Perstorp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 Uppgifter för 2019 finns ännu inte tillgängliga. 
4 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för barn och 
ungdomsvård, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser vård och stöd som 
socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0–20 år i form av vård på hem för vård eller boende (HVB), 
familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Kostnader för den 
utredningsverksamhet som ligger till grund för insatserna redovisas inom respektive delverksamhet. 
Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 
5 I Familjen Helsingborg ingår kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
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Diagram 2. Köp av barn och ungdomsvård, totalt, andel (%), 20186, jämförelse med kommuner 
inom Familjen Helsingborg.  

 

Enligt statistik från Kolada har kommunens andel vad gäller köp av barn och ungdomsvård 
ökat med 5,7 procentenheter sedan år 2015. Det redovisas ingen statistik för 2019 eller 2020.  
 

Uppföljning 

Verksamhetens ekonomiska uppföljning sker genom avstämningar mellan verksamhetschef 
och ansvarig ekonom. Den ekonomiska uppföljningen rapporteras därefter till förvaltningschef 
och nämnd en gång per månad.  

Den ekonomiska uppföljningen fokuserade under 2019 till stor del på det prognostiserade 
underskottet för 2019 och då särskilt den negativa kostnadsutvecklingen rörande placeringar 
av barn och unga. Nämnden efterfrågade större insyn.  

I maj 2019 prognostiserade barn- och utbildningsnämnden ett underskott på -8 mnkr för 
helåret. I samband med uppföljningen gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Uppdaterade åtgärdsplaner 
delgavs nämnden löpande under 2019 och av protokoll framgår att nämnden beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån de framtagna planerna.  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av fyra åtgärdsplaner som återrapporterades till 
nämnd i augusti, september, november och december 2019.  

Utifrån åtgärdsplaner och intervjuer framgår att följande områden prioriterats i arbetet med att 
nå budget i balans: 

► HVB- och stödboendeverksamhet var ett av områdena som under 2019 förväntades 
uppvisa ett underskott. Verksamheten valde inledningsvis att säga upp dåvarande 
lokaler i syfte att minska lokalkostnader genom flytt till mindre lokal. Under hösten tog 
förvaltningen fram ett förslag om att avveckla kommunens HVB- och 
stödboendeverksamhet under 2020, då man ansåg att nyttjandegraden av boendena 
var låg samt att beläggningsgraden inte förväntades öka inom de närmsta åren. 
Förslaget beslutades av nämnd i december 2019. Vid intervju framkommer att berörda 
ungdomar flyttades till familjehem och egna lägenheter i samband med att 
verksamheten avvecklades. Åtgärden medför lägre dygnskostnader.   

 
6 Köp av barn och ungdomsvård, totalt, tkr dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för barn och ungdomsvård, tkr. Källa: SCB. 
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► Insatser via extern leverantör, såsom externa placeringar inom socialtjänst, 
identifierades vidare som kostnadsdrivande och uppgavs som en av anledningarna till 
det prognostiserade underskottet. Under 2019 och 2020 har det pågått ett arbete med 
att kontraktera över konsulentstödda familjehem till kommunen i syfte att bedriva dessa 
i intern regi. Arbetet med att rekrytera konsulentstödda familjehem till egenarvoderade 
familjehem har visat sig vara fördelaktigt både utifrån ett kostnads- och 
kvalitetsperspektiv. Kostnaderna har reducerats till följd av att konsulentkostnader har 
upphört. Det faktum att familjehemmen bedrivs i kommunal regi uppges också ha 
säkrat kvalitet genom att socialtjänsten har bättre insyn i handläggningen.  

► Team med fokus på intensiva insatser (socialt insatsteam) framhålls i åtgärdsplaner 
och vid intervjuer som en åtgärd för att nå en budget i balans genom att insatser i extern 
regi förflyttas till insats i intern regi. Av intervjuer och i budget 2020 framgår att särskilda 
resurser tilldelats nämnden för detta ändamål.  

I vissa åtgärdsplaner redovisas en beräkning av förvaltningens effektivisering inom ramen för 
samtliga vidtagna åtgärder. Uppföljning av åtgärdsplanen till och med november 2019 visade 
på att förvaltningen hade effektiviserat med 3,2 mnkr enligt förvaltningschefens handlingsplan.  
Enligt uppföljningen fanns dock fortfarande ökade volymer inom socialtjänst för barn, unga, 
familj och interkommunal ersättning7 som gav en utökad kostnad med motsvarande summa, 
vilket medförde att effektivisering inte framgick av det slutliga resultatet för 2019. 

Enligt de intervjuade beror kostnadsutvecklingen på en betydlig ökning av komplexa ärenden 
som är resurskrävande både vad gäller handläggningstid och kostnader. Exempel som lyfts är 
ärenden som omfattar familjer med flera barn i behov av stöd från socialtjänsten, men också 
sexualärenden där det har funnits behov av att köpa in extern kompetens/behandling.  

Av nämndens protokoll för 2020 framgår ekonomisk månadsuppföljning vid sammanträdet i 
april8. Uppföljning visar att årsprognosen efter ett kvartal visar minst samma underskott som i 
bokslutet för 2019. Ökade volymer på köpta tjänster såsom extern vård inom socialtjänsten 
utgör stor del av underskottet. Därtill framgår att HVB-verksamheten inte har kunnat anpassa 
sina kostnader mot sina intäkter.  

Intern kontroll  

Kontrollmoment i barn- och utbildningsnämndens interna kontroll för 2019 avsåg följsamhet till 
lagstiftning gällande diarieföring och arkivering samt GDPR. Uppföljningen visade på 
grundläggande brister rörande arkivering och diarieföring inom socialtjänstens verksamhet för 
barn och unga. Brister observerades också vid kontroll av att GDPR efterlevs. Åtgärdsplaner 
ska tas fram för att komma till rätta med bristerna. Åtgärdsplanerna har inte kommit 
granskningen till del. 

För 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om följande nämndspecifika 
kontrollmoment: 

 Diarieföring och arkivering 

 Uppföljning av arbetet avseende GDPR 

 Kostnader externa placeringar 

 Budgetavvikelse 

 
7 Interkommunal ersättning (IKE) är en ersättning som kommunen kan betala ut till en enskild 
verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i Bjuvs kommun väljer att gå förskola, 
fritidshem eller skola i en annan kommun. 
8 Sammanträdesprotokoll 2020-04-14 
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3.2.2. Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och 
författningar. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska enligt SOSFS 2011:9 
användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. 

Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål 
i nämndmål. Indikatorer rör socialtjänstens verksamhet för barn, unga och familj och visar att 
nämnden inte, eller endast delvis, når måluppfyllelse. Granskningen visar vidare att det finns 
en struktur för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas som omfattar områden som 
anges i lag, föreskrifter och allmänna råd. Denna är dock inte är beslutad och implementerad 
i verksamheten.  

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden till viss del bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Särskilda 
utvecklingsområden observeras avseende analys och uppföljning samt hur resultatet ska bidra 
till förbättringar av verksamhetens kvalitet och därmed bidra till måluppfyllelse. 

Kommunfullmäktige anger att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa 
generation, där indikatorer bland annat avser god budgetföljsamhet med minst sex rapporter 
om det verksamhetsmässiga och ekonomiska läget.  

Vi noterar att det avseende verksamhetsåret 2020 endast har rapporterats en ekonomisk 
månadsuppföljning under perioden januari till maj. Vi bedömer att frekvensen inte är förenlig 
med kommunfullmäktiges mål och indikator och att föregående års ekonomiska resultat bör 
föranleda tätare uppföljning. I den ekonomiska månadsuppföljningen görs ingen koppling till 
uppföljning och/eller analys av volymer och kvalitet inom verksamheten, och det är således 
endast de faktiska siffrorna som är föremål för nämndens uppföljning. Vi bedömer att 
kopplingen mellan den ekonomiska uppföljningen och det systematiska kvalitetsarbetet med 
fördel kan tydliggöras.   

Vi bedömer det som positivt att det finns ett pågående arbete med att utveckla och förbättra 
det befintliga ledningssystemet på verksamhetsnivå.   

 Processer och rutiner 

3.3.1. Iakttagelser 

Av ledningssystemet och vid intervjuer framgår att framtagna och fastställda rutiner finns att 
tillgå via kommunens intranät samt via en gemensam nätverksmapp som samtliga 
medarbetare har tillgång till. Identifiering av behov av framtagen process eller rutin ska ske på 
olika nivåer i verksamheten och fastställas i ledningsgruppen. Kontroll av fastställda rutiner 
ska enligt utkast till ledningssystem ske minst en gång per år och för kontroll ansvarar 
ledningsgruppen. Enligt intervjuade har systematik för genomförande och återrapportering av 
sådan kontroll ännu inte framarbetats.  

Vid intervjuer uppges att det finns ett antal fastställda arbetsprocesser och rutiner som stöd för 
hantering av orosanmälningar, ärendehandläggning, uppföljning och utvärdering inom 
socialtjänsten för barn, unga och familj. Dokumenten är utformade och anpassade efter 
socialtjänstens regelverk för myndighetsutövning.  

Som stöd för hantering av avvikelser och klagomål inom barn, unga och familj finns vissa 
framtagna rutiner. Rutiner för Lex Sarah är antagna av barn- och utbildningsnämnden 2019. I 
rutinen anges vem som omfattas av rapporteringsskyldigheten, tillämpningsområde, 
information och utbildning samt en rutin för handläggning av anmälningar enligt lex Sarah.  
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Därtill finns rutin för hantering av avvikelser som beslutades av verksamhetschef år 2019. 
Rutinen redogör för förfarandet vid hantering av händelser som medfört eller kan medföra 
brister i kvaliteten i handläggning och utförande av insatser inom socialtjänstens verksamhet. 
Därutöver anges ansvarsfördelning och bevarande av handlingar. Till rutinen anges att 
revidering ska ske vid behov.  

Vid intervju framkommer att ett utvecklingsområde är att alla rutiner ska sammanställas i ett 
gemensamt dokument som ska finnas tillgängligt för samtliga av verksamhetens medarbetare. 
Därtill har man inom verksamheten identifierat ett behov av att rutiner och riktlinjer måste följas 
upp löpande.  

Samverkan  

Det framgår av intervjuer och dokumentation att det finns ett antal insatser som sker i 
samverkan med andra aktörer och som uppges öka förutsättningar för kommunen att bemöta 
barn, unga och familjers behov på ett tillfredställande sätt. Mest framträdande är Bjuvs Barns 
Bästa och Sociala insatsteamet.  

 

Bjuvs barns bästa Sociala insatsteamet 

Bjuvs barns bästa började som ett 
kommunövergripande utvecklingsarbete vid 
namn Getting it right for every child. Projektet 
grundas på ett skotskt arbetssätt som syftar till 
att samordna stödinsatser till barn och på så sätt 
upparbeta en gemensam förståelse för barnets 
behov. Projektet omfattar socialtjänst, skola, 
tandvård och barnhälsovården För tillfället går 
projektet under namnet Bjuvs barns bästa och 
det genomförs två träffar per termin.  

Vid intervju framkommer att de ursprungliga 
ambassadörerna för projektet har slutat, vilket 
har gjort att det har haltat något. Trots detta 
uppges Bjuvs Barns Bästa leva kvar inom 
verksamheten.  

 

Det sociala insatsteamet är ett 
samverkansprojekt mellan socialtjänsten och 
elevhälsan i Bjuvs kommun som startade 2019. 
I teamet ingår två medarbetare från socialtjänst 
för barn, unga och familj samt två medarbetare 
från skolans elevhälsa. För att på bästa sätt 
möta barnets behov ska det enligt de intervjuade 
finnas en viss rotation av vilka professioner som 
ingår i teamet.  

Teamets ambition är att genom tidiga förstärkta 
insatser vända en ogynnsam utveckling hos barn 
och unga som riskerar att fara illa. Därtill syftar 
samverkan till att barn ska få rätt insats, till rätt 
tid och av rätt instans. Enligt de intervjuade finns 
även en förhoppning om att insatserna teamet 
erbjuder ska bidra till att reducera kostnader för 
externa placeringar. Vid intervjutillfället uppgavs 
att insatserna hade medverkat till att stoppa tre 
potentiella placeringar.  

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2020 
avsatt 2,5 mnkr till det sociala insatsteamet. 

 

Intervjupersonerna är inte samsynta kring frågan om huruvida det finns en välfungerande 
samverkan mellan verksamheterna som ingår i barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde.  

Från nämndens håll framhålls att det omfattande ansvarsområdet som skola och socialtjänst 
för barn, unga och familj innebär i vissa fall leder till att prioriteringar vad gäller tid, resurser 
och uppmärksamhet behöver göras. Vidare uppges att detta tenderar att resultera i att skolan 
prioriteras till fördel för socialtjänst för barn, unga och familj, vilket även bekräftas efter en 
granskning av nämndens protokoll. Samma problematik lyfts vid intervjuer med 
ledningsgruppen. De intervjuade beskriver en situation där de upplever att socialtjänsten för 
barn, unga och familj tenderar att hamna i en ”vänsterfil”, då skolan får en större del av 
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förvaltningens centrala stödenheter samt en större involvering av nämnden. Andra intervjuade 
beskriver en välfungerande samverkan där gemensamma insatser gynnas av det faktum att 
verksamheterna är underställda en gemensam nämnd. 

Samverkan med kommunstyrelsens avdelning för arbete och tillväxt som ansvarar för 
socialtjänst för vuxna beskrivs vara fungerande i varierande grad. Flera lyfter att samverkan 
försvåras av att de inte tillhör samma nämnd och situationen beskrivs som komplicerad. 
Samverkan är enligt de intervjuade problematisk när sekretesskyddet är involverat. Ett 
exempel som lyfts är svårigheterna som uppstår till följd av sekretessbestämmelser i bland 
annat ärendehanteringen av våldsutsatta kvinnor med barn.  

3.3.2. Bedömning 

Socialtjänstlagen anger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Den som 
bedriver socialtjänst ska enligt SOSFS 2011:9 identifiera, beskriva och fastställa de processer 
i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.  

Utkast till kvalitetsledningssystem anger hur processer och rutiner ska bidra till ett systematiskt 
kvalitetsarbete i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Granskningen visar att det finns 
beskrivna arbetsprocesser och rutiner som stöd för ärendehandläggning samt rutiner för 
hantering av avvikelser och lex Sarah. Det är dock oklart huruvida följsamhet till framtagna 
processer och rutiner är säkerställd och hur behov av revidering ska initieras och hanteras. 

Vi bedömer att centrala arbetsprocesser och rutiner till stor del är identifierade och 
dokumenterade. Då det samlade ledningssystemet fortfarande är ett utkast och inte följs upp 
är det vår bedömning att nämnden endast delvis säkerställt att framtagna processer och rutiner 
bidrar till att säkra verksamhetens kvalitet.  

 Systematiskt förbättringsarbete 

3.4.1. Iakttagelser 

Riskanalys 

Av utkast till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att riskanalyser ska göras 
för att identifiera händelser som kan inträffa och som kan medföra kvalitetsbrister i 
verksamheten samt att händelseanalys ska göras för händelser som har inträffat. Riskmatris 
ska användas för att bedöma sannolikhetsgrad och allvarlighetsgrad.  

Av dokument och intervjuer framgår att arbetet med riskanalyser ännu inte formaliserats. Det 
ska tas fram rutin och mall för hur genomförande, ansvarsfördelning och analys av resultat ska 
ske. 

Egenkontroll 

Utkast till ledningssystem anger att det finns olika typer av egenkontroller i verksamheten vars 
syfte är att upptäcka brister som behöver åtgärdas, men också att belysa sådant som fungerar 
på ett tillfredställande sätt.  

Utkast till ledningssystem anger verksamhetsövergripande kontroll såsom kontroll av rutiner, 
kontroll av logg och kontroll av utredningstider. Därtill framgår att egenkontroller på 
verksamhetsnivå ska sammanställas och analyseras av ledningsgruppen och att det finns 
utvecklingsbehov av att sammanställa och analysera resultatet av genomförda kontroller. Även 
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intervjupersoner påtalar detta behov och framhåller att egenkontroll sker inom de olika 
enheterna. 

Enheten för placering och öppenvård genomför årlig egenkontroll som utgår från 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar 
för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende. Resultatet 
av egenkontrollerna sammanställs i en rapport som lämnas över till verksamhetschefen och 
redovisas i ledningsgruppen. Det sker ingen återrapportering till nämnd. 

Enheten för mottagande, utredning och familjerätt sammanställer inte egenkontrollsrapporter. 
Vid intervju framkommer att egenkontroller sker genom att enhetschef kontrollerar samtliga 
ärenden i syfte att säkerställa följsamhet gentemot mallar för ärendehantering, samt relevanta 
processer, rutiner, riktlinjer och lagkrav. Egenkontrollerna sker genom loggkontroll, och 
ärendegenomgång. Av tidigare verksamhetsplan framgår att det ska genomföras stickprov av 
bland annat att förhandsbedömning genomförs inom 14 dagar, skyddsbedömning, 
utredningsplan, utredningstid och vårdplan. Vid intervjuer identifieras detta som ett 
utvecklingsområde då stickproven inte har genomförts enligt plan under 2019 och början av 
2020. 

Det finns inget samlat resultat kring i vilken omfattning utredningar avslutas i tid9. Det är möjligt 
att identifiera utredningstid i respektive ärende. De intervjuade berättar om en turbulent höst 
med en ökning i antalet komplexa ärenden, vilket gjorde det svårt att hålla utredningstiderna. 
En extern konsult som socialsekreterare köptes in för att avlasta övrig personal och på så sätt 
åstadkomma följsamhet gentemot det lagstadgade kravet för utredningstider. Statistik i Kolada 
visar att medelvärdet för utredningstid har minskat i kommunen sedan 2015, men att det 
fortfarande överstiger medelvärdet för riket.  

Diagram 3. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0-20 år, medelvärde. 

Källa: Kolada. 

Vid intervju framkommer att det, som en del av egenkontrollen, genomförs en årlig brukarenkät 
som skickas ut till barn och unga som är placerade utanför hemmet. Därtill har Bjuv deltagit i 
SKR:s brukarundersökning avseende individ- och familjeomsorg de senaste tre åren. Enligt 
de intervjuade ska resultatet sammanställas i en analys. Låg svarsfrekvens under de två 
senaste åren har dock försvårat analysarbetet då det inte har varit möjligt att dra relevanta 
slutsatser utifrån det underlag inkommit.  

 
9 Utredningar ska enligt 11 kap 2 § SoL bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 
Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. 
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Avvikelsehantering 

Av rutin för hantering av avvikelser framgår att avvikelser ska rapporteras genom en särskild 
avvikelsesblankett framtagen och fastställd av verksamhetschef. Enhetschef ansvarar för att 
utreda avvikelsen och fatta beslut om eventuella åtgärder. Verksamhetschefen besitter det 
övergripande ansvaret för att enhetscheferna känner till rutin för avvikelsehantering samt att 
avvikelserapporteringen används i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns inget digitalt 
system för avvikelsehantering. Vid granskningstillfället pågick en upphandling av ett nytt 
verksamhetssystem och enligt de intervjuade ska det innehålla en modul för 
avvikelsehantering. 

Vad gäller klagomål framkommer av intervjuer och dokumentation att enhetschef för utredning, 
familjerätt och mottagande ansvarar för att hantera dessa. Därtill framkommer att alla klagomål 
besvaras skriftligt av enhetschef.  

Enligt delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, beslutad 2019-03-27, har 
verksamhetschef för socialtjänst barn, unga och familj följande ansvar avseende lex Sarah-
anmälningar: motta muntlig och skriftlig rapport samt att besluta om och dokumentera 
omedelbara åtgärder. Delegationsordningen anger vidare att förvaltningschef ska anmäla 
allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Anmälningar enligt lex Sarah redovisas ska enligt uppgift redovisas för nämnden. Efter en 
genomgång av nämndens protokoll för 2019 och 2020 kan det konstateras att inga 
anmälningar enligt lex Sarah har redovisats för barn- och utbildningsnämnden. Vid intervju 
framkom att det under 2019 anmäldes ett allvarligt missförhållande till IVO. Anmälan avsåg 
brister på ett HVB-hem. IVO har ännu inte beslutat i ärendet.  

3.4.2. Bedömning 

Riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering utgör delar i ett fortlöpande systematiskt 
förbättringsarbete. I utkastet till ledningssystemet finns rutiner och former för ett systematiskt 
förbättringsarbete i verksamheten, men dessa följs inte fullt ut. Enligt vår bedömning utgör det 
en brist att arbetet med riskanalyser i syfte att identifiera händelser som kan inträffa och 
medföra kvalitetsbrister i verksamheten inte har formaliserats inom socialtjänsten för barn, 
unga och familj.  

Egenkontroller är systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. Därtill syftar 
egenkontrollerna till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda 
processer och rutiner. Vår bedömning är att de egenkontroller som genomförs inom respektive 
enhet till stor del sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Samtliga kontroller bör dock 
sammanställas och analyseras i syfte att bidra till förbättringar. Det saknas även en samlad 
analys av huruvida genomförda riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering leder till 
förbättringar i verksamheten.   

 Uppföljning av insatsers resultat 

3.5.1. Iakttagelser 

Systematisk uppföljning av insatsers resultat uppges vid intervju vara ett utvecklingsområde 
inom socialtjänsten för barn, unga och familj. Socialsekreterare följer upp resultat av insats i 
respektive individärende, men det sker ingen samlad uppföljning på gruppnivå.  

Den löpande uppföljning som barn- och utbildningsnämnden tar del av avser främst kostnader 
för köpt verksamhet.  
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Verksamheten arbetar i enlighet utifrån Barns behov i centrum (BBIC), som beskriver ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. BBIC syftar bland annat till att skapa 
struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp. Vid 
intervju framkommer att verksamhetssystemet som används av socialtjänsten i Bjuvs kommun 
inte möjliggör för sådan uppföljning i dagsläget. Detta eftersom uppföljningen förutsätter att det 
finns en tillförlitlig skattningsmodell, vilket nuvarande verksamhetssystem saknar. Det finns 
enligt uppgift ett pågående arbete med att identifiera lämpliga bedömningsinstrument för att 
möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning av insatsers resultat.     

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitets- och processutvecklare sammanställer årligen 
viss statistik kring insatser för barn, unga och familj. Sammanställningen redovisas för nämnd. 
Nedan följer en sammanställning av rapporterade uppgifter för år 2018, 2019 samt 2020 för 
vissa sammanställda poster. Aktuella och pågående insatser visar uppgifter för 2019-06-30 
respektive 2020-01-01.  

Tabell 1. Insatser under 2018–2020, Socialtjänst barn, unga och familj.  

Verksamhetsområde 2018 2019 2020 

Anmälningar och öppnade 
utredningar 

   

• Antal anmälningar enligt 14 
kap. 1 § SoL 

800 886 (537)10  

• Öppnade utredningar barn 
och unga 11 kap. 1 § SoL 

321 369  

Aktuella placeringsinsatser    

• Vård enligt SoL 25 28 26 

• Vård enligt LVU 21 20 24 

Pågående öppenvårdsinsatser 
med biståndsbeslut 

   

• Öppenvård intern 42 50 57 

• Kontaktperson/familj 38 19 12 

• Öppenvård extern  4 4 4 

Källa: Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning.  

3.5.2. Bedömning 

Socialtjänstens samlade uppföljning av insatsers resultat redovisas främst genom statistik 
avseende volymer kring anmälningar, inledda utredningar, antal placeringar, öppenvårds-
insatser och biståndsbeslut. Det finns vidare en uppföljning av kostnader och resultat av 
insatser i individärenden.  

Enligt vår bedömning saknas en samlad uppföljning kring hur väl erbjudna och genomförda 
insatser motsvarar behoven hos målgruppen i kommunen. En samlad uppföljning av kostnader 
i förhållande till resultat kan ge information om kostnadseffektiva insatser och skapa större 
möjligheter till en kunskapsbaserad verksamhet som bör ligga till grund för 
verksamhetsutveckling. 
 

 
10 Siffran inom parantes avser anmälda individer 2019,  



 

 

 

19 

4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig ledning och styrning av socialtjänsten för barn, unga och familj. Lagar och 
författningar reglerar att mål och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete utgör 
delar i barn- och utbildningsnämndens ledning och styrning av verksamheten de har ansvar 
för. 

Det är vår sammanfattande bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut 
säkerställer en ändamålsenlig ledning och styrning av socialtjänsten. Vi grundar vår 
bedömning på att nämnden till stora delar saknar ett systematiskt kvalitetsarbete och att 
nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljning inte skett i den omfattning som 
kommunfullmäktige föreskriver och som föregående års ekonomiska resultat föranleder.  

Nämnden har brutit ner mål för verksamheten och har en kontrollpunkt avseende 
socialtjänsten inom ramen för sin interna kontroll. Utifrån 2019 års ekonomiska underskott har 
åtgärder vidtagits, men uppföljning visar att åtgärder inte har gett tillräcklig effekt utifrån att 
volymer och komplexitet i ärenden ökar.  

Socialtjänstens verksamhet består till stor del av biståndsbedömda insatser, vilka kan vara 
svåra att prognostisera. Därmed är det av vikt att komplettera ekonomiska mått och nyckeltal 
med mått på volymer och kvalitet där samlade analyser ska ligga till grund för förbättrande 
åtgärder i verksamheten. 

Förvaltningen har tagit fram ett utkast till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som 
enligt vår bedömning till stora delar motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Det är av 
vikt att nämnden involveras i arbetet och tillser att kvalitetsarbetet formaliseras och bedrivs 
systematiskt.  

 

Revisionsfråga Svar 

Finns det ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete som omfattar 
de områden som anges i lag, föreskrifter 
och allmänna råd? 

 

Delvis. Förvaltningen har tagit fram en struktur för 
arbetet, men denna är inte formaliserad och fullt ut 
implementera i verksamheten.  

Är centrala arbetsprocesser och rutiner 
identifierade, dokumenterade och 
fastställda? 

 

Delvis. Det finns framtagna arbetsprocesser och 
rutiner. Det är dock oklart huruvida följsamhet till 
framtagna processer och rutiner är säkerställd och hur 
behov av revidering ska initieras och hanteras. 

 

Bedriver nämnden ett fortlöpande 
systematiskt förbättringsarbete? 

 

Nej. Förbättringsarbete bedrivs till viss del genom 
egenkontroller och avvikelsehantering, men resultatet 
samlas inte i analys som ligger till grund för 
förbättringar. 

Sker det en tillräcklig uppföljning och 
utvärdering av insatsers resultat?  

 

Delvis. Uppföljning och utvärdering av insatsers 
resultat sker på individnivå. Ingen samlad analys på 
gruppnivå genomförs. 
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 Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Tillse att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beslutas och implementeras i 
verksamheten. 

 Fortlöpande följa upp verksamhetens kvalitet och ekonomi. 

 Säkerställa att relevanta nyckeltal och mått ligger till grund för analys av verksamhetens 
kvalitet och ekonomi.  

 

 

Bjuv den 26 augusti 2020 

 

 

 

Sofia Holmberg  

EY    
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Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner: 

 Barn- och utbildningsnämndens presidium 

 Verksamhetschef socialtjänst för barn, unga och familj. 

 Enhetschef för placeringar och öppenvård 

 Enhetschef för mottagning, utredning och familjerätt 

 Kvalitetschef 

 Kvalitetsutvecklare 

 

Deltagande revisorer: Rune Ahlberg och Christos Torounidis. 

 

Dokument: 

 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021 

 Budget för Bjuvs kommun 2020  

 Kommunens årsredovisning 2019 

 Årsredovisning 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

 Nämndbudget 2020 Barn- och utbildningsnämnden 

 Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 

 Kvalitetsrapport 2018 2019 – Barn, unga och familj 

 Utkast till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 Egenkontroll familjehemsvård 2018 

 Egenkontroll utvärdering öppenvård 2020 

 Intern kontrollplan 2019 och 2020 

 Intern kontroll – uppföljning 2019 

 Rutiner lex Sarah 

 Rutin för hantering av avvikelser 

 Verksamhetsplan socialtjänst 2018–2019 

 Åtgärdsplaner för att nå en budget i balans, daterade 2019-08-05, 2019-09-20, 2019-11-
19 och 2019-12-17. 

 

 Sammanställd statistik från förvaltningen 

 Genomgång av protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2019 fram 
till maj 2020. 


