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Utdragsbestyrkande

(1) KLK.2022.15 0

Upprop

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige
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(2) KLK.2022.14 0

Val av justerare samt tid för att justera protokollet

Justerare från (SD) och (C) enligt uppgjord fördelning.

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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(3) KLK.2023.2

Fastställande av dagordningen och eventuella övriga
ärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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(4) KLK.2023.120

Information från revisionen

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Revisionen informerar om sin verksamhet för kommunfullmäktige.

Presentationen bedöms pågå i cirka 20 minuter.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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Utdragsbestyrkande

(5) KLK.2023.58

Voteringssystem i kommunfullmäktige

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att testa votering via kostnadsfria
röstknappar i Microsoft meddelande. Testet ska ske under en
begränsad period. Efter cirka fem genomförda voteringar ska det
göras en utvärdering.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har undersökt möjligheter att använda
ett digitalt system för voteringar under sammanträden i
kommunfullmäktige. Tre olika alternativ har tagits fram. Två av
alternativen innebär system som innebär kostnader. Ett av alternativen
innebär röstning via ett program som kommunen redan har.

Kommundirektören föreslår att ett test ska genomföras med votering
via röstknappar i Microsoft meddelande under en begränsad period, och
sedan utvärdera lösningen efter cirka fem genomförda voteringar.
Kommundirektören föreslår att det ska framgå av beslutet att
funktionen är kostnadsfri.

Kommunstyrelsens behandlar ärendet 2023-03-01 § 59, och lämnar
beslutsförslag i enlighet med kommundirektörens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 59
Tjänsteskrivelse om voteringssysten.pdf
Bilaga 1 om voteringssystem.pdf
Bilaga 2 om voteringssystem.pdf
Bilaga 3 om voteringssystem.pdf
Bilaga 4 om voteringssystem.pdf
____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 59 KLK.2023.58

Voteringssystem i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att testa votering via
kostnadsfria röstknappar i Microsoft meddelande. Testet ska ske
under en begränsad period. Efter cirka fem genomförda voteringar
ska det göras en utvärdering.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har undersökt möjligheter att använda
ett digitalt system för voteringar under sammanträden i
kommunfullmäktige. Tre olika alternativ har tagits fram. Två av
alternativen innebär system som innebär kostnader. Ett av alternativen
innebär röstning via ett program som kommunen redan har.

Kommundirektören föreslår att ett test ska genomföras med votering
via röstknappar i Microsoft meddelande under en begränsad period, och
sedan utvärdera lösningen efter cirka fem genomförda voteringar.
Kommundirektören föreslår att det ska framgå av beslutet att
funktionen är kostnadsfri.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 35
Tjänsteskrivelse om voteringssysten.pdf
Bilaga 1 om voteringssystem.pdf
Bilaga 2 om voteringssystem.pdf
Bilaga 3 om voteringssystem.pdf
Bilaga 4 om voteringssystem.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27
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Votering vid politiska sammanträden 

 

Förslag till beslut 

Att testa votering via röstknappar i Microsoft meddelande under en 

begränsad period och sedan utvärdera lösningen efter ca fem genomförda 

voteringar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har framfört ett behov av att använda ett digitalt system 

för votering under politiska sammanträden. Behoven behöver specificeras 

och därför presenteras ett kortfattat underlag för vidare diskussion. 

Nedanstående bilagor listar tre möjliga alternativ samt specifika 

frågeställningar kring beställarens behov. Den tredje bilagan tar upp en 

lösning som är enkel att införa eftersom funktionen finns i det e-postsystem 

som används i kommunen och numera även av förtroendevalda idag. Det gör 

det möjligt att testa det alternativet till att börja med, utan kostnader. 

I diskussionen bör noteras att under 2022 genomfördes totalt elva voteringar 

(varav en sluten) uppdelade på sju separata kommunfullmäktige-

sammanträden. 

 

Om ärendet leder fram till att de konkreta behoven är mer avancerade än vad 

lösningen i bilaga 3 kan leverera så kan det valda systemet presenteras mer 

ingående i ett beslutsunderlag, tillsammans med en investeringskalkyl. 

 

 

Bilaga 1: Digidozer 

Bilaga 2: Quickchannel 

Bilaga 3: Microsoft röstknappar i meddelanden 

Bilaga 4: Frågeställningar till beställaren 
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Kommundirektör 
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Digidozer  

Webbaserad mötestjänst som är avsedd att användas i samband med 

webbsändning av filmat möte. Votering görs via läsplatta eller mobiltelefon. 

Alla typer av votering hanteras, votering, sluten votering, flervalsfråga och 

sluten flervalsfråga.  

Resultat visas i eventuell direktsändning, på samtliga enheter och på skärm i 

möteslokalen. 

 

Film från leverantör: https://www.youtube.com/watch?v=OJ91sBLZOUk 

 

Se exempel hos Tranemo kommun: https://www.tranemo.se/kommun-och-

politik/politik/kommunfullmaktige/moten-handlingar-och-

protokoll/kommunfullmaktiges-sammantrade-livesandning/ 

Välj: Kommunfullmäktigemöte 2022-11-21, tid in i mötet: 34:10 

 

Kostnad* 

Uppsättning och utbildning (distans) 14 992:- engångskostnad 

Driftskostnad/månad  2996:- ger 35 952:-/helår 

 

*kostnader gäller enbart voteringsverktyg, ej webbsändning 

 

Utbildning 

Tar ca 4h fördelat på tre sammanhängande pass fördelat som följer: 

- Admin 1h 

- Presidiet + gruppledare + tjänstemän 1,5h 

- Ledamöter Presidiet + gruppledare + tjänstemän 1,5 h 

 

Kommentar 

Vid leverantörens visning av systemet upplevdes det något komplicerat i 

jämförelse med konkurrenten Quickchannel. 

Alternativ för inloggning behöver undersökas närmare. 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ91sBLZOUk
https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/politik/kommunfullmaktige/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-sammantrade-livesandning/
https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/politik/kommunfullmaktige/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-sammantrade-livesandning/
https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/politik/kommunfullmaktige/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-sammantrade-livesandning/
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Quickchannel  

Webbaserad videoplattform som innehåller funktion för webbsändning och 

för votering. Med Quickchannel Meeting hanteras närvaro, agendor, talare, 

votering (inklusive reservation, yrkanden, begära ordet) och mötesstatistik. 

Votering görs via läsplatta eller mobiltelefon. Resultat visas i 

direktsändning, på samtliga enheter och på skärm i möteslokalen. 

 

Film från leverantör: https://www.youtube.com/watch?v=OL64WvxzNJQ 

 

Se exempel hos Sundsvalls kommun:  

https://www.youtube.com/watch?v=2bwuUoW6IJI 

Tid in i mötet: 1:13:08 

 

Kostnad* 

Uppsättning och onboarding 11 900:- engångskostnad 

Mötestjänst (krav)/månad  2 750:-  ger 33 000:-/helår 

Voteringstjänst (krav)/månad 1 350:- ger 16 200:-/helår 

AD-integration (valfri)/månad 890:- ger 10 680:-/helår 

TOTAL driftskostnad:   ger 59 880.-/helår 

 

*kostnader gäller enbart voteringsverktyg, ej webbsändning 

 

Kommentar 

Vid leverantörens visning av systemet upplevdes det förhållandevis enkelt 

att administrera. Systemet används idag i Bjuvs kommun, i kombination med 

webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Bjuv är nöjda med 

produkten som anses vara enkel och smidig och levererar värdefulla 

rapporter efter mötet som förenklar sekreterarens arbete. 

Inloggning kan göras via AD-integration (=användarkonto i kommunen). 

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL64WvxzNJQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bwuUoW6IJI
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Microsoft röstknappar i meddelanden 

Det är möjligt att skapa röstknappar i ett vanligt e-postmeddelande i 

Microsoft Outlook. Mottagare av meddelandet röstar genom att välja mellan 

förinställda alternativ i meddelandet och skicka svar. Resultatet 

sammanställs i svarsmeddelandet hos den som skickade omröstningen och 

kan därigenom visas på skärm i möteslokalen. 

 

Instruktion från leverantör: https://support.microsoft.com/sv-

se/office/anv%C3%A4nda-r%C3%B6stknappar-i-meddelanden-4d10e079-

8ea1-489a-a79c-18cb71ae12dd 

 

Kostnad 

Tillför inga kostnader. Ingår i nuvarande Microsoftlicenser. 

 

Kommentar 

Detta alternativ möjliggör röstning på ett enkelt sätt, i ett verktyg som redan 

används av alla mötesdeltagare. Det ger däremot ingen lösning på andra 

möteshändelser som exempelvis att begära ordet eller reservera sig mot 

beslut. 

 

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 

 

https://support.microsoft.com/sv-se/office/anv%C3%A4nda-r%C3%B6stknappar-i-meddelanden-4d10e079-8ea1-489a-a79c-18cb71ae12dd
https://support.microsoft.com/sv-se/office/anv%C3%A4nda-r%C3%B6stknappar-i-meddelanden-4d10e079-8ea1-489a-a79c-18cb71ae12dd
https://support.microsoft.com/sv-se/office/anv%C3%A4nda-r%C3%B6stknappar-i-meddelanden-4d10e079-8ea1-489a-a79c-18cb71ae12dd
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Frågeställningar till beställaren: 

 

För att på ett effektivt sätt kunna ringa in beställarens förväntningar 

efterfrågas information om behov och krav. Följande behöver klargöras: 

 

• Vilka sammanträden? 

Ska tjänsten för votering användas endast vid kommunfullmäktiges 

sammanträden eller även vid andra tillfällen? 

 

• Omfattning? 

Finns det krav på fler tjänster än just votering? Ska systemet även 

användas för reservation, yrkanden och för att begära ordet? 

 

• Genomförande av votering? 

Hur önskar de förtroendevalda utföra voteringen rent praktiskt, via 

mobil/läsplatta, via särskild röstningsenhet eller kan svar via 

”röstknappar” i ett e-postmeddelande fungera? 

 

• Presentation av resultat? 

Hur ska resultatet presenteras för mötesdeltagarna, via direktvisning 

på skärm i särskilt webbgränssnitt eller en enklare version där 

exempelvis ordföranden delar en bild från sin dator? 

 

• Inloggningsalternativ? 

Hur önskar de förtroendevalda logga in i tjänsten? Både inloggning 

med BankID eller integration till kommunens AD är förknippat med 

kostnader. Vilka lösningar är de förtroendevalda öppna för? 

Inloggning via AD gör att BankID inte behöver användas men att 

identitet på användaren ändå är säkerställd. 

 

• Vem administrerar systemet under sammanträdet? 

Webbtjänster som Digidozer eller Quickchannel kräver viss 

administration under sammanträdets gång för att exempelvis ge ordet 

eller starta en votering.  

I Bjuvs kommun ansvarar mötets ordförande eller vice ordförande för 

detta eftersom det är den personen som normalt genomför de 

punkterna under sammanträdets gång.  



Örkelljunga kommun 
Datum 
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Detta behov kvarstår även vid röstning i Microsoft Outlook där 

röstningsmejlet ska skickas ut vid tidpunkten för röstning. 

Det är viktigt att tänka igenom vem som ska utföra uppgiften för att 

rätt kunna beräkna vilka resurser som krävs vid ett sammanträde. 

 

• Budget? 

Finns det en budget avsatt för kostnader knutna till politiska möten? 

Hur ska ett eventuellt nytt system för votering finansieras? 

 

De kostnader som redovisats i bilaga 1-3 kan komma att påverkas av svaren 

på frågeställningarna. Kostnaderna gäller för en generell förfrågan men 

behöver undersökas mer i detalj inför beslut då exempelvis 

inloggningsmetod och antal mötestillfällen kan påverka den faktiska 

kostnaden. 
 

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(6) KLK.2023.56

Förslag från NSVA till reviderat ägardirektiv

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till
ägardirektiv för NSVA AB.

Sammanfattning
De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i
bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive
kommun.

Under 2022 påbörjades en översyn av nuvarande ägardirektiv.
Översynen har lett fram till ett förslag till reviderat ägardirektiv, som
NSVA föreslår att respektive kommunfullmäktige ska godkänna.

Kommunstyrelsens behandlar ärendet 2023-03-01 § 60, och föreslår att
det upprättade förslaget till ägardirektiv ska godkännas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 60
Förslag från NSVA till nytt ägardirektiv.pdf
Ändringsförslag med ändringar markerade.pdf
____________

Expedieras till:
NSVA AB (för kännedom)
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 60 KLK.2023.56

Förslag från NSVA till reviderat ägardirektiv

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna upprättat
förslag till ägardirektiv för NSVA AB.

Sammanfattning
De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i
bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive
kommun.

Under 2022 påbörjades en översyn av nuvarande ägardirektiv.
Översynen har lett fram till ett förslag till reviderat ägardirektiv, som
NSVA föreslår att respektive kommunfullmäktige ska godkänna.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) och Christian Larsson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag om att föreslå att ägardirektivet ska godkännas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 36
Förslag från NSVA till nytt ägardirektiv.pdf
Ändringsförslag med ändringar markerade.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27



Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 
bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:  

• Gällande aktieägaravtal  
• Gällande bolagsordning  
• Detta ägardirektiv  
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar  

1. Bakgrund och syfte  

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp 
och Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa 
bestämmelserna i lag (2006:41 2) om allmänna vattentjänster.  

2. Uppdrag och syfte 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid 
reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.  

3. Samverkan med delägarkommunerna  

NSVA ska:  

• vara en del av delägarkommunernas samhällsbyggnadsprocess vid planering av allmänna VA-
anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i 
delägarkommunerna,  

• arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 
Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA),  

• bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs,  

• företräda delägarkommun i VA-relaterade frågor enligt särskilt upprättad fullmakt  
• biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering,  
• delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, samt  
• i skälig omfattning lämna muntlig information om VA-verksamheten till den nämnd/styrelse i 

respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. 

 

 



4. Verksamhetens inriktning  

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster.  

Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, ska bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar.  

Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

5. Mål  

• NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 20301. 
• Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin Personalresurser och 

kompetens ska vara grönt. 
• Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier enligt Svensk Vattens 

hållbarhetsindex för verksamhet som rör den egna kommunen. 

Bolagets inriktning och mål följs upp vid delägarsamråd samt vid rapportering till den nämnd/styrelse 
i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. Vid uppföljningen ska bolaget redovisa 
relevanta nyckeltal. Följande nyckeltal kan redovisas per kommun: 

• Produktionskostnad 
• VA-utveckling, kundvård och administration 
• Utveckling ledningsinvesteringar per kbm  

 

6. Ekonomiska och finansiella mål  

NSVA:s verksamhet ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med 
vad som stadgas i bolagsordningen. NSVA ska se till att endast kostnader hänförliga till VA-
verksamhet belastar VA-avgifterna.  

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 
ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med 
god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar. NSVA 
har ansvar för att sammanställa det totala resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för 
respektive delägarkommun.  

NSVA ska inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 
balanseras i ny räkning. 

7. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader  

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta 
ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna 
urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för 
anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga 
redovisning.  

                                                           
1 Vid beräkningen av verksamhetens klimatavtryck kan Svenskt Vattens beräkningsverktyg eller någon annan vedertagen 
standard användas.  



8. Delägarkommunernas styrning  

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 

aktierelaterade instrument  
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet  
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning  

a) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA  
b) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske 

enligt lag eller detta avtal  

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta 
ställning  

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet  

b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare  

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital 
enligt senast fastställda balansräkning  

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast 
fastställda balansräkning  

9. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt samt kontaktperson hos NSVA 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över NSVA. Bolaget erinras om att 
kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.  

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper 
samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 
eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.  

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser:  

a) protokoll från bolagsstämma  
b) protokoll från styrelsesammanträde  



c) i förekommande fall tertialrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen  
f) årlig budget  
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren  
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av  

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta 
sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

NSVA ska utse kontaktperson/-er till respektive kommun för VA-frågor. NSVA ska löpande, genom 
bland annat månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive delägarkommun som 
ansvarar för VA-frågor informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag för 
beslut, liksom delägarkommunerna löpande ska informera NSVA om förhållanden viktiga för VA-
verksamheten och dess utförande.  

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör 
kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.  

10. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  

11. Löpande delägarsamråd  

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.  

NSVA:s ledning ska löpande och minst två gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli 
föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus 
på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de 
närmaste tre åren. Vid ett av mötena ska samrådet föra dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt följa upp ägardirektivet.  

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.  

12. Information till revisorer  

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till information.  

 

 

 



Granskningsrapporten  

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

13. Nya delägare 

Delägarkommunerna ser positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i 
NSVA. 

14. Beslut om ägardirektiv  

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget.  



Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 
bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:  

 Gällande aktieägaravtal  
 Gällande bolagsordning  
 Detta ägardirektiv  
 Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar  

1. Bakgrund och syfte  

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp 
och Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa 
bestämmelserna i lag (2006:41 2) om allmänna vattentjänster.  

2. Kommunala ändamålet Uppdrag och syfte 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid 
reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.  

3. Samverkan med delägarkommunerna  

NSVA ska:  

 biträda vara en del av delägarkommunernas samhällsbyggnadsprocess vid planering av 
allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i 
delägarkommunerna  

 arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 
Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA)  

 bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs  

 biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ LAV eller som 
vilar på annan rättslig grund, företräda delägarkommun i VA-relaterade frågor enligt särskilt 
upprättad fullmakt  

 biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering, samt  
 delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna 

skall ägnas särskild uppmärksamhet.  
 i skälig omfattning lämna muntlig information om VA-verksamheten till den nämnd/styrelse i 

respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor 
 



4. Verksamhetens inriktning  

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 
minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 
av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster.  

Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, ska bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar.  

Bolaget ska var en attraktiv arbetsgivare. 

5. Mål  

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 20301 
 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin Personalresurser och 

kompetens ska vara grönt.  
 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier enligt Svensk Vattens 

hållbarhetsindex för verksamhet som rör den egna kommunen. 

Bolagets inriktning och mål följs upp vid delägarsamråd samt vid rapportering till den nämnd/styrelse 
i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. Vid uppföljningen ska bolaget redovisa 
relevanta nyckeltal. Följande nyckeltal kan redovisas per kommun: 

 Produktionskostnad 
 VA-utveckling, kundvård och administration 
 Utveckling ledningsinvesteringar per kbm  

 

6. Ekonomiska och finansiella mål  

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer 
och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. NSVA ska se till att endast kostnader 
hänförliga till VA-verksamhet belastar VA-avgifterna.  

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 
ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med 
god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.  

NSVA har ansvar för att sammanställa det totala resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för 
respektive delägarkommun.  

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat 
ska balanseras i ny räkning. 

7. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader  

                                                           
1 Vid beräkningen av verksamhetens klimatavtryck kan Svenskt Vattens beräkningsverktyg eller någon annan vedertagen 
standard användas.  



NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta 
ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna 
urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för 
anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga 
redovisning.  

8. Delägarkommunernas styrning  

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 

aktierelaterade instrument  
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet  
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning  

a) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA  
b) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske 

enligt lag eller detta avtal  

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta 
ställning  

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet  

b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare  

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital 
enligt senast fastställda balansräkning  

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast 
fastställda balansräkning  

9. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt samt kontaktperson hos NSVA 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om 
att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen.  

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper 
samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 



eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.  

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser:  

a) protokoll från bolagsstämma  
b) protokoll från styrelsesammanträde  
c) i förekommande fall tertialdelårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen  
f) årlig budget  
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren  
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av  

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta 
sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena 
ska hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att 
information och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras 
enligt ordning i respektive kommun. På samma sätt är NSVA ska skyldigt att utse kontaktperson/-er 
till respektive kommun för VA-motsvarande frågor. NSVA ska löpande, genom bland annat 
månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive delägarkommun som ansvarar för VA-
frågor kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag 
för beslut, liksom delägarkommunerna kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA om 
förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.  

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör 
kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.  

10. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  

11. Löpande delägarsamråd  

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.  

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre två gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli 
föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus 
på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de 
närmaste tre åren. Vid ett av mötena ska samrådet föra dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt följa upp ägardirektivet.  



NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.  

12. Information till revisorer  

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till information.  

Granskningsrapporten  

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

13. Nya delägare 

Delägarkommunerna ser positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i 
NSVA. 

 

14. Beslut om ägardirektiv  

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget.  



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(7) KLK.2023.67

Upphandlings- och inköpspolicy

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade inköps- och
upphandlingspolicyn enligt förslag daterat 2023-02-07, som nu
namnges upphandlings- och inköpspolicy. Detta beslut innebär att
tidigare beslutad policy upphör att gälla.

Uppföljningen av policyn ska göras en gång per år.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommundirektör och
ekonomichef sett över kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
Nuvarande policy reviderades senast 2021-10-25 § 88. Förvaltningen
anser att det behövs en revidering för att policyn bättre ska
överensstämma med kommunens interna organisering och arbetssätt
kring upphandlingar. Förändringarna innebär bättre förutsättningar för
tvärsektoriellt arbete, kommungemensam inköpssamverkan och ett steg
ifrån den strikta funktionsindelning, ”stuprörsorganisation”, som
funnits. Därutöver formas styrdokumentet om för att överensstämma
med kommunens fastslagna regler för styrdokument och lagkrav. Syftet
är att kommunen ska få en mer robust upphandlingsverksamhet utifrån
förhandlingskraft och att verksamheten i mindre utsträckning ska vara
beroende av enskilda medarbetare.

Kommunstyrelsens behandlar ärendet 2023-03-01 § 55. Kommun-
styrelsens förslag är att den reviderade policyn ska antas med namnet
upphandlings- och inköpspolicy, samt att den tidigare policyn upphör
att gälla. Vidare föreslås att policyn ska följas upp en gång per år.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 55
Tjänsteskrivelse om upphandlings- och inköpspolicy.pdf
Upphandlings- och inköpspolicy (förslag 2023-02-07).pdf
____________

Expedieras till:
Upphandlingschef i Klippans kommun
Ledningsgrupp (för kännedom och tillämpning)



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Handläggare av policyn (för åtgärd)

Utläggning av beslutad policy på intranätet görs av
kommunfullmäktiges sekreterare



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 55 KLK.2023.67

Upphandlings- och inköpspolicy

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta den reviderade
inköps- och upphandlingspolicyn enligt förslag daterat 2023-02-07,
som nu namnges upphandlings- och inköpspolicy. Detta beslut
innebär att tidigare beslutad policy upphör att gälla.

Uppföljningen av policyn ska göras en gång per år.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommundirektör och
ekonomichef sett över kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
Nuvarande policy reviderades senast 2021-10-25 § 88. Förvaltningen
anser att det behövs en revidering för att policyn bättre ska
överensstämma med kommunens interna organisering och arbetssätt
kring upphandlingar. Förändringarna innebär bättre förutsättningar för
tvärsektoriellt arbete, kommungemensam inköpssamverkan och ett steg
ifrån den strikta funktionsindelning, ”stuprörsorganisation”, som
funnits. Därutöver formas styrdokumentet om för att överensstämma
med kommunens fastslagna regler för styrdokument och lagkrav. Syftet
är att kommunen ska få en mer robust upphandlingsverksamhet utifrån
förhandlingskraft och att verksamheten i mindre utsträckning ska vara
beroende av enskilda medarbetare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-15 - KSAU § 42
Tjänsteskrivelse om upphandlings- och inköpspolicy.pdf
Upphandlings- och inköpspolicy (förslag 2023-02-07).pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27
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Revidering av kommunens Inköps- och 
upphandlingspolicy   

Förslag till beslut 

Att: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade Inköps- och 

Upphandlingspolicy, nu namngiven Upphandlings- och inköpspolicy 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommundirektör och 

Ekonomichef sett över kommunens Inköps- och upphandlingspolicy.   

En policy för upphandling och inköp har funnits många år i kommunen och 

reviderats vid flera tillfällen, senast 2021. Förvaltningen anser att det nu 

finns skäl till revidering för att den bättre ska överensstämma med 

kommunens interna organisering och arbetssätt kring upphandlingar.    

Förändringarna i föreslagen reviderad inköps- och upphandlingspolicy 

innebär bättre förutsättningar för tvärsektoriellt arbete, kommungemensam 

inköpssamverkan samt ett steg ifrån den strikta funktionsindelning, 

”stuprörsorganisation” som rått.   

Därutöver formas styrdokumentet om för att överensstämma med 

kommunens fastslagna regler för styrdokument och lagkrav.  

Inköpsorganisationen och samverkan innebär att vi får en mer robust 

upphandlingsverksamhet, både i förhandlingskraft såväl som att 

verksamheten i mindre utsträckning blir beroende på enskilda medarbetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örkelljunga kommun 
Datum 

2023-02-07 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Konsekvenser för barn 

Inga. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Då gällande policy inte är implementerat blir de ekonomiska konsekvenserna 

svåra att precisera.   

 

En revidering av inköps- och upphandlingspolicy är nödvändig då gällande 

inte tagit hänsyn till organisation eller verklighetens förutsättningar. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Inga. 

 

Linus Medailleu - Stab 

Ardiana Demjaha – Kommundirektör 
 

 

 

Bilagor 

 

1. Föreslagen revidering av inköps- och upphandlingspolicy 
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Upphandlings- och inko pspolicy  

Inledning   

Örkelljunga kommuns upphandlings- och inköpspolicy utgör ett komplement till 
den lagstiftning som reglerar offentlig upphandling. Upphandlings- och 
inköpspolicyn gäller för kommunens samtliga nämnder och dess verksamheter, 
dock inte de kommunala bolagen.  

Syfte   

Upphandlings- och inköpspolicyn ska ge vägledning och stöd för att kommunens 
upphandlingar och övriga inköp sker på ett kostnadseffektivt sätt och i enlighet 
med gällande lag. Huvudsakligen ligger lagrummet i lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (”LOU”), lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna (”LUF”) samt lag (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner (”LUK”). Med detta skall upphandling och inköp säkerställas följa 
grundläggande principer för offentlig upphandling:    

• Icke-diskriminering   

• Likabehandling   

• Öppenhet   

• Proportionalitet   

• Ömsesidigt erkännande   

Grundläggande för kommunens upphandlingar och övriga inköp   

Kommunens upphandlingar och övriga inköp ska präglas av effektivitet och 
kompetens där målet är en lämplig kvalitetsnivå med långsiktigt god totalekonomi 
för kommunen, vilket sker genom att:   

• alla upphandlingar och övriga inköp ska baseras på en helhetssyn med 
målsättningen att åstadkomma lämplig kvalitetsnivå och bästa möjliga 
totalekonomi för kommunen, samtidigt som de bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling,   

• vid prisjämförelser ska samtliga kostnader för varans eller tjänstens 
nyttjandeperiod beaktas,  

• kommunens företrädare ska agera så att kommunen uppfattas som en trovärdig 
och seriös part i samtliga affärsförhållanden. Företrädarna ska uppträda opartiskt 
och affärsetiskt korrekt och se till att jävssituationer inte uppstår,   

• snedvridning av konkurrensen och anlitandet av svart eller grå arbetskraft ska 
motverkas bland annat genom att kommunens företrädare i 
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upphandlingsunderlagen ställer krav på att anbudsgivaren har ett ansvar för att 
eventuella underentreprenörer uppfyller samma krav som ställs på själva 
anbudsgivaren,   

• Om inte tillämpligt ramavtal finns, inom rimlig tid kommer att finnas kan 
kommunens företrädare tillämpa direktupphandling för upphandlingar enligt 
kommunens riktlinjer för direktupphandling,   

• kommunens företrädare ska avropa från inköpscentralernas ramavtal när 
möjligheten finns, om det inte i det enskilda fallet anses mer lämpligt att 
genomföra en upphandling på annat sätt,   

• Upphandling skall av kommunens företrädare genomföras samordnat genom 
inköpsorganisationen.  

Ansvarsfördelning   

Kommunfullmäktige   

Beslutar om antagande av upphandlings-och inköpspolicyn och revideringar av 
denna efter förslag från kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsen   

Ansvarar för uppföljning och utvärdering av upphandlings-och inköpspolicyn och 
föreslår vid behov revidering av policyn som därefter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har även ansvaret såsom nämnd inom sitt 
verksamhetsområde, se vidare nästa avsnitt. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig 
för kommunens samlade upphandlings- och inköpsverksamhet, och ska tillse att 
samordning och kontroll fungerar och att verksamheten bedrivs på ett korrekt, 
effektivt och ändamålsenligt sätt. I detta ansvar ligger också att se till att en central 
upphandlings- och inköpsfunktion upprätthålls.  

Nämnderna och deras förvaltningar   

Kommunledningsförvaltningen skall ha en central funktion med 
samordningsuppgifter som tvärsektoriellt arbete och kontakter med upphandling 
och inköpssamverkan, därutöver är ekonomichef verksamhetens ansvariga för 
upphandling och inköpsarbetet  

Respektive nämnd har ansvar för att anskaffningsprocessen, det vill säga hela 
kedjan av händelser som berör behov, inköp, upphandling med mera, fungerar 
inom respektive nämnds ansvarsområde och att hålla fungerande funktioner med 
utgångspunkt från centrala riktlinjer.  

Kommungemensam samverkan  

Samverkan skall med andra kommuner i upphandling genomföras i den omfattning 
som är möjlig och fördelaktig för Örkelljunga kommun. Sådan samverkan skall ske 
gemensamt genom den centrala funktionen för upphandling. En sådan samverkan 
kan bemyndigas att fatta beslut om tilldelning och teckna avtal. Förutsättningen 
för nämnda mandat till beslut och avtalsteckning är att det gäller 
kommungemensamma, samordnade, upphandlingar där Örkelljunga kommun har 
förmedlat behov om detsamma.      

Miljö-, hälso- och tillgänglighetsaspekter   

Kommunens företrädare som är involverade i upphandlingar och andra inköp har 
en skyldighet att inom ramen för lagstiftningen tillvarata existerande möjligheter 
till miljöanpassad upphandling. Kommunen ska sträva efter att göra sådana inköp 
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som är resurs- och energisnåla och som uppfyller uppställda miljö- och hälsokrav. 
Kommunens miljömål och övriga mål ska beaktas vid upphandling och övriga 
inköp. Tillgänglighetsaspekten ska vägas in och lämpliga krav ska ställas på varor 
och tjänsters tillgänglighet.   

Sociala hänsyn och etiska aspekter   

Sociala och etiska krav ska beaktas vid kommunens upphandlingar och inköp. Inför 
all upphandling och andra inköp ska en bedömning göras huruvida det är möjligt 
att ställa sociala och/eller etiska krav. Krav ska ställas på att varor och tjänster ska 
produceras under förhållanden som är förenliga med arbetsrättslagstiftningen.   

Sekretess   

Under pågående upphandling råder absolut sekretess. Det gäller även för 
direktupphandlingar. Kommunen får inte lämna någon information om inkomna 
anbud, varje sig avseende hur många anbud som lämnats in eller vad anbuden 
innehåller.   

Den absoluta anbudssekretessen upphör då tilldelningsbeslut meddelats. 
Sekretess kan däremot fortsatt gälla för vissa typer av uppgifter. Anbudsgivare kan 
begära sekretess för delar av sitt anbud. Anbudsgivarnas begäran har viss 
betydelse för sekretessbedömningen som kommunen ska göra men kommunen 
ska göra en egen prövning i enlighet med lagstiftningen, vilket kan innebära att en 
uppgift lämnas ut trots att en anbudsgivare begärt sekretess för uppgiften, 
alternativt att kommunen nekar att lämna ut en uppgift trots att anbudsgivaren 
inte har begärt sekretess för uppgiften.   

Övrigt   

Förutom denna upphandlings och inköpspolicy ska också övriga av kommunen 
antagna policydokument och riktlinjer följas vid upphandlingar och inköp under 
förutsättning att de inte står i strid med upphandlingslagstiftningen.  

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(8) SN.2023.14

Införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel och
avgift för hämtning av hjälpmedel

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett
hjälpmedelsabonnemang med 3,5 procent av maxtaxan, vilket
motsvarar 83 kronor per månad, för år 2023, med start 2023-06-01,
med följande villkor:
- Avgiften gäller från den kalendermånad som hjälpmedlet
levereras hem till patienten och löper till och med den
kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat till kommunen.
- Abonnemanget avser hyra av ett eller flera hjälpmedel.
Abonnemangsavgiften är med andra ord densamma oavsett hur
många hjälpmedel patienten hyr via Örkelljunga kommun.
- Avgiften omfattas av maxtaxan och räknas därmed ihop med
övriga avgifter så att patienten aldrig kan betala mer än maxtaxan.
- I abonnemangsavgiften ingår inte bedömning, utprovning,
uppföljning och service av hjälpmedlet. Det ingår inte heller
förbrukningsmaterial i de fall det är aktuellt.

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift med 300 kronor
för hämtning av hjälpmedel med syfte att personen/anhöriga själva
lämnar tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre används/behövs.
Denna avgift omfattas inte av maxtaxan. Exkluderat hjälpmedel är
vårdsäng, och skrymmande hjälpmedel såsom lyftar, gåbord och
HD-rullstol, vilka inte kan flyttas med vanlig personbil.

Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående två nytillkomna
avgifter tillförs föreslaget styrdokument ”Taxa: Avgifter och
matkostnader inom socialförvaltningen” under punkt 2 Avgifter
tillsammans med hemsjukvård, samt i bilagan ”Beskrivning av
taxa” under rubriken Avgifter, punkt 2.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse lämnar förvaltningschefen, avgiftshandläggarna,
hemsjukvårdens chef och systemförvaltaren ett förslag om att införa
abonnemangsavgift för hjälpmedel, samt avgift för avhämtning av
hjälpmedel.



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Kommunens kostnad för hjälpmedel till Medelpunkten uppgår till cirka
2,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna är ökande.

Lån av hjälpmedel i Örkelljunga kommun generar idag ingen avgift för
patienten vilket ger flera negativa konsekvenser. Det innebär att behålls
för att ha vid senare tillfälle. Det förekommer också att
patienten/anhöriga säljer, slänger, ger bort eller lånar ut hjälpmedel.
Konsekvensen av detta är att kommunen betalar för hjälpmedel som
inte används. De hjälpmedel som köpts in kommer inte heller alltid
tillbaka och kan inte då återanvändas. Följden blir att nya hjälpmedel
köps in nya till en onödig kostnad.

Mot denna bakgrund föreslås att ett hjälpmedelsabonnemang med 3,5
procent av maxtaxan införs från 2023-06-01. Vidare föreslås en avgift
med 300 kronor för avhämtning av hjälpmedel. Dessa två avgifter
föreslås att tillföras i styrdokument för taxor, avgifter och matkostnader
inom socialförvaltningen, samt i bilaga om beskrivning av taxan.

Socialnämnden behandlar ärendet 2023-01-31 § 21. Socialnämnden
lämnar beslutsförslag i enlighet med tjänsteskrivelsen. Vid nämndens
behandling finns även ett yrkande om att förslaget ska avslås.

Kommunstyrelsens behandlar ärendet 2023-03-01 § 53.
Kommunstyrelsen lämnar beslutsförslag enligt socialnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Minette Jansson (S) och Arne
Silfvergren (S) att beslutsförslaget ska vara att avslå socialnämndens
förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 53
Protokoll 2023-01-31 - SN § 21
Tjänsteskrivelse om abonnemangsavgift för hjälpmedel och avgift för
hämtning av hjälpmedel.pdf
____________

Expedieras till:
Förvaltningschef för socialförvaltningen (för åtgärd)
Chef för hemsjukvården (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 53 SN.2023.14

Införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel och
avgift för hämtning av hjälpmedel

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa ett
hjälpmedelsabonnemang med 3,5 procent av maxtaxan, vilket
motsvarar 83 kronor per månad, för år 2023, med start 2023-06-01,
med följande villkor:
- Avgiften gäller från den kalendermånad som hjälpmedlet
levereras hem till patienten och löper till och med den
kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat till kommunen.
- Abonnemanget avser hyra av ett eller flera hjälpmedel.
Abonnemangsavgiften är med andra ord densamma oavsett hur
många hjälpmedel patienten hyr via Örkelljunga kommun.
- Avgiften omfattas av maxtaxan och räknas därmed ihop med
övriga avgifter så att patienten aldrig kan betala mer än maxtaxan.
- I abonnemangsavgiften ingår inte bedömning, utprovning,
uppföljning och service av hjälpmedlet. Det ingår inte heller
förbrukningsmaterial i de fall det är aktuellt.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa en avgift med 300
kronor för hämtning av hjälpmedel med syfte att
personen/anhöriga själva lämnar tillbaka sina hjälpmedel när de
inte längre används/behövs. Denna avgift omfattas inte av
maxtaxan. Exkluderat hjälpmedel är vårdsäng, och skrymmande
hjälpmedel såsom lyftar, gåbord och HD-rullstol, vilka inte kan
flyttas med vanlig personbil.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ovanstående två
nytillkomna avgifter tillförs föreslaget styrdokument ”Taxa:
Avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen” under punkt
2 Avgifter tillsammans med hemsjukvård, samt i bilagan
”Beskrivning av taxa” under rubriken Avgifter, punkt 2.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse lämnar förvaltningschefen, avgiftshandläggarna,
hemsjukvårdens chef och systemförvaltaren ett förslag om att införa



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

abonnemangsavgift för hjälpmedel, samt avgift för avhämtning av
hjälpmedel.

Kommunens kostnad för hjälpmedel till Medelpunkten uppgår till cirka
2,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna är ökande.

Lån av hjälpmedel i Örkelljunga kommun generar idag ingen avgift för
patienten vilket ger flera negativa konsekvenser. Det innebär att behålls
för att ha vid senare tillfälle. Det förekommer också att
patienten/anhöriga säljer, slänger, ger bort eller lånar ut hjälpmedel.
Konsekvensen av detta är att kommunen betalar för hjälpmedel som
inte används. De hjälpmedel som köpts in kommer inte heller alltid
tillbaka och kan inte då återanvändas. Följden blir att nya hjälpmedel
köps in nya till en onödig kostnad.

Mot denna bakgrund föreslås att ett hjälpmedelsabonnemang med 3,5
procent av maxtaxan införs från 2023-06-01. Vidare föreslås en avgift
med 300 kronor för avhämtning av hjälpmedel. Dessa två avgifter
föreslås att tillföras i styrdokument för taxor, avgifter och matkostnader
inom socialförvaltningen, samt i bilaga om beskrivning av taxan.

Socialnämnden behandlar ärendet 2023-01-31 § 21. Socialnämnden
lämnar beslutsförslag i enlighet med tjänsteskrivelsen. Vid nämndens
behandling finns även ett yrkande om att förslaget ska avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-15 § 40.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag enligt socialnämndens förslag.
Vid arbetsutskottets behandling yrkar Arne Silfvergren (S) att
beslutsförslaget ska vara att avslå socialnämndens förslag.

Förslag vid sammanträdet
Minette Jansson (S) och Arne Silfvergren (S) yrkar att
kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige ska vara att
avslå socialnämndens förslag.

Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen lämnar
beslutsförslag i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-15 - KSAU § 40
Protokoll 2023-01-31 - SN § 21
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse om abonnemangsavgift för hjälpmedel och avgift för
hämtning av hjälpmedel.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 21 SN.2023.14

Införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel och
avgift för hämtning av hjälpmedel

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att införa ett hjälpmedelsabonnemang med 3,5 procent av

maxtaxan, vilket motsvarar 83 kronor per månad, för år
2023, med start 2023-06-01, med följande villkor:
- Avgiften gäller från den kalendermånad som hjälpmedlet
levereras hem till patienten och löper till och med den
kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat till
kommunen.
- Abonnemanget avser hyra av ett eller flera hjälpmedel.
Abonnemangsavgiften är med andra ord densamma oavsett
hur många hjälpmedel patienten hyr via Örkelljunga
kommun.
- Avgiften omfattas av maxtaxan och räknas därmed ihop
med övriga avgifter så att patienten aldrig kan betala mer än
maxtaxan.
- I abonnemangsavgiften ingår inte bedömning, utprovning,
uppföljning och service av hjälpmedlet. Det ingår inte heller
förbrukningsmaterial i de fall det är aktuellt.

att införa en avgift med 300 kronor för hämtning av hjälpmedel
med syfte att personen/anhöriga själva lämnar tillbaka sina
hjälpmedel när de inte längre används/behövs. Denna avgift
omfattas inte av maxtaxan. Exkluderat hjälpmedel är
vårdsäng, och skrymmande hjälpmedel såsom lyftar, gåbord
och HD-rullstol, vilka inte kan flyttas med vanlig personbil.

att ovanstående två nytillkomna avgifter tillförs föreslaget
styrdokument ”Taxa: Avgifter och matkostnader inom
socialförvaltningen” under punkt 2 Avgifter tillsammans
med hemsjukvård, samt i bilagan ”Beskrivning av taxa”
under rubriken Avgifter, punkt 2.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse lämnar förvaltningschefen, avgiftshandläggarna,
hemsjukvårdens chef och systemförvaltaren ett förslag om att införa
abonnemangsavgift för hjälpmedel, samt avgift för avhämtning av
hjälpmedel.



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunens kostnad för hjälpmedel till Medelpunkten uppgår till cirka
2,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna är ökande.

Lån av hjälpmedel i Örkelljunga kommun generar idag ingen avgift för
patienten vilket ger flera negativa konsekvenser. Det innebär att behålls
för att ha vid senare tillfälle. Det förekommer också att
patienten/anhöriga säljer, slänger, ger bort eller lånar ut hjälpmedel.
Konsekvensen av detta är att kommunen betalar för hjälpmedel som
inte används. De hjälpmedel som köpts in kommer inte heller alltid
tillbaka och kan inte då återanvändas. Följden blir att nya hjälpmedel
köps in nya till en onödig kostnad.

Mot denna bakgrund föreslås att ett hjälpmedelsabonnemang med 3,5
procent av maxtaxan införs från 2023-06-01. Vidare föreslås en avgift
med 300 kronor för avhämtning av hjälpmedel. Dessa två avgifter
föreslås att tillföras i styrdokument för taxor, avgifter och matkostnader
inom socialförvaltningen, samt i bilaga om beskrivning av taxan.

Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-17
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-01-17 § 10.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i
tjänsteskrivelsen. Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande. Deras yrkande är i första
hand att ärendet ska kompletteras inför socialnämnden 2023-01-31 med
lagervärdet på befintliga hjälpmedel som står i lager hos kommunen.
Om förstahandsyrkandet faller, yrkas att förslaget ska avslås.

Förslag vid sammanträdet
Patric Carlsson (S) yrkar, för Socialdemokraterna, att förslaget ska
avslås.

Torgny Yngvesson (KD) yrkar, för Kristdemokraterna, att
arbetsutskottets förslag ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om abonnemangsavgift för hjälpmedel och avgift för
hämtning av hjälpmedel .pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel, 
samt införande av avgift för hämtning av 
hjälpmedel  

Förslag till beslut 

- Att föreslå kommunfullmäktige att införa ett hjälpmedelsabonnemang 

med 3,5 % av maxtaxan, vilket motsvarar 83 kronor per månad, för år 

2023, med start 2023-06-01, med följande villkor:  

- Avgiften gäller från den kalendermånad som hjälpmedlet levereras 

hem till patienten och löper till och med den kalendermånad när sista 

hjälpmedlet är återlämnat till kommunen.  

- Abonnemanget avser hyra av ett eller flera hjälpmedel. 

Abonnemangsavgiften är med andra ord densamma oavsett hur 

många hjälpmedel patienten hyr via Örkelljunga kommun.  

- Avgiften omfattas av maxtaxan och räknas därmed ihop med övriga 

avgifter så att patienten aldrig kan betala mer än maxtaxan. 

- I abonnemangsavgiften ingår inte bedömning, utprovning, 

uppföljning och service av hjälpmedlet. Det ingår inte heller 

förbrukningsmaterial i de fall det är aktuellt.  

 

- Att föreslå kommunfullmäktige att införa en avgift med 300 kronor för 

hämtning av hjälpmedel med syfte att personen/anhöriga själva lämnar 

tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre används/behövs. Denna avgift 

omfattas inte av maxtaxan. Exkluderat hjälpmedel är vårdsäng, och 

skrymmande hjälpmedel såsom lyftar, gåbord och HD-rullstol, vilka inte 

kan flyttas med vanlig personbil.  

 

- Att dessa två nytillkomna avgifter tillförs föreslaget styrdokument ”Taxa: 

Avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen” under punkt 2 

Avgifter tillsammans med hemsjukvård samt i bilagan ”Beskrivning av 

taxa” under rubriken Avgifter, punkt 2.  

 

Sammanfattning 

Kommunens kostnad för hjälpmedel till Medelpunkten uppgår till cirka 2.4 

mkr årligen och kostnaderna ökar.  

Lån av hjälpmedel i Örkelljunga kommun generar idag ingen avgift för 

patienten vilket ger flera negativa konsekvenser. Man behåller hjälpmedlet 
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för att ha vid senare tillfälle, det förekommer också att patienten/anhöriga 

säljer, slänger, ger bort eller lånar ut hjälpmedel. Konsekvensen av detta är 

att kommunen betalar för hjälpmedel som inte används. De hjälpmedel som 

köpts in kommer inte heller alltid tillbaka och kan inte då återanvändas. 

Följden blir att nya hjälpmedel köps in nya till en onödig kostnad. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Rehab har under hösten 2022 genomfört inventering av hjälpmedel. Cirka 

860 personer erhåller hjälpmedel.  

Kostnaden för förskrivna hjälpmedel inom kommunens rehabenhet har de 

senaste åren ökat stadigt. Vi ser även en ökning av mer avancerade 

hjälpmedel i ordinärt boende såsom lyftar, gåbord, vårdsäng. Det 

förekommer att hjälpmedlet ställs undan för att ha vid senare tillfälle. Det 

händer även att patienten/anhöriga säljer, slänger, ger bort eller lånar ut 

hjälpmedel. Effekten av detta är att kommunen betalar hyra för hjälpmedel 

som inte används, ibland under flera års tid. De hjälpmedel som köpts in 

kommer inte heller tillbaka för återanvändning, utan konsekvensen blir att 

kommunen behöver köpa in nya hjälpmedel.  

Kommuner tillämpar avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och  

sjukvård på olika sätt. En omvärldsanalys visar att flera kommuner i Skåne  

under de senaste åren med goda resultat infört abonnemangsavgift på  

hjälpmedel. Några exempel är Eslöv, Båstad och Ängelholm. 

 

Hjälpmedels abonnemang - omvärldsbevakning 

Klippan 

Kommunal hemsjukvård inklusive rehab besök 313 kr/mån  

Övriga avgifter hjälpmedel  

Hämtning/rengöring av hjälpmedel 272 kr per tillfälle, hyra av höftpaket 300 

kr per tillfälle. Vid förlust av hjälpmedel eller oaktsamt handhavande 

debiteras hjälpmedlets restvärde enligt Medelpunktens beräkningar. 

Varken avgift för hämtning/rengöring av hjälpmedel, hyra av höftpaket eller 

restvärdesdebitering ingår i maxtaxan. 

HSL och hjälpmedel inom LSS 

Har man blivit beviljad HSL betalas ordinarie taxa 313 kr/mån avgiften ingår 

i maxtaxan. Rekommendation finns på att lämna inkomstförfrågan för 

individuell beräkning av avgiften. 

 

Ängelholm 

Hemsjukvård inklusive rehab 250 kr/mån 

Hjälpmedelsabonnemang 60 kr/mån 

Samma taxor äldreomsorg och LSS och det ingår i maxtaxan 

 

Eslöv 

Hemvårdsinsatser inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser 400 kr/ timme (om 

du inte kommer upp i maxtaxa) 

Insats rehab 300 kr/tillfälle 

Hjälpmedelsabonnemang 63 kr/mån 

Allt ingår i maxtaxan 
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Båstad 2021 

Hemsjukvård 282 k/mån 

Hjälpmedelsabonnemang 68 kr/mån   Ingår i maxtaxan 

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel enligt restvärde, ingår ej i maxtaxa. 

 

Helsingborg 

Hemsjukvård 516 kr/mån 

Hjälpmedelsabonnemang 67 kr/mån + 516 kr för utprovning av hjälpmedel 

 

Analys  

Analys av förslaget  

Ett hjälpmedelsabonnemang förväntas göra att patienter i högre grad 

återlämnar hjälpmedel som inte används. Effekten för verksamheten blir att 

kommunens rehabenhet i sin tur kan återlämna hjälpmedel till Medelpunkten 

och på så sätt reducera onödiga hyreskostnader.  

Det föreslagna beloppet för hjälpmedelsabonnemang avses vara 3,5 % av 

maxtaxan vilket motsvarar 83 kronor per månad, för år 2023, och att denna 

avgift även anges i styrdokumentet ”Taxan” så även denna del justeras 

årligen av socialnämnden på samma sätt som övriga avgifter.  

Avseende avgift med 300 kronor för hämtning av hjälpmedel i syfte att 

personen/anhöriga själva lämnar tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre 

används/behövs. Denna avgift omfattas inte av maxtaxan. Exkluderat 

hjälpmedel är vårdsäng, och skrymmande hjälpmedel såsom lyftar, gåbord 

och HD-rullstol, vilka man inte kan flytta med vanlig personbil.  

 

När behovet av hjälpmedel upphör, eller vid flytt utanför kommunen, ska 

hjälpmedel återlämnas till rehabenheten på Tallgården. Trots skriftlig och 

muntlig information kring detta åtagande vid förskrivning, är det vanligt 

förekommande att rehabenheten förväntas hämta hjälpmedlet/hjälpmedlen.  

Ett hjälpmedelsabonnemang förväntas göra att patienter i högre grad 

återlämnar hjälpmedel som inte används. Effekten för verksamheten blir att 

kommunen i sin tur kan återlämna hjälpmedel till Hjälpmedelspunkten och 

på så sätt reducera onödiga kostnader.  

Kommunen ska se till att den som får stöd enligt LSS får behålla tillräckligt 

med ekonomiska resurser för sina personliga behov enligt § 19 i Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa personer 

har oftast ett livslångt behov av stöd. Deras inkomster är antingen aktivitets- 

eller sjukersättning och personer mellan 21 och 64 år har också rätt till ett 

förhöjt minimibelopp. Det innebär att de allra flesta får ett negativt 

avgiftsutrymme.  

Om det införs en avgift måste den handläggas (enligt SoL kap 8, § 4) med 

inkomstförfrågan, beräkning av avgiftsutrymme och beslut om avgift. 

Införande av ett hjälpmedelsabonnemang innebär att den avgift patienten 

betalar ligger till grund för maxtaxebeloppet och räknas därmed ihop med 

övriga avgifter så att patienten aldrig kan betala mer än maxtaxan.  
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Information om beslutet 

Berörda verksamheter. 

 

Konsekvenser för barn 

- 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för förskrivna hjälpmedel ökar. Anledningarna är flera, bland 

annat den nya lagen om samverkan vid utskrivning samt att andelen äldre 

personer ökar i samhället. Till detta kommer att många patienter, vars behov 

av hjälpmedel har upphört, inte återlämnar sina hjälpmedel till kommunens 

rehabenhet. Det får till följd att kommunens Hälso- och sjukvård i sin tur 

betalar hyra för hjälpmedel som inte används. 

 

Med det ökade behovet av hjälpmedel tar momentet att hämta hjälpmedel 

allt större del av rehabspersonalens arbetstid. Hämtning av hjälpmedel är att 

betrakta som en serviceinsats och ingår ej i beskrivna 

förskrivningsprocessen. 

Viss administration för att hantera avgiftsdelen tillkommer. I initialt skede 

ett större arbete och behöver läggas i verksamhetssystemet. Denna avgift 

kommer att hanteras på samma sätt som hemsjukvårdsavgift, dvs att rehab 

meddelar avgiftshandläggare. 

Hjälpmedelsabonnemang omfattas av maxtaxan varpå denna kostnad inte är 

kännbart för brukare med nedsatt betalningsförmåga som redan har nedsatt 

maxtaxa.   

Totalt antal 860 personer – november 2022 varav ca 450 redan ingår i 

maxtaxan. 

Personer utan någon annan biståndsinsats eller hemsjukvård kommer att 

påverkas. Det rör sig om cirka 280 personer vilket kan uppskattningsvis 

handla om 270 000 kr per år, vilket kan medföra att kostnadsutvecklingen 

för hjälpmedel bromsas upp alternativ att den enskilde köper själv enklare 

hjälpmedel tex griptång, duschpall, tyngdtäcke, istället för att hyra dessa 

medel via kommunens rehab.  

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

- 

 

Gabriela Arvidsson, socialchef 

Ewa Welander Månsson, avgiftshandläggare 

Marie Svensson, avgiftshandläggare  

Cecilia Stewart, verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvård 

Jenni Brandt, systemförvaltare 
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(9) SN.2022.273

Tillvägagångsätt vid hyresförhandlingar för lägenheter i
kommunens egen regi

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt socialnämnden att
tillsammans med fastighetschef och Örkelljungabostäder hitta en
modell för hur hyresförhandlingarna ska genomföras.

Socialnämnden ska lämna en återrapportering om modellen som
arbetats fram, senast till kommunfullmäktige i juni 2023.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-10-10 från förvaltningschefen för
socialförvaltningen beskrivs att det inte hållits förhandlingar med
Hyresgästföreningen om hyran för äldreboendena Södergården och
Tallgården. I tjänsteskrivelsen lämnas förslag om hur
hyresförhandlingar ska hanteras, och det presenteras ett förslag på
hyressättningsmodell. Det föreslås att Örkelljungabostäder AB får i
uppdrag att föra hyresförhandling med Hyresgästföreningen och att
årligen återkomma med belopp för hyressättning för samtliga särskilda
boenden i egenregi där kommunen äger fastigheten.

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på
enhetlighet, likabehandling och ordning och reda kring hyressättning
för socialnämndens boenden som bedrivs i egenregi enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden beslutar 2022-11-01 § 153 att:
· fastställa hyressättningsmodell för särskilda boenden i egenregi

utifrån föreslagen hyressättningsmodell enligt tjänsteskrivelsen
2022-10-10.

· ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till ekonomi
och fastighetschef som avser punkt 3 i föreslagen
hyressättningsmodell.

· föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i uppdrag
att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning som grundar
sig på föreslagen hyressättningsmodell och att löpande
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överlämna det till Örkelljungabostäder AB inför
hyresförhandlingar.

· föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att vara formell hyresförhandlare i hyresförhandling
med hyresgästförening gällande särskilda boende i egenregi
samt att meddela förhandlade hyror till socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-16 § 269 att sända
ärendet för yttrande till fastighetschefen respektive styrelsen för
Örkelljungabostäder AB. I deras respektive yttranden ska det framgå
hur de ställer sig till det föreslagna upplägget. Ärendet ska behandlas
på nytt senast vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08.

Örkelljungabostäder har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-26. I
yttrandet framhålls att Örkelljungabostäder inte ställer sig bakom det
föreslagna upplägget, och att bolaget inte är intresserade av att
förhandla hyror för kommunens äldre- och LSS-boenden. Bolaget
menar att det mest logiska är att var och en ansvarar för sina egna
fastigheter och hyresförhandlingar. Vidare framhåller bolaget att de vill
behålla ett gott samarbete och kan vara behjälpliga. Att socialnämnden
antar förhållningsregler för hyressättning anser bolaget är bra eftersom
det underlättar för tjänstemännen på kommunen, men
Örkelljungabostäder anser inte att de ska ta på sig något ansvar för
hyresförhandlingarna.

Fastighetschefen har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-31.
Fastighetschefen anser att den föreslagna hyressättningsmodellen är
bra. Vidare anges att det är möjligt att ta fram aktuellt underlag om
hyressättning. Fastighetschefen beskriver att fastighetsenheten endast
ansvarar för förstahandsuthyrning av kommunens fastighetsbestånd,
men inte av andrahandsuthyrning. Vad gäller förslaget om att
Örkelljungabostäder ska vara formell hyresförhandlare, uppger
fastighetschefen att han inte kan bedöma detta.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-03-01 § 58.
Kommunstyrelsens beslutsförslag är att lämna uppdrag till
socialnämnden att tillsammans med fastighetschef och
Örkelljungabostäder hitta en modell för hur hyresförhandlingarna ska
genomföras. Vidare föreslås att socialnämnden ska lämna
återrapportering om modellen som arbetats fram, senast till
kommunfullmäktige i juni 2023.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 58
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 27
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Protokoll 2022-11-16 - KSAU § 269
Protokoll 2022-11-01 - SN § 153
Tjänsteskrivelse från socialchef om hyresförhandlingar för särskilda
boenden.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter Tallgården och Skånes
Fagerhult.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter på Södergården.pdf
Yttrande från Örkelljungabostäder till KSAU.pdf
Yttrande från fastighetschefen till KSAU
____________

Expedieras till:
Socialnämnden (för åtgärd)
Förvaltningschef för socialförvaltningen (för kännedom/åtgärd)
Fastighetschef (för kännedom/åtgärd)
VD för Örkelljungabostäder (för kännedom/åtgärd)



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 58 SN.2022.273

Tillvägagångsätt vid hyresförhandlingar för lägenheter i
kommunens egen regi

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt socialnämnden
att tillsammans med fastighetschef och Örkelljungabostäder hitta
en modell för hur hyresförhandlingarna ska genomföras.
Socialnämnden ska lämna en återrapportering om modellen som
arbetats fram, senast till kommunfullmäktige i juni 2023.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-10-10 från förvaltningschefen för
socialförvaltningen beskrivs att det inte hållits förhandlingar med
Hyresgästföreningen om hyran för äldreboendena Södergården och
Tallgården. I tjänsteskrivelsen lämnas förslag om hur
hyresförhandlingar ska hanteras, och det presenteras ett förslag på
hyressättningsmodell. Det föreslås att Örkelljungabostäder AB får i
uppdrag att föra hyresförhandling med Hyresgästföreningen och att
årligen återkomma med belopp för hyressättning för samtliga särskilda
boenden i egenregi där kommunen äger fastigheten.

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på
enhetlighet, likabehandling och ordning och reda kring hyressättning
för socialnämndens boenden som bedrivs i egenregi enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden beslutar 2022-11-01 § 153 att:
· fastställa hyressättningsmodell för särskilda boenden i egenregi

utifrån föreslagen hyressättningsmodell enligt tjänsteskrivelsen
2022-10-10.

· ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till ekonomi
och fastighetschef som avser punkt 3 i föreslagen
hyressättningsmodell.

· föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i uppdrag
att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning som grundar
sig på föreslagen hyressättningsmodell och att löpande



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

överlämna det till Örkelljungabostäder AB inför
hyresförhandlingar.

· föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att vara formell hyresförhandlare i hyresförhandling
med hyresgästförening gällande särskilda boende i egenregi
samt att meddela förhandlade hyror till socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-16 § 269 att sända
ärendet för yttrande till fastighetschefen respektive styrelsen för
Örkelljungabostäder AB. I deras respektive yttranden ska det framgå
hur de ställer sig till det föreslagna upplägget. Ärendet ska behandlas
på nytt senast vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08.

Örkelljungabostäder har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-26. I
yttrandet framhålls att Örkelljungabostäder inte ställer sig bakom det
föreslagna upplägget, och att bolaget inte är intresserade av att
förhandla hyror för kommunens äldre- och LSS-boenden. Bolaget
menar att det mest logiska är att var och en ansvarar för sina egna
fastigheter och hyresförhandlingar. Vidare framhåller bolaget att de vill
behålla ett gott samarbete och kan vara behjälpliga. Att socialnämnden
antar förhållningsregler för hyressättning anser bolaget är bra eftersom
det underlättar för tjänstemännen på kommunen, men
Örkelljungabostäder anser inte att de ska ta på sig något ansvar för
hyresförhandlingarna.

Fastighetschefen har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-31.
Fastighetschefen anser att den föreslagna hyressättningsmodellen är
bra. Vidare anges att det är möjligt att ta fram aktuellt underlag om
hyressättning. Fastighetschefen beskriver att fastighetsenheten endast
ansvarar för förstahandsuthyrning av kommunens fastighetsbestånd,
men inte av andrahandsuthyrning. Vad gäller förslaget om att
Örkelljungabostäder ska vara formell hyresförhandlare, uppger
fastighetschefen att han inte kan bedöma detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-08 § 27.
Arbetsutskottets beslutsförslag är att lämna uppdrag till socialnämnden
att tillsammans med fastighetschef och Örkelljungabostäder hitta en
modell för hur hyresförhandlingarna ska genomföras.

Förslag vid sammanträdet
Christian Larsson (M) och Mattias Nirvén (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag, med tillägg att socialnämnden ska lämna



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

återrapportering om modellen som arbetats fram, senast till
kommunfullmäktige i juni 2023.

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med tillägg enligt yrkandet från Christian
Larsson (M) och Mattias Nirvén (M).

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 27
Protokoll 2022-11-16 - KSAU § 269
Protokoll 2022-11-01 - SN § 153
Tjänsteskrivelse från socialchef om hyresförhandlingar för särskilda
boenden.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter Tallgården och Skånes
Fagerhult.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter på Södergården.pdf
Yttrande från Örkelljungabostäder till KSAU.pdf
Yttrande från fastighetschefen till KSAU
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27



Sammanträdesprotokoll 2023-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 27 SN.2022.273

Tillvägagångsätt vid hyresförhandlingar för lägenheter i
kommunens egen regi

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
uppdra åt socialnämnden att tillsammans med fastighetschef och
Örkelljungabostäder hitta en modell för hur hyresförhandlingarna
ska genomföras.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-10-10 från förvaltningschefen för
socialförvaltningen beskrivs att det inte hållits förhandlingar med
Hyresgästföreningen om hyran för äldreboendena Södergården och
Tallgården. I tjänsteskrivelsen lämnas förslag om hur
hyresförhandlingar ska hanteras, och det presenteras ett förslag på
hyressättningsmodell. Det föreslås att Örkelljungabostäder AB får i
uppdrag att föra hyresförhandling med Hyresgästföreningen och att
årligen återkomma med belopp för hyressättning för samtliga särskilda
boenden i egenregi där kommunen äger fastigheten.

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på
enhetlighet, likabehandling och ordning och reda kring hyressättning
för socialnämndens boenden som bedrivs i egenregi enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden beslutar 2022-11-01 § 153 att:
· fastställa hyressättningsmodell för särskilda boenden i egenregi

utifrån föreslagen hyressättningsmodell enligt tjänsteskrivelsen
2022-10-10.

· ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till ekonomi
och fastighetschef som avser punkt 3 i föreslagen
hyressättningsmodell.

· föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i uppdrag
att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning som grundar
sig på föreslagen hyressättningsmodell och att löpande
överlämna det till Örkelljungabostäder AB inför
hyresförhandlingar.



Sammanträdesprotokoll 2023-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

· föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att vara formell hyresförhandlare i hyresförhandling
med hyresgästförening gällande särskilda boende i egenregi
samt att meddela förhandlade hyror till socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-16 § 269 att sända
ärendet för yttrande till fastighetschefen respektive styrelsen för
Örkelljungabostäder AB. I deras respektive yttranden ska det framgå
hur de ställer sig till det föreslagna upplägget. Ärendet ska behandlas
på nytt senast vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08.

Örkelljungabostäder har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-26. I
yttrandet framhålls att Örkelljungabostäder inte ställer sig bakom det
föreslagna upplägget, och att bolaget inte är intresserade av att
förhandla hyror för kommunens äldre- och LSS-boenden. Bolaget
menar att det mest logiska är att var och en ansvarar för sina egna
fastigheter och hyresförhandlingar. Vidare framhåller bolaget att de vill
behålla ett gott samarbete och kan vara behjälpliga. Att socialnämnden
antar förhållningsregler för hyressättning anser bolaget är bra eftersom
det underlättar för tjänstemännen på kommunen, men
Örkelljungabostäder anser inte att de ska ta på sig något ansvar för
hyresförhandlingarna.

Fastighetschefen har lämnat ett yttrande daterat 2023-01-31.
Fastighetschefen anser att den föreslagna hyressättningsmodellen är
bra. Vidare anges att det är möjligt att ta fram aktuellt underlag om
hyressättning. Fastighetschefen beskriver att fastighetsenheten endast
ansvarar för förstahandsuthyrning av kommunens fastighetsbestånd,
men inte av andrahandsuthyrning. Vad gäller förslaget om att
Örkelljungabostäder ska vara formell hyresförhandlare, uppger
fastighetschefen att han inte kan bedöma detta.

Förslag vid sammanträdet
Christian Larsson (M) yrkar att beslutsförslaget ska vara att lämna
uppdrag till socialnämnden att tillsammans med fastighetschef och
Örkelljungabostäder hitta en modell för hur hyresförhandlingarna ska
genomföras.

Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet
från Christian Larsson (M).

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-11-16 - KSAU § 269



Sammanträdesprotokoll 2023-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll 2022-11-01 - SN § 153
Tjänsteskrivelse från socialchef om hyresförhandlingar för särskilda
boenden.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter Tallgården och Skånes
Fagerhult.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter på Södergården.pdf
Yttrande från Örkelljungabostäder till KSAU.pdf
Yttrande från fastighetschefen till KSAU
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-03-01



Sammanträdesprotokoll 2022-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 269 SN.2022.273

Tillvägagångsätt vid hyresförhandlingar för lägenheter i
kommunens egen regi

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ärendet för
yttrande till fastighetschefen respektive styrelsen för
Örkelljungabostäder AB. I deras respektive yttranden ska det
framgå hur de ställer sig till det föreslagna upplägget. Ärendet ska
behandlas på nytt senast vid kommunstyrelsens arbetsutskott
2023-02-08.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-10-10 från förvaltningschefen för
socialförvaltningen beskrivs att det inte hållits förhandlingar med
Hyresgästföreningen om hyran för äldreboendena Södergården och
Tallgården. I tjänsteskrivelsen lämnas förslag om hur
hyresförhandlingar ska hanteras, och det presenteras ett förslag på
hyressättningsmodell. Det föreslås att Örkelljungabostäder AB får i
uppdrag att föra hyresförhandling med Hyresgästföreningen och att
årligen återkomma med belopp för hyressättning för samtliga särskilda
boenden i egenregi där kommunen äger fastigheten.

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på
enhetlighet, likabehandling och ordning och reda kring hyressättning
för socialnämndens boenden som bedrivs i egenregi enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden beslutar 2022-11-01 § 153 att:
· fastställa hyressättningsmodell för särskilda boenden i egenregi

utifrån föreslagen hyressättningsmodell enligt tjänsteskrivelsen
2022-10-10.

· ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till ekonomi
och fastighetschef som avser punkt 3 i föreslagen
hyressättningsmodell.

· föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i uppdrag
att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning som grundar
sig på föreslagen hyressättningsmodell och att löpande



Sammanträdesprotokoll 2022-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

överlämna det till Örkelljungabostäder AB inför
hyresförhandlingar.

· föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att vara formell hyresförhandlare i hyresförhandling
med hyresgästförening gällande särskilda boende i egenregi
samt att meddela förhandlade hyror till socialnämnden.

Förslag till beslut
Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska sändas för yttrande till
fastighetschefen respektive styrelsen för Örkelljungabostäder AB. I
deras respektive yttranden ska det framgå hur de ställer sig till det
föreslagna upplägget. Ärendet ska behandlas på nytt senast vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08.

Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet
från Christian Larsson (M).

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-11-01 - SN § 153
Tjänsteskrivelse från socialchef om hyresförhandlingar för särskilda
boenden.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter Tallgården och Skånes
Fagerhult.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter på Södergården.pdf
____________

Expedieras till:
Fastighetschefen (för åtgärd, yttrande åter senast 2023-02-01)
Styrelsen för Örkelljungabostäder via VD och ordförande (för åtgärd,
yttrande åter senast 2023-02-01)
Förvaltningschef socialförvaltningen (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll 2022-11-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 153 SN.2022.273

Tillvägagångsätt vid hyresförhandlingar för lägenheter i
kommunens egen regi

Socialnämnden beslutar
att socialnämnden fastställer hyressättningsmodell för särskilda

boenden i egenregi utifrån föreslagen hyressättningsmodell
enligt tjänsteskrivelsen 2022-10-10, samt

att ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till
ekonomi och fastighetschef som avser punkt 3 i föreslagen
hyressättningsmodell, samt

att föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i
uppdrag att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning
som grundar sig på föreslagen hyressättningsmodell och att
löpande överlämna det till Örkelljungabostäder AB inför
hyresförhandlingar, samt

att föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att vara formell hyresförhandlare i
hyresförhandling med hyresgästförening gällande särskilda
boende i egenregi samt att meddela förhandlade hyror till
socialnämnden.

Gunilla Danielsson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-10-10 från förvaltningschefen beskrivs att det
inte hållits förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyran för
äldreboendena Södergården och Tallgården. I tjänsteskrivelsen lämnas
förslag om hur hyresförhandlingar ska hanteras, och det presenteras ett
förslag på hyressättningsmodell. Det föreslås att Örkelljungabostäder
AB får i uppdrag att föra hyresförhandling med Hyresgästföreningen
och att årligen återkomma med belopp för hyressättning för samtliga
särskilda boenden i egenregi där kommunen äger fastigheten.

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på
enhetlighet, likabehandling och ordning och reda kring hyressättning
för socialnämndens boenden som bedrivs i egenregi enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.



Sammanträdesprotokoll 2022-11-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef om hyresförhandlingar för särskilda
boenden.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter Tallgården och Skånes
Fagerhult.pdf
Bilaga - Sammanställning av lägenheter på Södergården.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott (avseende den del av beslutet som
innehåller förslag till kommunfullmäktige)
Förvaltningschef
Berörda enhetschefer
Avgiftshandläggare
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Förhållningsregler för hyresförhandling och 
hyressättning för socialnämndens boenden i egenregi  

Förslag till beslut 

- Att socialnämnden fastställer hyressättningsmodell för särskilda 

boenden i egenregi utifrån föreslagen hyressättningsmodell. 

- Att ge socialchefen i uppdrag att överlämna underlag till ekonomi 

och fastighetschef som avser p 3 i föreslagen hyressättningsmodell. 

- Att föreslå kommunfullmäktige att ge berörda funktioner i uppdrag 

att ta fram dagsaktuellt underlag för hyressättning som grundar sig på 

föreslagen hyressättningsmodell och att löpande överlämna det till 

Örkelljunga Bostäder AB inför hyresförhandlingar.   

- Att föreslå kommunfullmäktige att ge Örkelljunga Bostäder AB i 

uppdrag att vara formell hyresförhandlare i hyresförhandling med 

hyresgästförening gällande särskilda boende i egenregi samt att 

meddela förhandlade hyror till socialnämnden. 

Sammanfattning 

Utifrån en rad olika omständigheter föreslås att Örkelljunga Bostäder AB får 

i uppdrag att föra hyresförhandling med hyresgästföreningen och att årligen 

återkomma med belopp för hyressättning för samtliga särskilda boenden i 

egenregi där kommunen äger fastigheten. Detta i enligt hyressättningsmodell 

som redovisas under rubriken Analys. Vid kontakter med 

hyresgästföreningen framgår det att hyresförhandlingar för hyran för 

äldreboenden Södergården och Tallgården inte ägt rum.  

Förslaget handlar om att skapa förhållningsregler med fokus på enhetlighet, 

likabehandling och ordning och reda kring hyressättning för socialnämndens 

boenden som bedrivs i egenregi enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

För att möta kommunens ekonomiska mål och följsamhet till 

självkostnadsprincipen behövs en skyndsam reglering av hyressättning i 

socialnämndens särskilda boenden. Genom denna tjänsteskrivelse klarläggs 

ansvar och roller samt hyressättningsmodell. Ju snarare detta ärende 

behandlas desto mindre blir effekterna som nuvarande oreglering medför.  

Även fastighetsbranschen påverkas av omgivningen i form av inflation, 

ränteökningar, ökande värme- och elkostnader m.m. Oförändrade hyror 

under två år och framåt medför inkomstbortfall i relation till kommunens 

totala hyreskostnad för särskilt boende.  
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En långvarande fördröjning av hyresjustering medför en större kännbarhet 

för hyresgästerna varpå trappningsmodellen föreslås för de befintliga 

hyresgästerna. Att ha ordning och reda i hyressättningen är av vikt även av 

rättssäkerhetsaspekt det vill säga att den enskilde inte betalar en oskälig hyra. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Vid all hyressättning i särskilt boende med skriftliga hyreskontrakt är 

utgångspunkten bestämmelserna i 12 kapitlet 55 § Jordabalken, kallad 

hyreslagen. Där klargörs att hyran skall vara skälig, samt att den inte är 

skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till 

bruksvärdet är likvärdiga, den så kallade bruksvärdesprincipen. 

 

Bostadstillägg – en viktig parameter. Storleken på bostadstillägget påverkas 

av boendekostnad samt inkomst. Den 1 januari 2022 har bostadstillägget för 

pensionärer höjts; ensamstående pensionärer kan få 450 kr mer i månaden 

vid en bostadskostnad på 7 500 kr eller mer per månad. 

 

Bostadstillägget utgör en inkomst som tas med i beaktan för att fastställa 

avgiftsutrymmet. När en hyra och bostadstillägg förändras omprövas 

avgifterna och det mynnar ut i ett nytt avgiftsbeslut. Innan avgift fastställs 

ska den enskilde garanteras en viss del av sina inkomster. Detta kallas 

förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet, eventuella tillägg och 

bostadskostnaden. Boendekostnaden är då alltså en del av det som påverkar 

avgiftsutrymmet hos den enskilde. Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp 

och utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 

 

Socialförvaltningens avgiftshandläggare har framfört behov av vägledning 

avseende hyressättning för de nyrenoverade äldreboendena på Södergården 

samt att hyran för samtliga äldreboenden inte höjts de senaste två åren. 

Enligt reglementet har socialnämnden till uppgift ”att upprätta förslag till 

taxor och avgifter samt att fastställa hyror och priser”. Däremot saknas 

reglering och klargörandet om ansvarsfördelning om delen före fastställandet 

– huruvida hyrorna ingår eller ej i förhandlingen med hyresgästföreningen, 

vem ansvarar för att återkoppla uppgift om hyran för de särskilda boendena 

till nämnden efter att förhandling är avslutad, vad ingår i hyran/vad 

hyressättningsmodell för särskilt boende i egenregi bygger på. 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade 2021 information om 

hyressättning. Här uppges att kommunerna inte har rätt att subventionera 

hyrorna vid särskilda boenden. Det är självkostnadsprincipen för hyran som 

ska tillämpas. En underprissättning vore gynnande av enskild och är därmed 

inte tillåtet. Av SKRs cirkulär 1995: 79 ”Hyressättning av särskilda 

boendeformer” framgår att hyran ska fastställas enligt hyreslagens regler. 

Anledningen till att det inte går att jämföra kvadratmeterpriset för en 

lägenhet i allmännyttan med en lägenhet på ett särskilt boende är att de inte 

fullt baseras på samma underlag. I hyreskostnaden för ett särskilt boende 

ingår gemensamhetsytor samt exempelvis schablon för el, vårdsäng och 

närhet till personal. Om man tar bort dessa delar ska grundhyran för 

lägenheten beräknas på precis samma sätt som Örkelljunga Bostäder AB 

beräknar sin hyresavgift och kvadratmeterpriset. Delar av dessa avgifter har 
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säkerligen de som bor i en vanlig lägenhet hos allmännyttan också, men det 

betalas inte via hyresavgiften (exempelvis elförbrukning, brandlarm, säng). 

Analys  

Analys av förslaget  

Vid kontakter med hyresgästföreningen framgår det att hyresförhandlingar 

för hyran för äldreboenden Södergården och Tallgården inte ägt rum.  

Vid omvärldsbevakning bland kommuner t. ex. Perstorp, Halmstad, 

Botkyrka, Ekerö står det klart att allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 

getts i uppdrag att förhandla hyror som även omfattar särskilda boenden. För 

att få en tydlighet i ansvarsfördelning föreslås att ge Örkelljunga Bostäder 

AB i uppdrag att förhandla och använda sig av hyressättningsmodell för 

särskilda boenden, på motsvarande sätt som andra kommuner.  

Framförhållning är betydelsefull för alla berörda och därför av vikt att 

ärendet behandlas snarast. 

Utifrån att det saknas rutin för hyressättningsprocessen för särskilt boende 

med tydlig ansvarsfördelning, kommunen inte får subventionera hyror i 

särskilda boenden, att hyrorna för samtliga äldreboenden inte justerats på två 

år, behov av hyressättning för nyrenoverade lägenheter på Södergården 

föreslås att Örkelljunga Bostäder AB får i uppdrag att föra hyresförhandling 

med hyresgästföreningen och årligen återkomma med belopp för 

hyressättning för samtliga särskilda boenden i egenregi där kommunen äger 

fastigheten  - i linje med nedanstående modell: 

 

Förslag på hyressättningsmodell 

Hyressättningen baseras på jämförelsevis hyresmodell för hyror för särskilt 

boende som finns i kommuner, i linje med ovannämnda vägledningar från 

SKR. Hyreskostnaden ska bestå av tre delar: 

1.  Lägenhetsyta/grundhyran (bruksvärdesprincipen - rättspraxis utifrån 

bruksvärdeshyran hos i första hand det allmännyttiga 

bostadsbeståndet i kommunen) + 

2. Gemensamma ytor, med grundhyra framräknad för lägenheten i det 

särskilda boendet utifrån dess förutsättningar + 

3. Övriga kvaliteter t ex tillgång till allmänna utrymmen, service (ex 

vårdsäng, el, värme osv), närhet, trygghet osv. (närhets- och 

trygghetsfaktorer).  

Om denna nya hyressättning skulle för befintliga hyresgäster medföra 

väsentlig hyreshöjning delas höjningen i etapper (trappningsmodell). 

Hyreshöjningen begränsas till maximalt 300 kronor per månad år 1, år 2 

ytterligare 300 kronor per månad och så vidare till dess att lägenheten är 

uppe i full hyra. 

Den nya hyran börjar gälla för ny hyresgäst i berört boende från den 2023-

01-01, förutsatt att förhandling av ny hyra är klar till dess. För befintlig 

hyresgäst ska den nya hyran gälla så snart avtal träffats med berörd hyresgäst 

eller från den tidpunkt efter meddelande om villkorsändring 12 kap 

Jordabalken medger (3 månader efter avisering), enligt trappningsmodellen. 
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Ansvar och roller 

1. Första hyresförhandling 

Eftersom hyresförhandling av lägenheter på äldreboenden inte ägt rum 

behöver kommunen hyresförhandla hyressättning för samtliga lägenheter 

inför hyresförhandling för 2023, varpå tillvägagångsättet beskrivs nedan, 

för att få en helhetsbild kring vem som ska göra vad: 

 

 
  

 

2. Reguljärt årlig hyresförhandling 

Efter att denna första hyresförhandling är klar inför år 2023 ska 

rutinmässig hyresförhandling med hyresgästföreningen äga rum vid 

samma tidpunkter som övrig förhandling av de kommunala bostäderna. 

Nedanstående redovisas ansvarsfördelning som avses tillfalla olika parter 

som är inblandade, i stora drag: 

 

Avgiftshandläggare i samråd med chef för boendet och socialchef 

•  Översänder underlag till Fastighetschef och Ekonomi inför hyressättning 

avseende lägenheternas utrustning- och servicenivå (p 3)  

 

Fastighetschef 

•  För dialog med Örkelljunga Bostäder AB kring årlig hyresjustering.  

•  Översänder underlag till hyressättning om lägenheter och 

gemensamhetsytor till ekonomi. 

 

Ekonomi 

•  Beräknar hyressättning enligt den framtagna modellen utifrån underlag 

från Fastighet och Socialförvaltningen. 

•  Mejlar underlag för hyressättning till Örkelljunga Bostäder AB, kopia till 

Fastighet och Socialförvaltningen. 

 

Örkelljunga Bostäder AB  

• För dialog med fastighetschef kring årlig hyresjustering.  

• Mejlar fastighetschef och avgiftshandläggare datum för information till 

hyresgästerna om hyresförhandlingen, ett antal veckor, före förhandling.  
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• Mejlar fastighetschef och avgiftshandläggare de nya hyresbeloppen, efter 

avslutad förhandling. 

 

Avgiftshandläggare 

• Aviserar hyresjusteringar till boende utifrån meddelandet från Örkelljunga 

Bostäder AB, före förhandling, enligt gängse regler. 

• Skickar skriftligt brev, efter avslutad förhandling, till hyresgästen/ombud 

med information om att förhandlingen är avslutad, information om den nya 

hyran med belopp och bör vara så tydligt att det fungerar som underlag för 

att söka bostadsbidrag/bostadstillägg i förväg. 

• Hämtar uppgift om nytt bostadstillägg och genomför justering av hyror 

så avgiftsbeslut blir rätt. 

• Skriver tjänsteskrivelse i samråd med närmsta chef, efter att förhandling är 

klar samt från när justeringen ska gälla, och lämnar den till socialchef. 

 

Socialchef  

• Anmäler ärende om hyresreglering till nämndsekreterare för fastställande 

av hyror i socialnämnden. 

 

Socialnämnden:  

• Beslutar om årlig hyresjustering utifrån tjänsteskrivelsen som underlag. 

• Skickar beslut om fastställt belopp för hyrorna till Ekonomi/Fastighet samt 

ekonom för socialförvaltningen.  

 

Information om beslutet 

Berörda verksamheter. 

Konsekvenser för barn 

-  

Ekonomiska konsekvenser 

För att möta kommunens ekonomiska mål och följsamhet till 

självkostnadsprincipen behövs en skyndsam reglering av hyressättning i 

socialnämndens särskilda boenden.  

Även fastighetsbranschen påverkas av omgivningen i form av inflation, 

ränteökningar, ökande värme- och elkostnader m.m. Oförändrade hyror 

under två år och framåt medför inkomstbortfall i relation till kommunens 

totala hyreskostnad för särskilt boende.  

En långvarande fördröjning av hyresjustering medför en större kännbarhet 

för hyresgästerna varpå trappningsmodellen föreslås för de befintliga 

hyresgästerna. Att ha ordning och reda i hyressättningen är av vikt även av 

rättssäkerhetsaspekt det vill säga att den enskilde inte betalar en oskälig hyra.  

I sammanhanget bör det noteras att de privata fastighetsägarna redan aviserat 

till hyresgästföreningar behov av hyreshöjning motsvarande tio procent inför 

2023. 
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Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget handlar om att skapa en hyressättningsmodell med enhetlighet, 

likabehandling och ordning och reda på hur kommunen använder 

skattemedel. 

 

Omvärldsbevakning: 

https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfad8b/1602842389173/1995

079.pdf 

 

https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/hyrornaino

maldreomsorgenmastesesiettsammanhang.56638.html 

 

https://www.perstorp.se/download/18.6bd0b48317f95ab7d71bd1/165288442

3667/SN%20p%20220517.pdf 

 

https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/16342331

24913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3

%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-

%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20

kommun.PDF 

 

Gabriela Arvidsson, Socialchef 

 
 

 
 

https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfad8b/1602842389173/1995079.pdf
https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfad8b/1602842389173/1995079.pdf
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/hyrornainomaldreomsorgenmastesesiettsammanhang.56638.html
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/hyrornainomaldreomsorgenmastesesiettsammanhang.56638.html
https://www.perstorp.se/download/18.6bd0b48317f95ab7d71bd1/1652884423667/SN%20p%20220517.pdf
https://www.perstorp.se/download/18.6bd0b48317f95ab7d71bd1/1652884423667/SN%20p%20220517.pdf
https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/1634233124913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20kommun.PDF
https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/1634233124913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20kommun.PDF
https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/1634233124913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20kommun.PDF
https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/1634233124913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20kommun.PDF
https://www.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0c5a3/1634233124913/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hyress%C3%A4ttning%20av%20l%C3%A4genheter%20i%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende%20samt%20servicehus%20i%20Botkyrka%20kommun.PDF


Hyror Tallgården 2022 

Avdelning Lgh.nr enl 
Skatteverket 

Ingår i 
hyran * 

Lägenhets
yta 
Kvm 

Kvm 
pris 

Hyra 
Kr 

+ SG 
Hyra 

Oasen Pentry uteplats 1017 * 37 138 5089  

Oasen Pentry uteplats 1016 * 36 139 5014  

Oasen Pentry uteplats 1015 * 32 147 4709  

Oasen Pentry uteplats 1014 * 32 147 4709  

Oasen Pentry uteplats 1005 * 35 141 4939  

Oasen Pentry uteplats 1004 * 37 138 5089  

Oasen Pentry uteplats 1003 * 37 138 5089  

Oasen Pentry uteplats 1002 * 34 143 4862  

Oasen Pentry uteplats 1001 * 42 130 5462  

       

Södra Tall Pentry 1101 * 43 136 5829 4484 

Södra Tall Pentry 1102 * 35 141 4939 3978 

Södra Tall Pentry 1103 * 37 138 5089 4409 

Södra Tall Pentry 1104 * 37  138 5089  

Södra Tall Pentry 1105 * 35 141 4939  

Södra Tall Pentry 1113 * 37 138 5089  

Södra Tall Pentry 1114 * 35 141 4939 3840 

Södra Tall Pentry 1115 * 35 141 4939 4409 

Södra Tall Pentry 1116 * 37 138 5089 4484 

Södra Tall Pentry 1117 * 37 138 5089  

Södra Tall Pentry 1118 * 35 141 4939 3721 

Södra Tall Pentry 1119 * 38 136 5151  

       

Tallhöjden 1 uteplats 1013 * 38 128 4876  

Tallhöjden 1 uteplats 1009 * 45 120 5388  

Tallhöjden 1 uteplats 1011 * 35 133 4648  

Tallhöjden 1 uteplats 1010 * 35 133 4648  

Tallhöjden 1 uteplats 1012 * 36 131 4725  

Tallhöjden 1 uteplats 1008 * 35 133 4648  

Tallhöjden 1 uteplats 1007 * 35 133 4648  

Tallhöjden 1 uteplats 1006 * 38 125 4746  

       

Tallhöjden 2 1112 * 37 129 4776  

Tallhöjden 2 1111 * 34 134 4548  

Tallhöjden 2 1110 * 34 134 4548  

Tallhöjden 2 1109 * 42 122 5144  

Tallhöjden 2 1108 * 34 134 4548  

Tallhöjden 2 1107 * 34 134 4548  

Tallhöjden 2 1106 * 37 129 4776  

       

Solgården Säbo    ** 1003 * 48 98 4725  

       

** Tillfällig säbo på Solgården. Lägre hyra för lägenheten har en nödutgång. 

+SG hyra är dom boende som flyttat från Södergården till Tallgården pga renoveringen, fick 

då behålla sin gamla hyra för det var inget dom själva valde.  



*övrigt tillägg som ingår i hyran. Vårdsäng, kostnader för el, 

sophämtning, vatten o värme. 

Förbrukningsvaror: toalett och hushållspapper, rengöringsmedel, 

tvätt och diskmedel, disk och dammtrasor, soppåsar, luktförbättrare. 

Lampor och säkringar till fast armatur som tillhör fastigheten. 

 

 

Längorna Skånes Fagerhult, Kungsvägen  

 

Lägenhet Lägenhetsyta  Hyra Ingår *** 

30 C 59 Kvm  5843 kr *** 

30 D 59 Kvm  5843 kr *** 

30  E 59 Kvm  5843 kr *** 

30 F 59 Kvm  5843 kr *** 

30 G 59 Kvm  5843 kr *** 

30 H 59 Kvm  5843 kr *** 

 

Längornas lägenheter hyrs ut utan biståndsbeslut. 

*** I dessa lägenheter ingår el, sophämtning, vatten och värme 



Hyror Södergården 2022 

Avdelning Lgh.nr enl    
Skatteverket     

Ingår i 
hyran* 

Lägenhetsyta 
Kvm 

Kvm 
pris 

Hyra 

Terrassen pentry 1006 * 30 141 4222 

Terrassen pentry 1007 * 29 143 4147 

Terrassen pentry 1008 * 28 145 4067 

Terrassen pentry 1009 * 29 143 4147 

Terrassen pentry 1010 * 29 143 4147 

Terrassen pentry 1011 * 34 133 4531 

Terrassen pentry 1005 * 31 135 4180 

Terrassen pentry 1004 * 27 143 3867 

Terrassen pentry 1001 * 29 139 4026 

      

Söderläget 1108 * 30 133 3992 

Söderläget 1109 * 29 135 3912 

Söderläget 1110 * 28 137 3835 

Söderläget 1111 * 29 135 3912 

Söderläget 1112 * 29 135 3912 

Söderläget 1113 * 36 124 4452 

Söderläget 1114 * 37 122 4524 

      

Ljusglimten 
uteplats 

1208 * 34 138 4687 

Ljusglimten 
uteplats 

1201 * 35 136 4764 

Ljusglimten 
uteplats 

1207 * 33 140 4610 

Ljusglimten 
uteplats 

1202 * 35 136 4764 

Ljusglimten 
uteplats 

1206 * 33 140 4610 

Ljusglimten 
uteplats 

1203 * 34 138 4687 

Ljusglimten 
uteplats 

1205 * 35 136 4764 

Ljusglimten 
uteplats 

1204 * 36 134 4839 

Ljusglimten 
uteplats 

1209 * 20 181 3623 

      

Solskenet 
balkong/pentry 

1309 * 49 112 5510 

Solskenet 
balkong/pentry 

1301 * 36 127 4559 

Solskenet 
balkong/pentry 

1308 * 36 127 4559 

Solskenet 
balkong/pentry 

1302 * 49 112 5510 

Solskenet 
balkong/pentry 

1307 * 36 127 4559 

Solskenet 
balkong/pentry 

1303 * 36 127 4559 



Solskenet 
balkong/pentry 

1306 * 36 127 4559 

Solskenet 
balkong/pentry 

1304 * 36 127 4559 

Solskenet 
balkong/pentry 

1305 * 36 127 4559 

      

Utsikten 
balkong/pentry 

1409 * 49 112 5510 

Utsikten 
balkong/pentry 

1401 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1408 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1402 * 49 112 5510 

Utsikten 
balkong/pentry 

1407 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1403 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1406 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1404 * 36 127 4559 

Utsikten 
balkong/pentry 

1405 * 36 127 4559 

      

 

*övrigt tillägg som ingår i hyran. Vårdsäng, kostnader för el, 

sophämtning, vatten o värme. 

Förbrukningsvaror: toalett och hushållspapper, rengöringsmedel, 

tvätt och diskmedel, disk och dammtrasor, soppåsar, luktförbättrare. 

Lampor och säkringar till fast armatur som tillhör fastigheten. 



 

 
 

 

 
Örkelljungabostäder AB 
Niklas Örning / 0435-515 50 
niklas@orkelljungabostader.se 

 
 

Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-26 
 

 

 

 
Örkelljungakommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

  

 

Yttrande från Örkelljungabostäder ang. ”Förhållningsregler för 
hyresförhandling och hyressättning för socialnämndens 
boenden i egenregi”, daterat 2022-10-10. 

Inledning 

Med anledning av KSAU § 269  SN.2022.273, gavs Örkelljungabostäder 

möjligheten att yttra sig på skrivelsen från socialchefen Gabriela Arvidsson, 

” Förhållningsregler för hyresförhandling och hyressättning för 

socialnämndens boenden i egenregi”. Bolaget har nu konfererat och lämnar 

nedan angivet yttrande. 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till detta yttrande finner ni i ovan nämnda skrivelse och bifogas 

inte här.  

 

Beskrivning 

Örkelljungabostäder äger och förvaltar fastigheter i Örkelljunga kommun, 

där vi har övervägande hyresrätter. Ansvarig för denna förvaltning är VD´n. 

Bolaget förhandlar sina hyror enligt en förhandlingsordning med 

hyresgästföreningen. Detta görs, vanligtvis, under senhösten/vintern varje år. 

VD´n påkallar då en hyresförhandling för sina egna lägenheter som i 

dagsläget är 129 st. Förhandlingarna brukar pågå någon månad med 

intentionen att vara klara så att hyreshöjningen börjar gälla från den 1 

januari. 

Örkelljungakommun äger och förvaltar alla kommunens fastigheter såsom 

skolor, LSS, brandstation, äldreboende osv. I hyran för en lägenhet på ett 

äldreboende ingår inte bara rätten att bo i lägenheten, utan även en hel del 

extra utrustning. Kommunen har idag ingen egen förhandlingsordning med 

hyresgästföreningen. Under tidigare år har, vad jag förstår, kommunens 

lägenheter på äldreboende/LSS samt kommunalägda hyreslägenheter justerat 

sina hyror i takt med allmännyttan. Med andra ord, justerar kommunen 

hyrorna för särskilt boende motsvarande Örkelljungabostäders 

framförhandlade genomsnittliga hyresjustering. Av någon anledning har 

detta inte gjorts på två år, när det gäller äldreboende och LSS. Kommunens 

egna hyreslägenheter har justerats i takt med Örkelljungabostäder, detta efter 

att fastighetschefen på kommunen kontaktat Örkelljungabostäder för att få 

information om den genomförda hyresförhandlingen.  

 



Örkelljungabostäder AB 
Datum 

2023-01-26 
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Bolaget ställer sig frågande till att detta ärende har kommit upp på deras 

bord. Det vore en självklarhet att bolaget sköter förhandlingen för sina 

lägenheter och kommunen sköter förhandlingen för sina lägenheter.  

I skrivelse föreslås det att Örkelljungabostäder skall ges uppdraget att 

förhandla hyrorna för kommunens särskilda boende. Det nämns i skrivelsen 

att det är flera andra fastighetsbolag som sköter förhandlingen för 

kommunens äldreboende.  Skrivelsen refererar till ett par fastighetsbolag där 

detta tydligen sker. I en del fastighetsbolag kan det säkert vara så, men då är 

ägarförhållandet på dessa fastigheter annorlunda.  

Vi vill lämna vår kommentar på någon av de referenser som socialchefen 

hänvisar till: 

 

Perstorpsbostäder (Perstorps kommun); I skrivelsen refererar socialchefen 

till ett protokoll från socialnämnden i Perstorps kommun. Det är en bra 

referens då socialförvaltningen i Perstorp justerar deras hyror utifrån 

hyresförhandlingen mellan Perstorps Bostäder AB och Hyresgästföreningen. 

Jag har varit i kontakt med VD´n på Perstorps Bostäder, han bekräftar att 

kommunens äldreboende inte ligger med i Perstorps Bostäders 

förhandlingsordning. Med andra ord så sköter kommunen själv 

hyresförhandlingen mot sina hyresgäster och fastighetsbolaget sköter 

hyresförhandlingen mot sina hyresgäster. I detta fall använder sig Perstorps 

socialförvaltning av den förhandlade hyreshöjningen i procent, som 

Perstorps Bostäder förhandlat fram med hyresgästföreningen. Jag vill här 

bara vara tydlig med att ansvaret för hyresförhandlingen på särskilt boende 

inte ligger på Perstorps Bostäder AB. 

 

Botkyrkabyggen ( Botkyrka kommun); Detta bolag äger och förvaltar ca 10 

000 lägenheter. Deras organisation skiljer sig mycket från oss. Jag kan dock 

endast tolka deras styrdokument med riktlinjer för hyressättning. Där 

framgår att: Hyrorna justeras årligen motsvarande AB Botkyrkabyggens 

genomsnittliga hyresjustering för lägenheter med bruksvärdeshyra i 

kommunen. Om äldreboende och LSS ingår i fastighetsbolagets 

förhandlingsordning framgår inte. Jag har dock pratat med ekonomichefen 

på Botkyrkabyggen och han bekräftar att fastighetsbolaget inte har med 

kommunens äldreboende i deras förhandlingsordning. Enligt ekonomichefen 

följer kommunen Botkyrkabyggen´s förhandlingsutfall. Ansvaret för 

hyresförhandlingen på särskilt boende ligger inte på Botkykabyggen. 

 

Ekeröbostäder (Ekerö kommun); Jag har varit i kontakt med 

Ekeröbostäders VD, hon var osäker på hur kommunen skötte sina 

hyresjusteringar, men hon antog att kommunen har en egen 

förhandlingsordning. Enligt Ekerödsbostäders VD, ligger dock inte ansvaret 

på fastighetsbolaget. Kommunens äldreboende ligger inte med i 

Ekeröbostäders förhandlingsordning. Ekerödsbostäders VD antog att 

kommunen följer fastighetsbolagets förhandlingsutfall. Ansvaret för 

hyresförhandlingen på särskilt boende ligger inte på Ekeröbostäder. 

 



Örkelljungabostäder AB 
Datum 

2023-01-26 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

Jag kan även lägga till två andra referensbolag; 

Båstadhem( Båstad kommun); Bolaget äger alla äldreboende och 

blockförhyr alla lägenheter till kommunen. Även i detta fall, ansvarade 

kommunen själv för hyresförhandlingar mot sina hyresgäster. Med andra ord 

så sköter kommunen själv hyresförhandlingen för sina hyreslägenheter och 

fastighetsbolaget sköter hyresförhandlingen för sina hyreslägenheter/lokaler. 

 

Tre Klövern ( Klippan kommun ); Liknande diskussionen har varit uppe i 

Klippan. I dessa diskussioner ville dock hyresgästföreningen inte förhandla 

särskilt boende lägenheter, om inte kommunen själva tecknar en 

förhandlingsordning. Tre Klöverns VD, har dock rekommenderat kommunen 

att ändra i sina avtal med den boende, och i framtiden skriva med att de 

följer Treklöverns förhandlade hyresjustering. Ansvaret för 

hyresförhandlingen för särskilt boende ligger inte på fastighetsbolaget. 

 

Ekonomisk aspekt 

Skulle Örkelljungakommun ändra bolagets ägardirektiv med att 

Örkelljungabostäder skall genomföra förhandlingar på kommunens egna 

lägenheter, måste någon debiteras för denna tid. En annan ekonomisk aspekt 

är att fastighetsägaren betalar en hyressättningsavgift för varje lägenhet som 

ingår i förhandlingsordningen till hyresgästföreningen. Den ligger idag på 

144 kr/år/lgh, det är kanske ingen större kostnad, men den finns där. 

 

Slutsats 

Örkelljungabostäder ställer sig inte bakom föreslagna upplägg.  

Med andra ord, Örkelljungabostäder är inte intresserade av att förhandla 

hyror för kommunens äldreboende/LSS. Låt var och en ansvara för sina egna 

fastigheter och hyresförhandlingar. Det är det mest logiska. Ingen av de 

fasttighetsbolag som jag varit i kontakt med, har fått i uppdrag av kommunen 

att förhandla hyror på kommunens äldreboende/LSS. 

Därmed inte sagt att fastighetsbolaget inte kan vara behjälpliga. 

Örkelljungabostäders VD och kommunens fastighetschef har idag ett bra 

sammarbete. Detta goda sammarbete vill vi gärna behålla. Att 

socialnämnden antar förhållningsregler för hyressättning är bra, det 

underlättar för tjänstemännen på kommunen, men Örkelljungabostäder skall 

inte ta på sig något ansvar för hyresförhandlingen. 
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Förslag 

Att ta bort Örkelljungabostäder AB från ”Förhållningsregler för 

hyresförhandling och hyressättning för socialnämndens boende i egenregi”. 

Kommunen kan själva träffa avtal om en förhandlingsordning med t.ex. 

hyresgästföreningen.  

Om vi nu, ändå, är inne och tittar på andra kommuner, varför inte följa dem. 

Jag citerar styrdokumentet från Botkyrka kommun; 

”Hyrorna justeras årligen motsvarande AB Botkyrkabyggens genomsnittliga  

hyresjustering för lägenheter med bruksvärdeshyra i kommunen.” 

Citerar även ett sammanträdesprotokoll från socialnämnden i Perstorp, 

vilken socialchefen refererar till. 

”2010-01-26, 13 § beslutade Socialnämnden att hyrorna för den enskilde ska 

följa överenskommelserna mellan AB Perstorpsbyggen och 

hyresgästföreningens i Norra Skåne.” 

 

 

Örkelljungabostäder AB 

 

Niklas Örning 

  

  

 







Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(10) KLK.2023.61

Reglemente för utbildningsnämnden

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för
utbildningsnämnden, enligt förslaget per 2023-02-02, att gälla från
och med 2023-04-01. Det nya reglementet ersätter tidigare
reglemente för utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till reviderat reglemente för
utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-03-01 § 63. Kommun-
styrelsen föreslår att det reviderade reglementet ska antas, och gälla
från och med 2023-04-01. Det nya reglementet föreslås ersätta tidigare
reglemente.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 63
Reglemente för utbildningsnämnden - förslag 2023-02-02.pdf
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden (för tillämpning)
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen (för åtgärd)
Nämndsekreterare för utbildningsförvaltningen (för åtgärd)

Utläggning av slutlig version på hemsidan görs av kommunfullmäktiges
sekreterare



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 63 KLK.2023.61

Reglemente för utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderat reglemente
för utbildningsnämnden, enligt förslaget per 2023-02-02, att gälla
från och med 2023-04-01. Det nya reglementet ersätter tidigare
reglemente för utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till reviderat reglemente för
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 31
Reglemente för utbildningsnämnden - förslag 2023-02-02.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27
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 REGLEMENTE  1(8)  
 Referens  

  

    
  

 

 

Reglemente för Utbildningsnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 

reglemente.  

  

Ikraftträdande av handlingar  

Detta reglemente träder i kraft 2023-xx-xx enligt beslut i  

kommunfullmäktige XXXXX och ersätter tidigare reglemente för 

utbildningsnämnden. 

 

Uppdrag och verksamhet 

1 §  

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna enligt skollagen, hälso- och 

sjukvårdslagen, arbetsmiljölagstiftningen och förordningar.  

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige- i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden 

ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

2 §  

Utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten.  

Utbildningsnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens verksamheter inom sina ansvarsområden.  

3 §  

Vid utövning av de befogenheter som tillkommer utbildningsnämnden, ska 

nämnden:  

- Fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, det kommunala 

aktivitetsansvaret, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning 

för invandrare (SFI) samt yrkeshögskola enligt skollagen och 

förordningar.  

- Ansvara för fritidsgårdsverksamheten. 
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- Ansvara för kommunens kostenhet. 

   

- Utöva tillsyn över fristående förskolors, pedagogisk omsorgs och i 

vissa fall fritidshems verksamhet.  

- Utdela medel ur stiftelse i Örkelljunga kommun.  

- Avge yttrande i plan- och byggnadsärenden som remitteras till 

nämnden.  

- Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 

överlämnas till nämnden av kommunfullmäktige.  

- Med uppmärksamhet följa utvecklingen i frågor som gäller 

skolväsendet samt ta initiativ och lägga fram de förslag som nämnden 

finner viktiga.  

- Ansvara för de medel som kommunfullmäktige har beslutat tilldela 

nämnden enligt budget.  

- Ansvara för att allmänhet, föräldrar och elever får nödvändig 

information om nämndens verksamhetsområde.  

- I samverkan med arbetstagar- och elevorganisationerna ansvara för 

att det råder en god arbetsmiljö inom verksamhetsområdet och att 

arbetsmiljöarbetet är organiserat på ett systematiskt sätt.  

- Ansvara för att skolskjutsar fungerar på ett tillfredställande sätt och 

utföra besiktningar av verksamheten.  

- Föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och ärenden 

inom sitt verksamhetsområde. 

  

Övrig förvaltning  

Personalansvar 

4 § 

Utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 

med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 

undantag för de frågor som anges i 9-10 §§ i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Behandling av personuppgifter 

5 § 

Utbildningsnämnden är personuppgifts- och registeransvarig enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet 

och förfogar över.  

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

6 § 

Utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

- i reglemente  
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- genom finansbemyndigande 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar.  

Nämnden ska också fullgöra eventuell rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem genom speciallag.  

 

Information och samråd  

7 §  

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 

sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Självförvaltningsorgan 

8 §  

Utbildningsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis 

sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 

självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden.  

 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid  

 

Medborgarförslag 

9 § 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till utbildningsnämnden att fatta beslut, 

ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väcktes i fullmäktige.  

Utbildningsnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som 

fattats i anledning av ett medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 

underrättas.  
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Utbildningsnämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 

medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i 

överläggningarna men inte när beslut fattas.   

 

Utbildningsnämndens arbetsformer  

Sammansättning  

10 §  

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.  

 

Tidpunkt för sammanträden och sammanträden på distans  

11 § 

Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 

som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordförande ska genom 

frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att så inte sker. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta två dagar i förväg till 

utbildningsnämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. 

 

Kallelse 

12 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 

skett. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och/eller annan tid. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

 

Offentliga sammanträden 

13 §  

Utbildningsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka 

det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Förhinder och inkallande av ersättare 

14 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som är 

hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 

underrätta sin personlige ersättare eller snarast anmäla förhinder till 

utbildningsnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli 

som underrättar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan kallats in. 

 

Ersättares tjänstgöring 

15 § 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Växling bör ske mellan två 

ärenden i enlighet med reglerna för kommunfullmäktige, se 14 § 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra 

har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen påverkas 

enligt reglemente angående regler för inkallande av ersättare i nämnden får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen enligt ovan nämnda reglemente. 

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta och yttra sig vid sammanträdet men 

inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

16 § 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av 

den som varit ledamot i utbildningsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får utbildningsnämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

17 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång avbrutit 

tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 

tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 

mellan partigrupperna. 

 

Yrkanden 

18 §  

När utbildningsnämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 

nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

19 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

utbildningsnämnden fattar det med acklamation. 

 

Närvarorätt 

20 § 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid utbildningsnämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge 

ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den 

utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Härutöver får utbildningsnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

utbildningsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Utbildningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträde.  

 

Ordföranden 

21 § 

Det åligger ordföranden att 

1. leda utbildningsnämndens arbete och sammanträden, 
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2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

utbildningsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i utbildningsnämnden, 

6. bevaka att utbildningsnämndens beslut verkställs.  

 

Reservation 

22 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 

Justering av protokoll 

23 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Utbildningsnämnden kan 

besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Presidium 

24 § 

Utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften 

att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § 

Utbildningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess 

innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms 

nödvändig. 

 

Delgivningsmottagare 

26 § 

Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 

sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

27 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av utbildningsnämnden eller 

dess arbetsutskott ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vid 

dennes förfall av vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen, 

dennes ställföreträdare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
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I övrigt beslutar nämnden om vem som ska underteckna handlingar 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Utskott 

28 § 

Inom utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.  

Utskottet består av fem ledamöter och fem personliga ersättare. 

29 § 

Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund 

av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid 

får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

30 § 

Ersättare ska ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden 

vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som 

inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

31 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 

begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 

samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden 

bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

32 §  

De ärenden som ska avgöras av utbildningsnämnden i dess helhet ska beredas av 

utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar 

sådana ärenden till respektive utskott. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram 

förslag till beslut.  

33 §  

För bordläggning av ärende i utskott, liksom i utbildningsnämnden, krävs enkel 

majoritet. 

34 §  

Protokoll ska föras vid utskottssammanträde och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

 

Ifråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages 

ska 5 kap. 65-67 och 69-70 §§ kommunallagen (2017:725) tillämpas. 

 

   



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(11) KLK.2023.62

Reglemente för socialnämnden

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för
socialnämnden, enligt förslaget per 2023-02-02, att gälla från och
med 2023-04-01. Det nya reglementet ersätter tidigare reglemente
för socialnämnden.

Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till reviderat reglemente för
socialnämnden.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-03-01 § 64. Kommun-
styrelsen föreslår att det reviderade reglementet ska antas, och gälla
från och med 2023-04-01. Det nya reglementet föreslås ersätta tidigare
reglemente.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 64
Reglemente för socialnämnden - förslag 2023-02-02.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden (för tillämpning)
Förvaltningschef för socialförvaltningen (för åtgärd)
Nämndsekreterare för socialförvaltningen (för åtgärd)

Utläggning av slutlig version på hemsidan görs av kommunfullmäktiges
sekreterare



Sammanträdesprotokoll 2023-03-01
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KS § 64 KLK.2023.62

Reglemente för socialnämnden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderat reglemente
för socialnämnden, enligt förslaget per 2023-02-02, att gälla från
och med 2023-04-01. Det nya reglementet ersätter tidigare
reglemente för socialnämnden.

Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till reviderat reglemente för
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 32
Reglemente för socialnämnden - förslag 2023-02-02.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27



Side 1(8)  
  

REGLEMENTE  
 Referens  
    

  

  

  

Reglemente för socialnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 

reglemente.  

  

Ikraftträdande av handlingar  

Detta reglemente träder i kraft 20xx-mm-dd enligt beslut i 

kommunfullmäktige 20xx-mm-dd § x och ersätter tidigare reglemente för 

socialnämnden.  

 

Socialnämndens övergripande uppgifter  

1 §  

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt 

vara ansvariga för de kommunala uppgifter som enligt:  

- SOL - Socialtjänstlagen (2001:453),  

- LSS - Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade,  

- LVU - Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga),  

- LVM - Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall),  

- HSL - Hälso och sjukvårdslag (2017:30),  

- Alkohollag (2010:1622),  

och gällande lagstiftning och författning eller enligt särskilt uppdrag som 

ankommer på denna nämnd.  

Utöver detta ska nämnden handlägga de uppgifter som kan åläggas nämnden 

enligt särskilda beslut.  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i 

lagar och förordningar samt bestämmelser i detta reglemente.  

Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

 

2 § 

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens verksamheter inom sina ansvarsområden. 

 

3 § 

Utöver vad som ankommer på socialnämnden i fråga om handläggning av 

enskilda ärenden av sjukvårds-, omsorgs-, behandlings-, hjälp-, och 

servicekaraktär har nämnden bland annat till uppgift att:  
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- i yttrande och framställningar till myndigheter verka för att 

socialnämndens målgruppers intressen tillgodoses,  

- planera, styra och följa upp den inom socialförvaltningen bedrivna 

verksamheten,  

- vara remissinstans i frågor som rör nämndens verksamhetsområde,  

- avge yttrande eller förslag till yttrande i frågor som i sådant syfte 

remitterats till nämnden,  

- samarbeta med myndigheter, institutioner, föreningar och andra, 

vilkas verksamhet berör socialnämnden,  

- förvalta kommunens institutioner som ingår i nämndens verksamhet,  

- föra kommunens socialregister,  

- vara personuppgifts- och registeransvarig enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin 

verksamhet och förfogar över,  

- handlägga och besluta i fråga om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad,  

- avge budgetförslag och omfördela medel enligt kommunfullmäktiges 

riktlinjer,  

- upprätta förslag till taxor och avgifter samt att fastställa hyror och 

priser,  

- förvalta anslagna medel och andra tillgångar som tillhör eller tillfaller 

nämnden,  

- ansvara för utdelning av medel ur kommunens sociala stiftelser för 

barn och ungdom, samt medel från Vilhelm Jönssons fond  

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 

inom socialtjänsten,  

- delta i kommunens samhällsplanering inom sitt område,  

- yttra sig i enlighet med 5 § hemvärnsförordningen (1997:146),  

- i övrigt ta befattning med ärenden som lämpligen anses böra 

handläggas av socialnämnden.  

4 §  

Socialnämnden ska hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 

nämnder även som hos andra myndigheter, göra de framställningar som är 

påkallat.  

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen och det ankommer på 

socialnämnden att besluta om förvaltningens organisation inom de av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.  

 

Övrig förvaltning 

Personalansvar 

5 §  

Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag 

för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor 

inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som 

anges i 9-10 §§ i kommunstyrelsens reglemente. 
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Behandling av personuppgifter 

6 § 

Socialnämnden är personuppgifts- och registeransvarig enligt 

dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

7 § 

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

- i reglemente  

- genom finansbemyndigande 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 

lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem genom 

speciallag.  

 

Information och samråd 

8 §  

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 

sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Självförvaltningsorgan 

9 §  

Socialnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 

en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid 

 

Medborgarförslag 

10 § 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till socialnämnden att fatta beslut, ska 

om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 

väcktes i fullmäktige.  

Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

anledning av ett medborgarförslag.  
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Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 

underrättas.  

Socialnämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 

medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i 

överläggningarna men inte när beslut fattas.   

Socialnämndens arbetsformer  

Sammansättning  

11 §  

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.  

Tidpunkt för sammanträden och sammanträden på distans  

12 § 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 

som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordförande ska genom 

frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att så inte sker. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta två dagar i förväg till 

socialnämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kallelse 

13 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
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kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 

skett. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och/eller annan tid. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

Offentliga sammanträden 

14 §  

Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 

får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Förhinder och inkallande av ersättare 

15 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som är 

hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 

underrätta sin personlige ersättare eller snarast anmäla förhinder till 

socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid socialnämndens kansli 

som underrättar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan kallats in. 

Ersättares tjänstgöring 

16 § 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Växling bör ske mellan två 

ärenden i enlighet med reglerna för kommunfullmäktige, se 14 § 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra 

har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen påverkas 

enligt reglemente angående regler för inkallande av ersättare i nämnden får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen enligt ovan nämnda reglemente. 

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta och yttra sig vid sammanträdet men 

inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 § 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av 

den som varit ledamot i socialnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

18 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång avbrutit 
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tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 

tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 

mellan partigrupperna. 

Yrkanden 

19 §  

När socialnämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 

de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 

Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 

beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

20 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

socialnämnden fattar det med acklamation. 

Närvarorätt 

21 § 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid socialnämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge 

ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den 

utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Härutöver får socialnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

socialnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Socialnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträde.  

Ordföranden 

22 § 

Det åligger ordföranden att 

1. leda socialnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i socialnämnden vid 

behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i socialnämnden, 

6. bevaka att socialnämndens beslut verkställs.  

Reservation 

23 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
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reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

24 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Socialnämnden kan besluta att 

en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt 

vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Presidium 

25 § 

Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att 

planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 § 

Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 

snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

27 § 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 

sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

28 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av socialnämnden eller dess 

arbetsutskott ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden eller vid 

dennes förfall av vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen, 

dennes ställföreträdare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt beslutar nämnden om vem som ska underteckna handlingar 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 

29 § 

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.  

Utskottet består av fem ledamöter och fem personliga ersättare. 

30 § 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter 

en ordförande och vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av 

sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får 

nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

31 § 

Ersättare ska ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden 
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vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som 

inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

32 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 

begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 

samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden 

bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

33 §  

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av 

utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar 

sådana ärenden till respektive utskott. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram 

förslag till beslut.  

34 §  

För bordläggning av ärende i utskott, liksom i socialnämnden, krävs enkel 

majoritet. 

35 §  

Protokoll ska föras vid utskottssammanträde och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

Ifråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages 

ska 5 kap. 65-67 och 69-70 §§ kommunallagen (2017:725) tillämpas. 
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(12) KLK.2023.57

Ungdomsrådet

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla ungdomsrådet med
hänvisning till tjänsteskrivelsen, samt att uppdra åt
utbildningsnämnden att ta fram förslag om framtida lösningar för
samverkan med ungdomar.

Utbildningsnämnden ska lämna återrapportering av utfallet av
uppdraget, senast till kommunstyrelsens arbetsutskott i september
2023.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 150 att inrätta ett
ungdomsråd i Örkelljunga kommun med start 2018. I beslutet framgår
det följande gällande ungdomsrådets organisation:
· Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar 13-20 år
· Sammansättningen bör ha en bred representativitet, jämn

könsfördelning och bör reflektera den etniska och kulturella
mångfald som finns i kommunen samt deltagare från olika orter
i kommunen. Rådet behöver inte innehålla representanter från
alla åldersgrupper utan kan variera.

· Rådet ska bestå av 12 representanter och utses för en tid av ett
år.

· Till rådet ska väljas ordförande, vice ordförande och sekreterare
som dessutom utgör beredningsgrupp inför mötena. Rådet har
möjlighet att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet.

· Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen utser den resurs som skall
finnas tillgänglig för rådets verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har 2023-01-18 tagit fram en
tjänsteskrivelse om ungdomsrådet. I tjänsteskrivelsen framgår bland
annat att rådet under 2021 och 2022 som mest bestått av åtta
representanter, mestadels tjejer i åldern 15-19 år. Samtliga har varit
bosatta i Örkelljunga, men majoriteten har gått i ett gymnasium utanför
kommunen. Ungdomsrådet har under åren försökt att aktivt rekrytera
fler medlemmar till rådet utan önskat resultat. Närvaron vid
ungdomsrådets sammanträde har under 2022 varit låg. 2023-01-18
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består rådet av fyra medlemmar, varav två har meddelat att de inte
kommer att medverka under hela 2023.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-03-01 § 65.
Kommunstyrelsens beslutsförslag är att ungdomsrådet ska avvecklas
med hänvisning till tjänsteskrivelsen, samt att uppdra åt
utbildningsnämnden att ta fram förslag om framtida lösningar för
samverkan med ungdomar. Vidare föreslås att utbildningsnämnden ska
lämna återrapportering av utfallet av uppdraget, senast till
kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2023. Vid
kommunstyrelsens behandling yrkar Arne Silfvergren (S) att
beslutsförslaget till kommunfullmäktige ska vara att uppdra till
utbildningsnämnden att utveckla ungdomsrådet istället för att avveckla.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 65
Tjänsteskrivelse om ungdomsrådet .pdf
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden (för åtgärd)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-13
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KS § 65 KLK.2023.57

Ungdomsrådet

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla ungdomsrådet
med hänvisning till tjänsteskrivelsen, samt att uppdra åt
utbildningsnämnden att ta fram förslag om framtida lösningar för
samverkan med ungdomar. Utbildningsnämnden ska lämna
återrapportering av utfallet av uppdraget, senast till
kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2023.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 150 att inrätta ett
ungdomsråd i Örkelljunga kommun med start 2018. I beslutet framgår
det följande gällande ungdomsrådets organisation:
· Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar 13-20 år
· Sammansättningen bör ha en bred representativitet, jämn

könsfördelning och bör reflektera den etniska och kulturella
mångfald som finns i kommunen samt deltagare från olika orter
i kommunen. Rådet behöver inte innehålla representanter från
alla åldersgrupper utan kan variera.

· Rådet ska bestå av 12 representanter och utses för en tid av ett
år.

· Till rådet ska väljas ordförande, vice ordförande och sekreterare
som dessutom utgör beredningsgrupp inför mötena. Rådet har
möjlighet att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet.

· Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen utser den resurs som skall
finnas tillgänglig för rådets verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har 2023-01-18 tagit fram en
tjänsteskrivelse om ungdomsrådet. I tjänsteskrivelsen framgår bland
annat att rådet under 2021 och 2022 som mest bestått av åtta
representanter, mestadels tjejer i åldern 15-19 år. Samtliga har varit
bosatta i Örkelljunga, men majoriteten har gått i ett gymnasium utanför
kommunen. Ungdomsrådet har under åren försökt att aktivt rekrytera
fler medlemmar till rådet utan önskat resultat. Närvaron vid
ungdomsrådets sammanträde har under 2022 varit låg. 2023-01-18
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består rådet av fyra medlemmar, varav två har meddelat att de inte
kommer att medverka under hela 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-08 § 33.
Arbetsutskottets beslutsförslag är att ungdomsrådet ska avvecklas med
hänvisning till tjänsteskrivelsen, samt att uppdra åt utbildningsnämnden
att ta fram förslag om framtida lösningar för samverkan med ungdomar.

Förslag till beslut
Sebastian Stjärneblad (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag,
med tillägg att utbildningsnämnden ska återrapportera utfallet av
uppdraget. Christian Larsson (M) och Sebastian Stjärneblad (KD) yrkar
att återrapporteringen ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast i september 2023.

Arne Silfvergren (S) yrkar att beslutsförslaget till kommunfullmäktige
ska vara att uppdra till utbildningsnämnden att utveckla ungdomsrådet
istället för att avveckla.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet från Arne
Silfvergren (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-08 - KSAU § 33
Tjänsteskrivelse om ungdomsrådet.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27
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Ungdomsrådet 

Förslag till beslut 

  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 §150 att inrätta ett ungdomsråd i 

Örkelljunga kommun med start 2018. I beslutet framgår det följande 

gällande ungdomsrådets organisation:  

• Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar 13-20 år 

• Sammansättningen bör ha en bred representativitet, jämn 

könsfördelning och bör reflektera den etniska och kulturella 

mångfald som finns i kommunen samt deltagare från olika orter i 

kommunen. Rådet behöver inte innehålla representanter från alla 

åldersgrupper utan kan variera. 

 

• Rådet ska bestå av 12 representanter och utses för en tid av ett år. 

 

• Till rådet ska väljas ordförande, vice ordförande och sekreterare som 

dessutom utgör beredningsgrupp inför mötena. Rådet har möjlighet 

att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet. 

 

• Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen utser den resurs som skall finnas 

tillgänglig för rådets verksamhet. 

Representanterna i rådet 

Under 2021 och 2022 har rådet som mest bestått av 8 representanter, 

mestadels tjejer i åldern 15-19 år. Samtliga har varit bosatta i Örkelljunga, 

men majoriteten har gått i ett gymnasium utanför kommunen.  

Ungdomsrådet har under åren försökt att aktivt rekrytera fler medlemmar till 

rådet utan önskat resultat. Bland annat har rådet genomfört och medverkat 

vid aktivitetsdagar samt informerat om rådet i kommunens skolor och på 

sociala medier. I början av året genomfördes en undersökning via 

Ungdomsrådets Instagram med syfte att undersöka intresset för att medverka 

i rådet, med ett mycket svagt resultat.  
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Det har således trots försök inte varit möjligt att uppfylla fullmäktiges beslut 

gällande Ungdomsrådets organisation i fråga om punkt 2 och 3.  

Närvaro vid sammanträde 

Närvaron vid ungdomsrådets sammanträde har under 2022 varit låg. Under 

flera månader saknades en sekreterare på sammanträdena, då den utvalda 

ledamoten upprepade gånger inte närvarade och även slutade i rådet. Av 

denna anledning har ansvarig tjänsteperson på kommunlednings-

förvaltningen vid flertal sammanträden agerat som protokollförare.  

För många ledamöter har skola och andra fritidsaktiviteter prioriterats över 

ungdomsrådets sammanträde, vilket lett till avhopp och stor frånvaro. Vid ett 

tillfälle närvarade endast ordförande och vice ordförande. Detta har varit 

särskilt problematiskt vid tillfällen när rådet behövt fatta beslut, eftersom 

enbart en liten del av representanterna har kunnat göra sin röst hörd. Samma 

representanter har sedan även justerat protokollen, vilket har gjort att rådet 

under föregående år inte har kunnat anses vara demokratiskt och spegla 

ungdomar i Örkelljungas åsikter och synpunkter på ett representativt vis.  

I samtal med rådet, som i skrivande stund består av fyra medlemmar, har två 

av dessa meddelat att de inte kommer att medverka i ungdomsrådet under 

hela 2023. Anledningen till detta uppges vara andra prioriteringar. 

Ledamöterna i rådet har även vid flertal gånger uttryckt att sammanträdena 

känns ”tråkiga” och meningslösa”.  

 

Konsekvenser för barn 

Inga konsekvenser. Tjänsteskrivelsen är att anse som information.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. Tjänsteskrivelsen är att anse som information.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Inga konsekvenser. Tjänsteskrivelsen är att anse som information.  

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
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(13) SN.2023.17

Upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt lagen om valfrihetssystem

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att
genomföra upphandling enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) för utförande av personlig assistans i Örkelljunga kommun
där kommunen inte erbjuder assistans i egen regi samt att
genomföra upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt LOV.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse från förvaltningschef och controller föreslås att
Örkelljunga kommun ska upphandla ickevalsalternativ för personlig
assistans. Upphandlingen föreslås ske enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).

Ett flertal assistansberättigade i kommunen har i dagsläget privata
assistansutförare. Samtidigt har kommunen egna utmaningar kopplat
till assistansen i egen regi, när det gäller heltidsnorm och kostnader. Att
införa LOV på den assistans som utförs av kommunens egen
organisation, innebär att socialförvaltningen i Örkelljunga kommun
avvecklar den personliga assistans som utförs av kommunens egen
organisation. Assistansutförare kan ansöka om att bli godkänd som
leverantör av ickevalsalternativet för personlig assistans inom
Örkelljunga kommun. Den person som av olika skäl inte kan eller vill
välja assistansutförare blir tilldelad en av Örkelljunga kommun
godkänd utförare enligt turordningslista.

Socialnämnden behandlar ärendet 2023-01-31 § 24. Socialnämnden
lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen.
Beslutet fattas med omröstning som utfaller med sex röster mot fem.
Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD),
Torgny Yngvesson (KD) och Thomas Johansson (C) reserverar sig mot
beslutet.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-03-01 § 52. Kommun-
styrelsen lämnar beslutsförslag i enlighet med socialnämndens förslag.
Vid sammanträdet finns även yrkande från Sebastian Stjärneblad (KD),
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Arne Silfvergren (S), Martin Gustafsson (C), Gunnar Edvardsson (KD)
och Minette Jansson (S) om att kommunstyrelsens beslutsförslag till
kommunfullmäktige ska vara att avslå socialnämndens förslag, med
hänvisning till att förslaget innebär en större och genomgripande
förändring för den enskilde för att uppnå sparmål samt att det pågår en
statlig utredning som ser över ansvaret för LSS. Mot kommunstyrelsens
beslutsförslag reserverar sig Arne Silfvergren (S), Minette Jansson (S),
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD).

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-03-01 - KS § 52
Protokoll 2023-01-31 - SN § 24
Tjänsteskrivelse om upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden (för åtgärd)
Förvaltningschef för socialförvaltningen (för kännedom)
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KS § 52 SN.2023.17

Upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt lagen om valfrihetssystem

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge socialnämnden i
uppdrag att genomföra upphandling enligt Lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i
Örkelljunga kommun där kommunen inte erbjuder assistans i egen
regi samt att genomföra upphandling av ickevalsalternativ för
personlig assistans enligt LOV.

Arne Silfvergren (S), Minette Jansson (S), Gunnar Edvardsson (KD)
och Sebastian Stjärneblad (KD) reserverar sig mot beslutet, till förmån
för yrkandet om avslag.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse från förvaltningschef och controller föreslås att
Örkelljunga kommun ska upphandla ickevalsalternativ för personlig
assistans. Upphandlingen föreslås ske enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).

Ett flertal assistansberättigade i kommunen har i dagsläget privata
assistansutförare. Samtidigt har kommunen egna utmaningar kopplat
till assistansen i egen regi, när det gäller heltidsnorm och kostnader. Att
införa LOV på den assistans som utförs av kommunens egen
organisation, innebär att socialförvaltningen i Örkelljunga kommun
avvecklar den personliga assistans som utförs av kommunens egen
organisation. Assistansutförare kan ansöka om att bli godkänd som
leverantör av ickevalsalternativet för personlig assistans inom
Örkelljunga kommun. Den person som av olika skäl inte kan eller vill
välja assistansutförare blir tilldelad en av Örkelljunga kommun
godkänd utförare enligt turordningslista.

Socialnämnden behandlar ärendet 2023-01-31 § 24. Socialnämnden
lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen.
Beslutet fattas med omröstning som utfaller med sex röster mot fem.
Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD),
Torgny Yngvesson (KD) och Thomas Johansson (C) reserverar sig mot
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beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-15 § 41.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med socialnämndens
förslag. Beslutsförslaget lämnas efter omröstning som utfaller med tre
röster mot två. Arne Silfvergren (S) och Martin Gustafsson (C)
reserverar sig till förmån för yrkande om avslag.

Förslag vid sammanträdet
Sebastian Stjärneblad (KD) yrkar att kommunstyrelsens beslutsförslag
till kommunfullmäktige ska vara att avslå socialnämndens förslag, med
hänvisning till att förslaget innebär en större och genomgripande
förändring för den enskilde för att uppnå sparmål samt att det pågår en
statlig utredning som ser över ansvaret för LSS.

Arne Silfvergren (S), Martin Gustafsson (C), Gunnar Edvardsson (KD)
och Minette Jansson (S) instämmer i avslagsyrkandet.

Anneli Eskilandersson (SD), Christian Larsson (M), Kristofer
Nennestam (M), Mattias Nirvén (M), Niclas Bengtsson (SD) och Stefan
Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen lämnar
beslutsförslag i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-15 - KSAU § 41
Protokoll 2023-01-31 - SN § 24
Tjänsteskrivelse om upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-03-27
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Utdragsbestyrkande

SN § 24 SN.2023.17

Upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt lagen om valfrihetssystem

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra upphandling av

enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för
utförande av personlig assistans i Örkelljunga kommun där
kommunen inte erbjuder assistans i egen regi samt att
genomföra upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt LOV.

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD),
Torgny Yngvesson (KD) och Thomas Johansson (C) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse från förvaltningschef och controller föreslås att
Örkelljunga kommun ska upphandla ickevalsalternativ för personlig
assistans. Upphandlingen föreslås ske enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).

Ett flertal assistansberättigade i kommunen har i dagsläget privata
assistansutförare. Samtidigt har kommunen egna utmaningar kopplat
till assistansen i egen regi, när det gäller heltidsnorm och kostnader. Att
införa LOV på den assistans som utförs av kommunens egen
organisation, innebär att socialförvaltningen i Örkelljunga kommun
avvecklar den personliga assistans som utförs av kommunens egen
organisation. Assistansutförare kan ansöka om att bli godkänd som
leverantör av ickevalsalternativet för personlig assistans inom
Örkelljunga kommun. Den person som av olika skäl inte kan eller vill
välja assistansutförare blir tilldelad en av Örkelljunga kommun
godkänd utförare enligt turordningslista.

Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-17
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-01-17 § 13.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i
tjänsteskrivelsen. Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S)
reserverar sig till förmån för yrkande om att avslå förslaget, med
hänvisning till att förslaget innebär en större och genomgripande
förändring för den enskilde för att uppnå sparmål.



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag vid sammanträdet
Håkan Wallin (SD) och Emil Blomberg (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Christer Unosson (KD) och Thomas Johansson (C) yrkar att förslaget
ska avslås, med hänvisning till att förslaget innebär en större och
genomgripande förändring för den enskilde för att uppnå sparmål.

Gunilla Danielsson (S) yrkar att förslaget ska avslås, med hänvisning
till följande:

· Att det är en stor genomgripande förändring för den enskilde för
att uppnå sparmål.

· Att den enskilde ska ges stort inflytande och medbestämmande
över insatserna, vilket innebär att de som vill behålla sin
assistans via kommunen ska ha den möjligheten.

· Att kommunen alltid har ett basansvar att ordna insatsen om den
enskilde begär det.

· Att ett bifallsbeslut troligen kommer att drabba kommunen i
form av högre arbetslöshet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns motstridiga yrkanden.
Arbetsutskottets förslag ställs mot avslag. Ordförande finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för avslag.

Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Socialnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag.

Det antecknas att Kristofer Nennestam (M), Håkan Wallin (SD), Lena
Nilsson (M), Emil Blomberg (SD), Lennart Svensson (M) och Stefan
Svensson (SD) röstar ja, Gunilla Danielsson (S), Thomas Johansson
(C), Christer Unosson (KD), Patric Carlsson (S) och Torgny Yngvesson
(KD) röstar nej.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om upphandling av ickevalsalternativ för personlig
assistans.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Upphandling av ickevalsalternativ för personlig 
assistans enligt lagen om valfrihetssystem enligt LOV 

 

Förslag till beslut 

- Att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att 

genomföra upphandling av enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV) för utförande av personlig assistans i Örkelljunga kommun där 

kommunen inte erbjuder assistans i egen regi samt att genomföra 

upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt LOV. 

 

Sammanfattning 

I flera kommuner tillämpas valfrihetssystem enligt LOV för personlig 

assistans. Ett flertal assistansberättigade i kommunen har valt privata 

assistansutförare och samtidigt har kommunen egna utmaningar kopplade till 

heltidsnorm samt kostnader i egenregi. Det finns etablerade assistansutförare 

med stor kunskap och många års av erfarenhet att bedriva assistans inom 

kommunen som kommuninvånare valt. Genom att kommunen inte har kvar 

egenregi kan det skapas andra förutsättningar för utökat utbud, eventuellt 

nya etableringar, nära samverkan mellan kommunen och externa aktörer och 

därigenom mindre sårbarhet och flera arbetsgivare i kommunen. Brukaren 

kan även anställa sina assistenter på egen hand. Att flertal brukare väljer 

privata assistansutförare kan ha drivits fram av att detta verksamhetsområde 

är under IVO tillsyn och är tillståndspliktigt.  

 

Att införa LOV på den assistans som utförs av kommunens egen 

organisation, innebär att socialförvaltningen i Örkelljunga kommun 

avvecklar den personliga assistans som utförs av kommunens egen 

organisation, genom att assistansutförare kan ansöka om att bli godkänd som 

leverantör av ickevalsaltemativet för personlig assistans inom Örkelljunga 

kommun. Den person som av olika skäl inte kan eller vill välja 

assistansutförare blir tilldelad en av Örkelljunga kommun godkänd utförare 

enligt turordningslista.  

 

Förslaget får betydelse för nämndens arbete med budget bl.a. att ej tillsätta 

cheftjänst, planering och ledning, viss omdisponering till uppföljning av 

insatser/LSS beslut samt ärenden om merkostnader (t ex sjuklönekostnader) 

som inte hinns med idag.  
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

I december månad 2022 hade kommunen 15 brukare beviljade 

assistansersättning enligt SFB varav 10 beslut via kommunens egenregi (ca 

4800 tim/månad) samt 5 beslut utfördes av privata assistansutförare (ca 2340 

tim/månad). 7 brukare var beviljade personlig assistans varav 4 beslut 

verkställs via kommunen (ca 407 tim/månad) samt 1380 tim/månad via 

privata assistansutförare.   

 

Mot bakgrund av olika lokala omständigheter och avtal såsom att personalen 

får välja tjänstgöringsgrad, heltidsnorm samt även andra faktorer såsom att 

assistansberättigade väljer privata bolag som utförare, blir det svårare att 

bedriva assistans i kommunen på ett inte kostnadsdrivande sätt.  

 

Assistansersättningen för nästkommande år har fastställt till en ökning med 

1,5 % det vill säga från 319,70 kr/timme till 324, 50 kr/timme.  

 

Enligt utfall i december hamnar nämndens egen regiverksamheten personlig 

assistans på resultat – 3,0 mnkr jämfört med budget.  

För brukare med assistansersättning bekostar kommunen de första 20 

timmarna per vecka med motsvande belopp som Försäkringskassan oaktad 

driftsform, och därmed kostnadsneutralt. Likaså merkostnader avseende 

sjuklönekostnader då kommunen ändå har ansvar att hantera, oaktad 

driftform – dvs antingen sjuklönekostnader för egenpersonal eller privat 

utförare.  

 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 2009. LOV reglerar vad 

som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin 

verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland 

leverantörer i ett valfrihetssystem. Det primära syftet med LOV är att skapa 

ökade möjligheter till inflytande, delaktighet och valfrihet för den enskilde, 

kvalitetsutveckling samt större mångfald bland leverantörer.  

 

Flera kommuner har upphandlat denna verksamhet exempelvis Skurup, 

Vellinge, Tomelilla. 

 

Analys  

Analys av förslaget  

Eftersom det leder till konkurrensutsättning av ett helt verksamhetsområde 

kan det anses vara en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt, vilket ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Förslaget har betydelse för arbetet med budget t ex att ej tillsätta cheftjänst, 

minska arbete med bemanning, planering osv, och mer tid till uppföljning av 

LSS insatser/beslut som inte hinns med idag.  

Upphandlingen avses även inkludera ansvaret för att tillhandahålla vikarie 

vid akut uppkomna situationer hos ordinarie assistansutförare. I förarbetena 

till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beskrivs det 

som ett så kallat basansvar för kommunen. Det kräver dock inte att 
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ordnandet av en vikarie måste utföras i egen regi. Ett flertal kommuner 

upphandlar hela verksamhetsområdet på liknande sätt.  

Brukarna behöver informeras och göra val av assistansutförare alt. fördelas 

ickeval. I förfrågningsunderlaget regleras bl.a. att utföraren ska vara 

bemannad med den personalstyrka som behövs för att uppdraget ska kunna 

utföras med god kvalitet och i enlighet med brukarens önskemål. Brukaren 

ska ges inflytande och medbestämmande i rekryteringsprocessen av 

personliga assistenter och utförandet av sin assistans.  

Konsekvenser för personal inom kommunens assistansenhet uppkommer och 

det likställs med en situation där en brukare byter assistansutförare, dvs 

arbetsbrist.  

Upphandlingsform finns redan inom hemtjänsten men vilande då det inte 

finns utförare. 

Förslaget innebär att kommunen inte längre är en utförare av assistans. 

Skulle kommunen ändra sig kan givetvis återgå till att vara utförare.  

Ett flertal assistansberättigade i kommunen har valt privata assistansutförare 

och samtidigt har kommunen egna utmaningar kopplade till heltidsnorm 

samt kostnader i egenregi. Det finns etablerade assistansutförare med stor 

kunskap och många års av erfarenhet att bedriva assistans inom kommunen 

som kommuninvånare valt.  

Genom att kommunen inte har kvar egenregi kan det skapas andra 

förutsättningar för utökat utbud, eventuellt nya etableringar, nära samverkan 

mellan kommunen och externa aktörer och därigenom mindre sårbarhet och 

flera arbetsgivare i kommunen. Att flera brukare väljer privata 

assistansutförare kan ha drivits fram av att detta verksamhetsområde är under 

IVO tillsyn och är tillståndspliktigt. 

 

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 2011 och sedan 2021 är 

Försäkringskassan och kommunerna skyldiga att informera IVO när 

assistansverksamhet bedrivs utan tillstånd. IVO blir skyldigt att informera 

berörda kommuner när de återkallat ett tillstånd och får större möjligheter att 

begära information i tillsynsärenden. 

 

LSS-handläggningen påverkas inte av förändringen. Handläggarens 

arbetsuppgifter ökar marginellt gällande information om valfrihetssystemet 

och omval samtidigt som information kommer att finnas på   

Beslut om att konkurrensutsätta egen verksamhet, och pröva alternativa 

driftformer, omfattas av medbestämmandelagen, MBL. MBL 19 och 11 § 

kommer att genomföras. 

 

 

Information om beslutet 

Berörda verksamheter för åtgärder. 

Revidering av information på kommunens hemsida.   
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Konsekvenser för barn 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv i detta läge av processen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom denna upphandlingsform bjuder Örkelljunga kommun in små och 

stora assistansutförare att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för 

utförande av personlig assistans för de brukare som inte vill eller kan välja 

en assistansutförare på marknaden.  

Inga nya kostnader bedöms uppkomma. Förslaget får betydelse för 

nämndens arbete med budget bl.a. att ej tillsätta cheftjänst, planering och 

ledning, viss omdisponering till uppföljning av insatser/LSS beslut samt 

ärenden om merkostnader (t ex sjuklönekostnader) som inte hinns med idag. 

Det rör sig om ca 1,2 mnkr i lägre kostnader.  

 

Brukarens val 

Brukaren väljer själv vem av kommunens godkända utförare som ska utföra 

personlig assistans, och kommunen kan därför inte garantera några uppdrag 

till utförarna inom valfrihetssystemet. Om brukaren inte gör ett aktivt val 

erbjuder kommunen ett ickevalsalternativ utifrån en turordningslista ex 

alfabetisk ordning och månad. I valfrihetssystem enligt LOV liksom i övrigt 

kan brukaren byta utförare. 

Brukaren kan även anställa sina assistenter på egen hand. 

 

Kontroll och krav 

Kommun behöver upprätthålla viss kontroll fortlöpande under avtalstiden. 

Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att 

samtliga utförare som utför uppdrag åt kommunen är seriösa med sina 

skatteredovisningar och inbetalningar. Kommunen granskar även 

företagsledning och ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget. 

Viss administrativ resurs för avtalsuppföljning och rutin för kontroll behövs. 

I förfrågningsunderlaget finns alla de krav som kommunen ställer på 

assistansutförare av personlig assistans enlig LOV. Kraven är samma för alla 

assistansutförare inom valfrihetssystemet. Samtliga krav ska vara uppfyllda 

under hela avtalstiden. 

 

Ersättning 

Den ersättning som utförarna får följer assistansersättningens 

schablonbelopp. Assistansutförarna konkurrerar därför inte med pris utan 

med kvalitet. 
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Konsekvenser med anledning av diskriminering 

- 

Omvärldsbevakning 

Nedan omnämns kommuner som upphandlat personlig assistans med LOV 

eller LOU:   

- Tomelilla kommun som ändrade från LOU till LOV då kommunen 

bedömde LOV som mer fördelaktig för brukaren: 

https://www.tomelilla.se/fileadmin/Evolution_Import/VON/Kallelser_2020/

Vaard_och_omsorgsnaemnden/Kallelse_2020-08-

27_vaard_och_omsorgsnaemnden.pdf 

 

- Vellinge kommun: 

https://vellinge.se/siteassets/omsorg-och-stod/pdf/ackrediteringsvillkor-lss-

2022.pdf 

 

- Skurup kommun:  

https://www.skurup.se/upphandling-och-inkop 

https://www.skurup.se/36992 

 

- Uppsala kommun: 

https://www.uppsala.se/contentassets/653e38c053c94d32b012e0e2ae0bf5d1/

16.-konkurrensutsattning-av-personlig-assistans.pdf 

 

 

 

Gabriela Arvidsson, Socialchef 

Bengt-Inge Davidson, controller 

 

 
 

 
 

https://www.tomelilla.se/fileadmin/Evolution_Import/VON/Kallelser_2020/Vaard_och_omsorgsnaemnden/Kallelse_2020-08-27_vaard_och_omsorgsnaemnden.pdf
https://www.tomelilla.se/fileadmin/Evolution_Import/VON/Kallelser_2020/Vaard_och_omsorgsnaemnden/Kallelse_2020-08-27_vaard_och_omsorgsnaemnden.pdf
https://www.tomelilla.se/fileadmin/Evolution_Import/VON/Kallelser_2020/Vaard_och_omsorgsnaemnden/Kallelse_2020-08-27_vaard_och_omsorgsnaemnden.pdf
https://vellinge.se/siteassets/omsorg-och-stod/pdf/ackrediteringsvillkor-lss-2022.pdf
https://vellinge.se/siteassets/omsorg-och-stod/pdf/ackrediteringsvillkor-lss-2022.pdf
https://www.skurup.se/upphandling-och-inkop
https://www.skurup.se/36992
https://www.uppsala.se/contentassets/653e38c053c94d32b012e0e2ae0bf5d1/16.-konkurrensutsattning-av-personlig-assistans.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/653e38c053c94d32b012e0e2ae0bf5d1/16.-konkurrensutsattning-av-personlig-assistans.pdf
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(14) KLK.2023.76

Fråga till socialnämndens ordförande om
konsekvensanalys av besparingsförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Martin Gustafsson (C) har lämnat följande fråga till socialnämndens
ordförande.

"Knappt hann bläcket torka efter kommunfullmäktige 28 november där
budgeten för 2023 presenterades och Samstyrets förslag vann. Under
denna kväll fick ledamöter från Samstyret liknande fråga, både
gällande Socialnämnd och Utbildningsnämnd.

- "För att få ihop er underfinansierade budget, kommer ni att säga upp
personal?"

Svaret var lika under hela kvällen: Vår budget bygger på
effektiviseringar och ingen personal kommer sägas upp, bara trams att
säga så!

Nåja, på Socialnämnden 6 december, alltså 8 dagar efter detta
kommunfullmäktige, beslöt en majoritet i Socialnämnden att anta ett
besparingsförslag där man kan läsa att 29,3 årsarbetare skall sparas in
under 2023, alltså i klartext: 29,3 årsarbetare kommer behöva sägas
upp. Detta är ett beslut helt i motsats till det besked som gavs under
kommunfullmäktige. Givetvis hade man redan bestämt detta internt
innan budgeten antogs, men valde att inte berätta sanningen för övrigt
kommunfullmäktige. Tragiskt!

Så till min fråga:
Har man gjort en konsekvensanalys av detta besparingsförslag hur det
drabbar våra brukare?"

Kommunfullmäktige beslutar 2023-02-27 § 20 att frågan får ställas.

Frågan ska besvaras vid sammanträdet 2023-03-27.



Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Fråga till socialnämndens ordförande om konsekvensanalys av
besparingsförslag
____________

Expedieras till:





Sammanträdesprotokoll 2023-03-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(15) KLK.2023.30

Redovisning av dom från Förvaltningsrätten avseende
kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 om fråga till
socialnämndens ordförande

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2023-01-30 § 5 att avvisa fråga från
Martin Gustafsson (C) till socialnämndens ordförande. Beslutet fattas
efter omröstning med 21 röster för att avvisa frågan mot 16 röster för
att frågan ska få ställas.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats för laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten beslutar 2023-02-20 att avslå
överklagandet.

Förvaltningsrättens dom redovisas för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande av
kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 5 (version med borttaget
personnummer)
____________

Expedieras till:
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