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Skyddsrond genomfördes 2017-04-03 

Risk- och konsekvensanalys genomfördes 2017-03-23 

 

Köket, Sätoftaskolan 

Låg- och mellanstadieskola, fritidshem, förskola 
 

Deltagare vid skyddsrond: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 

Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 
Mona Schill-Ingvarsson, ombud för Kommunal 
Gun-Helen Hult, Förste Kock 

 
Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 

 
Deltagare vid Risk- och konsekvensanalys: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 

Britt Rosdahl, HR-konsult 
Mona Schill-Ingvarsson, ombud för Kommunal 

Gun-Helen Hult, Förste kock 
Camilla Johansson, kock 
Dimitrios Boutinas, ekonomibiträde 

Carina Persson, ekonomibiträde 
 

 
Risk- och konsekvensanalysen har initierats av måltidschefen för att – förutom skyddsronden 
– se över arbetssituationen i sin helhet, inklusive bemanningen.  

 
Samtliga kommentarer skrivs i denna rapport, vill man specifikt veta var vilken fråga har 

diskuterats, finns originalhandlingar hos måltidschefen.  
 
Sammanfattning: 

Köket har 4 anställda, tjänstgöringsgrad 3,5 tjänster, fördelat på två heltid kocktjänster och två 
ekonomibiträdestjänster om vardera 0,75. 

Uppökning har skett sedan i augusti med 10 timmar per vecka för ekonomibiträdena, eftersom 
det sedan i augusti serveras frukost och fler mellanmål. 
Köket lagar 500 portioner. 

Matsalen serverar 400 portioner. 
Köket har ett utskick, 90 portioner till förskolan Krokodilen, fyra avdelningar. 

Distribueras av vaktmästare, HFAB 
 
Köket som helhet 

Köket som helhet är litet i förhållande till antalet portioner. Förrådsutrymmen är små. Det är 
hög ljudvolym i kök, diskrum och matsal. Matsalen specifikt upplevs som trång. Det uppges 

att brister har påtalats under en längre tid. 
 
 

 
 

 
 



Sammanställning skyddsronder 

Måltidsverksamheten, Höörs kommun, EK 

 
3 

Diskrum 

Diskrummets brister har enligt köket påtalats vid flertalet tillfällen de senaste tre åren. Jag kan 
dock inte hitta någon skriftlig information om detta, ej heller något protokoll från aktuellt 

fackförbund, Kommunal.  
Denna kommunikations/information/dokumentationsbrist behöver åtgärdas. 1, 2 

 

 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om åtgärder som utförts 

eller ska utföras behövs från HFAB och 
ska ske i samråd med 

måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt informationsutbyte med HFAB ska 

ske skriftligt 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK skickar rapport om skyddsronder i 

köken till HFAB 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Så snart rapporten är klar   

Utvärdering    

 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Måltidschef behöver veta planerade 

utbyten, se felanmälningar och bevaka 
vad som händer 

  

Vad ska göras konkret? All felanmälningar till HFAB ska ske 
skriftligt 

felanmalan@hoorfast.se 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK informerar köken  Genomfört 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 

 
Liten plats för sortering av matavfall, plast och annat i matsalen utanför diskrummet, vilket 
skapar merarbete och inte känns som ett led i Höörs miljömål. Det hade behövts både 

papperspress och plåtpress. Se vidare under punkt Miljö och återvinning.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:felanmalan@hoorfast.se
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Högt ljud i diskrummet, finns hörselskydd. Behöver ses över om andra öronskydd kan fungera 

bättre och/eller konsekvent använda de som finns. 3 

 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få personalen att konsekvent 

använda hörselskydd i diskrummet 

  

Vad ska göras konkret? Kolla upp hörselskydd med 

medhörande 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK tar kontakt med MG för att se 

över avtal och ev. inköp 
Påminner om att använda befintliga 

hörselskydd omgående 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 september 2017   

Utvärdering    

 

 
Vid mätning med app. i mobiltelefon visar ljudnivån på 82,0 dB i diskrummet och i köket 
74,2 dB. Enligt Arbetsmiljöverket går inte samtal att föra i normal samtalsnivå vid över 55 dB 

och vid nivåer över 80 dB ska hörselskydd användas och arbetstagarna informeras om 
riskerna. Här behöver nya mätningar genomföras för att verkligen se nivåerna. Likaså behöver 

ljudnivåerna mätas i matsalen. 4 

 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få ner ljudnivån i kök, diskrum och 
matsal i möjligaste mån 

  

Vad ska göras konkret? Mätningar måste genomföras när allt är 
igång, kontakt tas med MG och HFAB 

Rapporten skickas till rektor, eftersom 
matsalen är rektors ansvar 

Möjligt att ljuddämpande åtgärder kan 
ske i samarbete mellan skola och 
måltidsverksamhet 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK    

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 september 2017   

Utvärdering    
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Ventilationstrummorna i taket i diskrummet är mycket smutsiga. Tydligen har det tidigare 
funnits en muntlig överenskommelse om att vaktmästarna har städat dessa. Vid tidigare 

kontakt med HFAB säger servicechef att det inte är deras uppdrag. Ventilationen behöver 
rengöras. 5 

 

Handlingsplan 5 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få ventilationstrummor i taket 
städade 

  

Vad ska göras konkret? Undersöka om möjlighet finns att avtal 
kan skrivas med HFAB 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK ställer frågan till HFAB   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

I ventilationstrummorna ovanför banddiskmaskinen finns rost. Det trillar av rostflagor som 
hamnar i diskmaskinen. Detta behöver åtgärdas. 6 

 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få bort rosten permanent   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK    

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

Under banddiskmaskinen är det mögel. 7 

 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få möglet borttaget och grundorsaken 
åtgärdad 

  

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK    

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Temperaturen sjunker under diskning i banddiskmaskinen. Detta medför troligen att disken 
inte blir riktigt ren och att egenkontrollen inte kan uppfyllas. Likaså kan energianvändningen 

bli onödigt hög. 8 

 

 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få rätt temperatur i diskmaskinen   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK    

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

Golvet är halt, risk för fallskador. 9 

 

 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Åtgärda risken för att halka   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK    

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
 

Avloppsvattnet från banddiskmaskinen rinner rakt ut i avloppet vilket medför värme och ljud 
samt vatten på golvet, vilket också ökar halkrisken. 10 

 

 

Handlingsplan 10 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få bort så mycket ånga och vatten som 

möjligt i öppen miljö 

  

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK    

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Granuldiskmaskinen  är19 år gammal. Granulerna fastnar på blecken efter diskning vilket kan 
medföra tandskador om det hamnar i maten. Likaså är det ohygieniskt. Det finns dåligt med 

reservdelar och maskinen har dålig kapacitet. Hög ljudnivå. Enligt personalen lagas den cirka 
en gång i månaden, vilket i sig medför driftstörningar, stress för personalen och ibland 
övertid. 11 

 

Handlingsplan 11 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Byta ut granulmaskinen 

Det finns diskmaskiner för uthyrning 
som sedan kan köpas loss 

  

Vad ska göras konkret? Begära offert av HFAB för utbyte av 
granuldiskmaskinen 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK    

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Ventilation/Klimat 

 

Blir mycket varmt på sommaren, framför allt i diskrummet och i matsalen.  

OVK-protokollen begärs ut från HFAB. 12 

 

 

Handlingsplan 12 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 
och att där inte finns några problem som 

behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 

HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 
och begär ut protokollen 

 Är gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    

 
 

Nya mätningar behöver göras under serveringstid vid ett par tillfällen i maj och juni. 
 

 

Handlingsplan 12 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få ner temperaturen i diskrum och 
matsal 

  

Vad ska göras konkret? Mäta temperaturen i kök, diskrum och 

matsal 
Om det visar för höga värden så bör 
åtgärder göras, beroende på vad 

mätningar visar. 
Offert får begäras från HFAB. 

Matsalen är rektors ansvar och då får ev. 
åtgärder göras i samarbete 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med MG för att få rätt på 
mätningar, ev. i samarbete med HFAB 
 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

15 juni 2017   

Utvärdering    
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Finns inga myggnät för fönster i diskrummet. På grund av värmen öppnas fönstren, men då 
utan skydd. Detta är inte tillåtet enligt egenkontrollen. Anmärkningar finns från Miljö och 

Hälsa. 13 

 

Handlingsplan 13 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Kunna öppna fönster och inte få in 
skadedjur 

  

Vad ska göras konkret? Offert begärs från HFAB på myggnät 
för diskrummet.  
 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    

 

 
Även i matsalen öppnas fönster för luftväxling på sommaren, vilket kan medföra att skadedjur 
kommer in i matsal och kök.14 

 

Handlingsplan 14 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Kunna öppna fönster och inte få in 

skadedjur 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställningen skickas till rektor 

 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Rektors ansvar   

Utvärdering    

 

 

Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande.  
 
 

Specialkoster 

Avdelning för specialkost är liten, den klarar inte många portioner till. 
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Kylar 

Kylarna räcker dåligt till för varorna. Det är mycket omflyttningar. Det är trångt och risk för 

skador av förpackningar som trillar ner i frys och kylar. 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att hålla förråden nere för att minska belastningen på 

förråden och minimera dubbelarbete för personalen. Handlingsplan är upprättad för 
genomlysning. (28) 

 
I grönsakskylen finns mögel, vilket har påpekats ett flertal gånger av Miljö och Hälsa vid 
inspektioner. Det åtgärdas kortsiktigt, men kommer tillbaka i stort sett omgående. Trolig 

orsak är att det är dålig luftcirkulation/ventilation. 15 

 

 

Handlingsplan 15 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få bort möglet i grönsakskylen   

Vad ska göras konkret? Felanmälan skickas till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

Golven är buckliga både i kylar och i frysen.  Troligen fukt under enligt MG. 16 

 

 

Handlingsplan 16 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få bort eventuell fukt under golven   

Vad ska göras konkret? Felanmälan skickas till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Frysen 

Det finns inget larm kopplat till frysen. Frysen gick sönder sommaren 2016, och råvaror för 

cirka 50 000 kronor förstördes, förutom det tillkom extra personal för sanering och körning 
med den förstörda maten. 
 

Larm 

Finns inget larm. Behövs larm eller manuell kontroll till sommarens stängning. 18 

 

 

Handlingsplan 18 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att frysen bevakas under 
sommarstängningen 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB 
för att skriva avtal ominstallation av larm 
eller manuell bevakning av HFABs 

personal 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    

 
 

Frysdörren har fuktskador. Det har trängt upp vatten i dörren till cirka 2 dm höjd och det 

buktar utåt på utsidan av dörren. Det är fuktigt/vått på gummilisten mellan frysen och hallen. 
Detta behöver åtgärdas. 19 

 

Handlingsplan 19 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få bort fukt och mögel och hålla 
temperaturen i frysen 

  

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Belysning i köket 

Belysningen upplevs som dålig. Det behöver mätas och om det är lågt behöver lysrören bytas. 
Kontakt med HFAB behövs för åtgärd. 19 

 

 

Handlingsplan 19 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bra arbetsbelysning   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 augusti 2017   

Utvärdering    

 
 

Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. Det 

hade behövts en papperspress och plåtpress, men som det är idag så finns inte utrymmet 
inomhus. Möjlighet borde utredas att sätta det i en separat byggnad utanför så att även skolan 
kunde ha nytta av en papperspress. 20 

 

 

Handlingsplan 20 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 
av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 
volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 

transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 
fastighetsstrateg, BUN-chef för 
utredning av bättre och effektivare 

hantering av återvinning 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 

 

Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 
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Transporter 

 

Externa transporter 

Varutransporter till köket är inte säkra. Varutransporterna kör inom skolområdet till 
lastbryggan och det bedöms vara en påtaglig risk för att det kan hända en olycka. 21 

 

 

Handlingsplan 21 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få säkra varutransporter till köket   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB om otrygg miljö 
på skolgården när det kommer 

varutransporter 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
 
Ytterdörren till lastbryggan har en stor glipa. 22 

 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en tättslutande ytterdörr mot 
lastbryggan 

  

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB    

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 
Interna transporter  

Matdistributionen sköts av vaktmästare från HFAB. De transporterna körs inom skolområdet 
med en vanlig personbil. Detta kan medföra risker för elever.  23 

 

 

Handlingsplan 23 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få säkra mattransporter  till förskolan   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB om otrygg miljö 
på skolgården vid mattransporter 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 24 

 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
 
Matsalen 

Matsalen räcker inte till för eleverna. Det är trångt och stökigt, de små eleverna tycker det är 
svårt att till exempel ta om av maten när de större eleverna kommer. 25 

 

Handlingsplan 25 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 
minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till rektor och 

biträdande rektorer 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Överlämnas till rektor   

Utvärdering    

 

 

Tidigare har pedagogerna serverat frukost och mellanmål. Från hösten 2016 serveras 80 
stycken frukost och 150 mellanmål till fritidsbarnen. Det finns önskemål om att fortsätta med 

detta i framtiden.  
Matsalen är inte anpassad för denna belastning. Detta innebär att det har placerats kyl och frys 

i matsalen, vid sidoutgången. Trångboddheten har varit uppe till diskussion och också tidigare 
diskuterats med rektor.   Matsalen är rektorns ansvarsområde, likaså schemaläggningen. 26 
 

 

Handlingsplan 26 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 

minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till rektor och 

biträdande rektorer 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Överlämnas till rektor 
Åtgärder bör göras i samråd 

  

Utvärdering    
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Det finns lösa sladdar på golvet vid serveringslinjerna. Detta måste felanmälas till HAFB. 27 

 

 

Handlingsplan 27 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få bort alla lösa el-sladdar i matsalen   

Vad ska göras konkret? Felanmälan görs till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
 
 

 
Övrigt 

Diskuterar vikten av att använda kommunens KIA-system för att dokumentera fel, brister och 
arbetsskador. HR-konsult kommer på stormötet i april för genomgång av systemet.  
 

 
Personalens kommentarer 

Man upplever att situationen är stressig och att arbetsmiljön, framför allt i diskrummet, är 
undermålig. Bemanningen har utökats sedan frukost och mellanmål tillkom. Likaså har 
körschemat justerats i höstas, tidigare var det fler matutkörningar till andra förskolor. 

Matsedel och salladsbord arbetar vi med kontinuerligt.  
 

Det behövs en specifik handlingsplan för att utreda bemanningssituationen i köket. 28  
Administratören vid Måltidsverksamheten kommer att gå bredvid i köket i fyra dagar för att 
kartlägga situationen och prata med personalen. Tid avsätts efter varje dag för utvärdering. 

Det kan vara åtgärder med matsedel, bemanning, arbetsbeskrivningar och/eller fysisk 
arbetsmiljö som behöver gås igenom och åtgärdas. 

 
 
En heldag avsätts sedan för att gå igenom och diskutera hur situationen kan/behöver lösas. Då 

vägs samtliga faktorer in. Därefter får måltidschef ta ställning till detta och gå vidare i 
processen.  

 
28 Åtgärdsplan beräknas vara klar innan sommarlovet och om förändringar behöver 

göras, så kan det starta vid höstterminens start 2017. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
28 
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Handlingsplan 

Sätoftaskolans kök 

 

Bakgrund 

Ökande antal elever samt förskolebarn, hög arbetsbelastning, trånga utrymmen 
 

Problem 

Arbetsbelastningen upplevs som hög 

Köket upplevs inte räcka till 
Litet utrymme för specialkosten 
Förråden otillräckliga 

Diskrummet har stora brister 
Med mera. 

 
Åtgärder 

Se över matsedelsplaneringen och tillämpning 

Se över arbetsbeskrivningar och grundbemanning 
 

Handlingsplan 

Christina Mörtl går in 4 dagar – hela dagar, för att också se frukostserveringen 
 

Måndag 24 april 
Onsdag 26 april 

Tisdag 2 maj 
Torsdag 4 maj 
 

Tisdag 16 maj, Mejerigatan, lunch, em-kaffe, 8-15,30  
Christina + medarbetarna, arbetar med uppdraget/arbetsbeskrivningar 

 
Efter varje dag så sätts en timme med Christina för utvärdering av dagen – vad är bra – 
mindre bra – matsedel – utvecklingsmöjligheter – maskinell utrustning – datortid 

 
Vid behov kopplas måltidschef, HR och fack in.  

 
Rapport skrivs som beskriver situationen och vad som kan vara lämpliga åtgärder för att 
förbättra arbetssituationen.  

 
 

Parallella åtgärder 

Risk- och konsekvensanalys gjord 
Skyddsrond gjord 

 
Sammanställning sker 

Rapport är under bearbetande, skickas till BUN-chef, kommunens fastighetsavdelning, facket, 
HFAB 
 

Eventuella åtgärder bör ske i samråd mellan kök, skolledning, HFAB och 
Måltidsverksamheten 
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Skyddsrond genomfördes 2017-02-15 

 

Ringsjöskolans kök 

Låg- och mellanstadieskola, fritidshem 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Mona Schill-Ingvarsson, ombud för Kommunal 
Eva-Lott Lundström, Förste Kock 
Carina Svensson, Förste Kock 

 
Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 

 
 
Sammanfattning: 

Köket har 5 anställda, tjänstgöringsgrad 4,6 tjänster + 1,0 poltjänst, totalt 5,6 tjänster, fördelat 
på tre heltider kocktjänster och två ekonomibiträdestjänster, om vardera 0,80 

Köket lagar 770 portioner 
Matsalen serverar 580 portioner 
Köket har 3 utskick, 190 portioner 

Arkens förskola, Blåklockan, Trollskogen 
Distribueras av Växthuset 

 
Köket som helhet 

Köket som helhet fungerar bra 

Finns befintliga problem som åtgärdas under sommaren. Köket stängs och verksamheten är i 
Bokens kök.  

En kyl och frys ska renoveras och golvet i diskrummet bytas.  
 
I övrigt ett bra kök, bra ytor och har plats för tillagning av fler portioner. Däremot är det 

trångt för fler värmevagnar.  
 

Finns ett förråd i källaren, som städats ur och där samtligt material från övriga kök som kan 
återanvändas, inklusive värmevagnar, förvaras. 
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Diskrum 

Diskrummet fungerar tillfredsställande.  
Det har nyligen inköpts fler ställningar till granuldiskmaskinen för att öka antalet bleck som 

kan diskas per tillfälle. 
 
Golvet ska renoveras av HFAB sommaren 2017. 

 

Ventilation/Klimat 

 

Blir varmt på sommaren, framför allt i matsal och personalrum. 1, 2 
 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 
och att där inte finns några problem som 

behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 

HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 
och begär ut protokollen 

 Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    

 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få ner temperaturen i 
personalrummet 

  

Vad ska göras konkret? Offert begärs från HFAB om solskydd 
till personalrummet 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK begär offert från HFAB  Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    
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Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande.  
 

Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 
 

Kylar 

Kylarna fungerar tillfredsställande. Utrymmet räcker till. 

 

Frysar 

Frysarna fungerar tillfredsställande. 

Renovering planerad till sommaren 2017. 
 

Larm 

Behöver kollas upp om det finns fungerande larm. 4 
 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Veta om det finns larm 

Hur ett ev. larm fungerar 
Om ej larm finns, boka med HFAB för 

kontroll av frysar när köket är stängt 
eller installation av larm 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 augusti 2017   

Utvärdering    
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Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. 
Återvinningsstationen används även av personal på skolan. 6 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 

av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 

volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 
transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 

fastighetsstrateg, BUN-chef 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 
Plastsorteringarna räcker inte till. 7 

 

 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Kärl för återvinning ska räcka till   

Vad ska göras konkret? Beställning av HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med servicechef HFAB   Kärl för plast har 
kommit. 

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
 
Transporter 

Inom köket 

Inga problem. 

 
Externa transporter 

Varutransporter till köket fungerar bra, det är åtskilt från elevernas utevistelse.  

 
Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 
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Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 
 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

Matsalen 

Matsalen upplevs ha hög ljudvolym och ganska stökigt. Eleverna får inte ha ytterkläder på sig 

i matsalen, men vill ogärna hänga av sig i kapprummet, eftersom det upplevs osäkert och man 
kan inte ha uppsyn över det från matsalen.  

Det kan bli långa köer och det framkommer i matråden att de yngre eleverna är rädda för att ta 
om, likaså är det kort om tid. Detta har varit uppe och också tidigare diskuterats med 
dåvarande rektor.   

Detta är rektorns ansvarsområde, likaså schemaläggningen. 9 

 

 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 
minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till rektor och 

biträdande rektorer 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Överlämnas till rektor 

Eventuella åtgärder bör ske i samråd 

  

Utvärdering    

 

 
Övrigt 

Ergonom har varit i köket för genomgång av fysisk arbetsmiljö och också för uppföljning. 

Målsättningen är att se över arbetssituationen, få praktiska råd och förslag på åtgärder för att 
underlätta och arbeta rätt. 

Diskuterar vikten av att använda kommunens KIA-system för att dokumentera fel, brister och 
arbetsskador. HR-konsult kommer på stormötet i april för genomgång av systemet.  
 

Personalens kommentarer 

Bemanningen har utökats med kockkompetens. Idag är det tre kockar och två 

ekonomibiträden. Detta gör att sårbarheten vid sjukdomar och frånvaro har minskat markant.  
Vi har haft problem med elever som inte tycker om den vegetariska maten. Medarbetarna tar 
omgående kontakt med rektor och måltidschef om sådana incidenter inträffar igen.  
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Skyddsrond genomfördes 2017-03-06 

 

Bokens kök, Enebackeskolan 

Låg- och mellanstadieskola, fritidshem 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Marianne Ragntoft, ombud för Kommunal 
Monika Henningsson, Förste Kock 
 

Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 
 

 
Sammanfattning: 

Köket har 5 anställda, totalt 3,2 heltid och 0,75 poltjänst, fördelade på en heltid kocktjänst, en 

heltid ekonomibiträde som även har vikariejourtelefonen på morgonen, övriga tjänster 
varierar mellan 0,5 och 0,8. 

Köket lagar 500 portioner 
Matsalen serverar 390 portioner 
Köket har tre utskick, 110 portioner 

Konvaljen, Folkets Hus förskola, Munkarp (Holma) 
Distribueras av Växthuset 

 
Köket som helhet 

Köket som helhet fungerar bra, men kommer att bli svårt att hantera eventuellt ökat antal 

portioner. 
Korridoren är liten, finns inte plats för mer värmevagnar för utskick, möjligen en liten box. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Sammanställning skyddsronder 

Måltidsverksamheten, Höörs kommun, EK 

 
23 

Diskrum 

Diskrummet fungerar tillfredsställande. Golvet är vidgjort vecka 8, inklusive den delen där 
utspisningen sker. Dock tog man inte bort kylskåpet, alltså är golvbeläggningen under 

kylskåpet gammal.  
Påpekades att det var dålig information om när golvet skulle gjutas. Det gjordes fredagen 
vecka 8. Detta medförde att det fanns kvarvarande lukt i köket hela vecka 9. Detta medförde 

olägenhet för personalen, huvudvärk och illamående. 1 
Liten plats för sortering av matavfall, plast och annat i matsalen utanför diskrummet.  

Högt ljud i diskrummet, finns hörselskydd. Behöver ses över om andra öronskydd. 2 

 
 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om åtgärder behövs från 
HFAB och ska ske i samråd med 

måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt informationsutbyte med HFAB ska 

ske skriftligt 
All felanmälan ska ske skriftligt 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar rapport till HFAB  Information har 
getts till köken 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 
 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få personalen att konsekvent 

använda hörselskydd i diskrummet 

  

Vad ska göras konkret? Kolla upp hörselskydd med 

medhörande 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK tar kontakt med MG för att se 

över avtal och ev. inköp 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 dec 2017   

Utvärdering    

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Sammanställning skyddsronder 

Måltidsverksamheten, Höörs kommun, EK 

 
24 

Ventilation/Klimat 

 

Blir varmt på sommaren, särskilt i diskrummet.  

Mätningar görs vart tredje år. 3 
 

 

 

 

 

Handlingsplan 3 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 

och att där inte finns några problem som 
behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 
HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 

och begär ut protokollen 

 Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    
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Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande. Ugnarna utbytta 2015.  
 

Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 
 

Kylar 

Kylarna fungerar tillfredsställande, men tight med utrymme 

Larm 

Vet ej hur larmet fungerar. 4 

 

Frysar 

Frysarna fungerar tillfredsställande, men tight med utrymme 

Larm 

Vet ej hur larmet fungerar. 5 

 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Veta om det finns larm 

Hur ett ev. larm fungerar 
Om ej larm finns, boka med HFAB för 

kontroll av kylar när köket är stängt. 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB  Mail skickat v. 13 

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    

 
 

 

Handlingsplan 5 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Veta om det finns larm 

Hur ett ev. larm fungerar 
Om ej larm finns, boka med HFAB för 
kontroll av frysar när köket är stängt. 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB  Mail skickat v. 13 

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    
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Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. 
Återvinningsstationen används även av personal på skolan. 6 

Plastsorteringarna räcker inte till. Nämns även att för några år sedan, när skolan var öppen på 
sommaren så var det stora problem med larver i komposttunnorna. 7 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 
av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 
volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 

transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 
fastighetsstrateg, BUN-chef 

 Har varit möte på 
Boken, avvaktar 

hyreshöjn.förslag, 
HFAB räknar på att 

köpa in en press 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 

 

 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Köket ska vara öppet sommaren 2017 
Ökad tömning av kompost behövs 

  

Vad ska göras konkret? Beställning av HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med servicechef HFAB    

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Transporter 

Inom köket 

Vi har problem med fritidshemmets matvagnar, se under punkt Matsalen. 

Annars inget specifikt. 
 
Externa transporter 

Varutransporter till köket fungerar bra, det är åtskilt från elevernas utevistelse.  
 

Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 
 

Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 

 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Matsalen 

Matsalen har inte kapacitet för att servera samtliga elever. Två 6:or går till Ringsjöskolan och 
äter.  

Vissa mellanmål serveras av pedagogerna på fritidshemmet, rektorns ansvar. En avdelning får 
från i höstas (cirka 15 elever) frukost och mellanmål på vagn som hämtas av pedagogerna.  
Vissa mellanmål serveras på Ringsjöskolan. 

Matsalen är trång, diskrummet genererar högt ljud ut i matsalen. Det är långa köer och det 
framkommer i matråden att de yngre eleverna är rädda för att ta om, likaså är det kort om tid. 

Detta har varit uppe på matråden med eleverna och också tidigare diskuterats med dåvarande 
rektor.   
Detta är rektorns ansvarsområde, likaså schemaläggningen. 9 

 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 

minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till 

skolledningen 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Överlämnas till rektor   

Utvärdering    

 
 
 

Värt att notera är att fritidshemmen sköter en stor del av sina mellanmål själva. De följer alltså 
inte vår matsedel, vi vet inte vad de serverar och hur egenkontrollen sköts.  

Personalen använder kökets kylar och transporten går via dörren i matsalen vilket inte är bra. 
9 
 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att kökets utrymmen inte används av 
obehörig personal 

  

Vad ska göras konkret? Kontakt tas med Miljö och Hälsa   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    
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Övrigt 

Ergonom har varit på Boken, återkommer på påsklovet för uppföljning. Målsättningen är att 
se över arbetssituationen, praktiska råd och förslag på åtgärder för att underlätta och arbeta 

rätt. 
Diskuterar vikten av att använda kommunens KIA-system för att dokumentera fel, brister och 
arbetsskador. HR-konsult kommer på stormötet i april för genomgång av systemet.  

 
Man upplever att situationen blivit bättre sedan städningen av matsalen försvann. Sedan 

februari utförs den av HFAB.  
Bemanningen har utökats, dels för frukost och mellanmåls-vagnen och dels av poltjänsten 
som är stationerad på Boken. De dagar tjänsten inte är uppbokad av sjukdom eller liknande så 

är den en resurs för Boken. 
Likaså har en omstrukturering av vikarieanskaffningen gjorts vilket gett mer tid i köket. 
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Skyddsrond genomfördes 2017-03-22 

 

Gudmuntorps skolas kök 

Låg- och mellanstadieskola, fritidshem 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Marianne Ragntoft, ombud för Kommunal 
Maud Knöös, Förste Kock 
 

Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 
 

 
Sammanfattning: 

Köket har 2 anställda, kock 1, 0 och ekonomibiträde 0,75 

Köket lagar 130 portioner 
Matsalen har 130 portioner 

Köket har inga utskick, men skickar råvaror för frukost till fritidshemmet 
Utökning av kocktjänst har skett med  20 % från 15 januari 2017 
 

Köket som helhet 

Köket som helhet fungerar bra, men är litet och tungarbetat. Bland annat finns frysboxar i 

källaren.  
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Felanmälan och information 

 

Det behöver bli bättre kommunikation om felanmälan och åtgärder. 1 

 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om felanmälan och åtgärder 

behövs från HFAB och ska ske i samråd 
med måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt felanmälan med HFAB ska ske 
skriftligt 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar rapport till HFAB   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 

 

Diskrum 

Diskrummet ligger öppet mot matsalen, vilket genererar högt ljud och buller ut mot matsalen. 
Vid mätning med app. i mobilen var det cirka 75 dB. Då upplevde de som åt mellanmål att det 

var lugnt.  
 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få personalen att konsekvent 
använda hörselskydd i diskrummet 

  

Vad ska göras konkret? Kolla upp hörselskydd med 

medhörande 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK tar kontakt med MG för att se 

över avtal och ev. inköp 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 dec 2017   

Utvärdering    
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Ventilation/Klimat 

 

Blir varmt på sommaren, särskilt i matsalen.   

Mätningar görs vart tredje år. 3 
 

 

Handlingsplan 3 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 
och att där inte finns några problem som 

behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 

HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 
och begär ut protokellen 

 Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    

 

 

Det behövs också myggnät till kök för att kunna öppna fönster på sommaren. 4 
 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Kunna öppna fönster och inte få in 
skadedjur 

  

Vad ska göras konkret? Offert begärs från HFAB på myggnät 

för diskrummet.  
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 
kommit 

  

Utvärdering    

 
 

Det behövs också myggnät till matsal för att kunna öppna fönster på sommaren. 5 

 

 

Handlingsplan 5 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Kunna öppna fönster och inte få in 
skadedjur 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställningen skickas till rektor 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Rektors ansvar   

Utvärdering    
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Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande.  
 

Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 
 

Kylar 

Kylarna fungerar tillfredsställande, men tight med utrymme 

 

Frysar 

Det är inte optimalt, det är en blandning av hushållsfrysar och boxar. 

Larm 

Vet ej hur larmet fungerar. 6 

 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Veta om det finns larm 
Hur ett ev. larm fungerar 
Om ej larm finns, boka med HFAB för 

kontroll av frysar när köket är stängt 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB  Mail skickat v. 13 

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    
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Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. 7 

 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 
av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 
volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 

transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 
fastighetsstrateg, BUN-chef 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 

Transporter 

Inom köket 

Inget specifikt 

 
Externa transporter 

Varutransporter till köket är inte bra, det lastas och lossas inom det område där elever vistas. 8 
 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få säkra varutransporter till köket   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB om otrygg miljö 

på skolgården när det kommer 
varutransporter 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

  
 
Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 
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Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 

 

 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
Matsalen 

Matsalen har knappt kapacitet för att servera samtliga elever i dagsläget. 

  
Detta är rektorns ansvarsområde, likaså schemaläggningen. 9 

 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 
minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till rektor och 

biträdande rektorer 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Överlämnas till rektor   

Utvärdering    

 

 
Övrigt 

Ergonom har varit på Boken, återkommer på påsklovet för uppföljning. Målsättningen är att 

se över arbetssituationen, praktiska råd och förslag på åtgärder för att underlätta och arbeta 
rätt. 

Diskuterar vikten av att använda kommunens KIA-system för att dokumentera fel, brister och 
arbetsskador. HR-konsult kommer på stormötet i april för genomgång av systemet.  
 

 
 

Personalens kommentarer 

Man upplever att stressen minskat sedan bemanningen har utökats. Där finns också kapacitet 
att gå in för varandra vid ledigheter och frånvaro, vilket gör verksamheten mindre sårbar.  
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Skyddsrond genomfördes 2017-02-15 

 

Tjörnarps skola 

Låg- och mellanstadieskola, förskola, fritidshem 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Mona Schill-Ingvarsson, ombud för Kommunal 
Åsa Nilsson, Förste kock 
 

Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 
 

 
Sammanfattning: 

Köket har 2 anställda, fördelade på kock 1,0 tjänst och ekonomibiträde 0,62 tjänst 

Köket lagar 125 portioner 
Matsalen har 80 portioner 

Köket har två utskick, 45 portioner 
Tjörnebo förskola och Norra Rörum förskola och fritidshem 
Distribueras av HFABs vaktmästare 

 
Köket som helhet 

Köket som helhet fungerar bra, men är litet. Till hösten kommer ytterligare förskola och 
pedagogisk omsorg, cirka 45 portioner 
Korridoren är liten, finns inte plats för mer värmevagnar för utskick, det kan bli problem till 

hösten. 
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Felanmälan och information 

 

Det behöver bli bättre kommunikation om felanmälan och åtgärder. 1 

 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om felanmälan och åtgärder 

behövs från HFAB och ska ske i samråd 
med måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt felanmälan med HFAB ska ske 
skriftligt 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   Köken är 
informerade v 13 

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 

 

Diskrum 

Diskrummet är inte bra. Det är avskilt från kök och matsal, blir mycket varmt sommartid och 
har dålig ventilation. Använder sporadiskt hörselskydd. 

 
Högt ljud i diskrummet, finns hörselskydd. Behöver ses över om andra öronskydd kan 

användas. 2, 3 

 
 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få personalen att konsekvent 
använda hörselskydd i diskrummet 

  

Vad ska göras konkret? Kolla upp hörselskydd med 
medhörande 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med MG för att se 
över avtal och ev. inköp 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 dec 2017   

Utvärdering    

 
 

Handlingsplan 3 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Få ner ljudvolymen i matsalen   

Vad ska göras konkret? Sammanställning lämnas till rektor   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK 

Eventuella åtgärder bör göras i 
samråd 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 dec 2017   

Utvärdering  
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Ventilation/Klimat 

 

Blir varmt på sommaren, särskilt i diskrummet.  

Mätningar görs vart tredje år. 4 
 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 
och att där inte finns några problem som 

behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 

HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 
och begär ut protokollen 

 Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    
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Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande. Ska bort några lösa maskiner som ej används. Köket ombesörjer 
det omgående.   

 
Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 

 
Kylar 

Kylarna fungerar tillfredsställande, men tight med utrymme 
 

Frysar 

Frysarna fungerar tillfredsställande, men tight med utrymme 
Larm 

Vet ej om larm finns/fungerar. 5 

 

 

Handlingsplan 5 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Veta om det finns larm 
Hur ett ev. larm fungerar 

Om ej larm finns, boka med HFAB för 
kontroll av frysar när köket är stängt. 

  

Vad ska göras konkret? EK tar kontakt med servicechef HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Innan sommaren 2017   

Utvärdering    

 

 

Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen.  
Papperspress och plåtpress hade varit önskvärt. 6 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 
av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 

volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 
transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 
fastighetsstrateg, BUN-chef 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    
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Transporter 

Inom köket 

Inget specifikt 

 
Externa transporter 

Varutransporter till köket fungerar bra, det är åtskilt från elevernas utevistelse.  

 
För körningen till Norra Rörum hade det varit bättre med en annan matvagn, både för 

personal och ut temperaturhänseende. Vid kontakt med HFAB meddelas att de inte kör andra 
vagnar än vad som ryms i personbil.  
 

Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 

 
Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 

 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    
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Matsalen 

Matsalen är på gränsen för att servera det antal elever som äter. Det är också mycket hög 
ljudvolym vilket framkommit på måltidsråden med eleverna.  

Detta är rektorns ansvarsområde, likaså schemaläggningen. 9 
 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Sänka ljudnivån, bättre flöde i matsalen, 
minska köerna 

  

Vad ska göras konkret? Sammanställning skickas till rektor och 
biträdande rektorer 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Överlämnas till rektor   

Utvärdering    

 
 

Övrigt 

Stressen har minskat betydligt sedan bemanningsgraden utökades i oktober 2016. Denna 
utökning gör också att det vid sjukdom och frånvaro är en minskad sårbarhet eftersom de kan 

gå in för varandra som kockar.  
Diskuterar vikten av att använda kommunens KIA-system för att dokumentera fel, brister och 

arbetsskador. HR-konsult kommer på stormötet i april för genomgång av systemet.  
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Skyddsrond genomfördes 2017-03-06 

 

Skeppsklockans förskola 

Förskola 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Marianne Ragntoft, ombud för Kommunal 
Anders Andersson, Förste kock 
 

Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 
 

 
Sammanfattning: 

Köket har 2 anställda, kock på heltid och 0,8 ekonomibiträdestjänst 

Köket lagar 140 portioner till sex förskoleavdelningar i samma hus. 
 

Köket som helhet 

Köket som helhet fungerar bra. 
Efter omorganisationen i augusti 2015 då utkörningen ändrades, har situationen blivit mycket 

bättre.  
Det har blivit utbytt konvektionsugn och grönsakskyl 2016.  

Potatisskalare har tagits bort under 2016. 
Ny salladsvagn inköptes 2016. 
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Kommunikation 

Kommunikations/information/dokumentationsbrist mellan HFAB och Måltidsverksamheten 
behöver åtgärdas. 1, 2 

 

 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om åtgärder som utförts 
eller ska utföras behövs från HFAB och 
ska ske i samråd med 

måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt informationsutbyte med HFAB ska 

ske skriftligt 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar rapport om skyddsronder i 
köken till HFAB 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Så snart rapporten är klar   

Utvärdering    

 
 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Måltidschef behöver veta planerade 

utbyten, se felanmälningar och bevaka 
vad som händer 

  

Vad ska göras konkret? Alla felanmälningar till HFAB ska ske 
skriftligt 

felanmalan@hoorfast.se 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK skickar rapport till HFAB   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 

 
 

Diskrum 

 
Diskrummet ska totalrenoveras vecka 22-25 2017. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:felanmalan@hoorfast.se
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Ventilation/Klimat 

 

Inga större problem. 

Mätningar görs vart tredje år. 3 
 

 

Handlingsplan 3 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att se hur mätningarna gjorts över tid 
och att där inte finns några problem som 

behöver åtgärdas. 

  

Vad ska göras konkret? Alla OVK-protokoll begärs ut från 

HFAB över mätningarna de senaste tio 
åren 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK skickar mail till servicechef HFAB 
och begär ut protokollen 

 Gjort vecka 13 

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Åtgärd bedöms efter att protokollen 

kommit 

  

Utvärdering    

 

 

Maskinell utrustning 

Fungerar tillfredsställande.   

 
Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 

 
Kylar 

Kylarna fungerar tillfredsställande. 
 

Frysar 

Frysarna fungerar tillfredsställande. 
 

Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. 4 
 

 

Handlingsplan 4 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 

av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 

volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 
transporterna för Växthuset 

 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 

fastighetsstrateg, BUN-chef 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

Transporter 
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Inom köket 

Inget specifikt 
 

Externa transporter 

Varutransporter till köket fungerar bra, det är åtskilt från elevernas utevistelse.  
 

Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 

 
Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 

 
 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 

 
Matsalen 

Barn och pedagoger äter på avdelningarna. 
 

 
Personalens kommentarer 

Man upplever att situationen blivit bättre sedan omorganisationen augusti 2016. 

Även utbytet av maskinutrustningen har gjort arbetsmiljön bättre.  
Diskrummets renovering kommer också att ge en klar förbättring av arbetsmiljön. 
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Skyddsrond genomfördes 2017-03-22 

 

Köket, Björkens demensboende 

Särskilt boende 
 
Deltagare: 

Eva Kullenberg, EK, måltidschef 
Magnus Grönvall, MG, fastighetsförvaltare, Höörs kommun 

Marianne Ragntoft, ombud för Kommunal 
Helena Rosvall, Förste kock 
 

Fastighetsägaren, HFAB, deltog inte i skyddsronden, enligt sin policy 
 

 
Sammanfattning: 

Köket har 3 heltidsanställda kockar, köket har alltid öppet 

Köket lagar 100 portioner 
Björken har fyra avdelningar, 40 portioner 

Utskick till Skogsgläntan, 20 portioner 
Utskick till Åtorp, 20 portioner 
Utskick, cirka 20 portioner, till Dagverksamheten, Rehab, enstaka portioner till Kungshällan 

och hemtjänst 
 

Utkörning görs av HFABs vaktmästare måndag till fredag 
Utkörning helger görs av Taxi 
 

Köket som helhet 

Köket var från början tänkt enbart för Björkens boende.  

Det är illa planerat från början. Det är tillbyggt och ombyggt och lämnar mycket att önska för 
att få en bra och effektiv arbetsmiljö.  
 

Det är trångt för värmevagnar, det är dålig kapacitet i frysar och kylar. Man har också 
problem med att maskiner går sönder, som kylar och frysar.  

 
Idag är min bedömning att man inte klarar fler portioner utan att bygga om köket, vilket i sig 
är fullt möjligt. 

 
Ur verksamhetssynpunkt är köket sårbart eftersom det är det enda köket som lagar all mat till 

kommunens äldreboende. 
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Kommunikation och information 

Diskrum 

Kommunikations/information/dokumentationsbrist behöver förstärkas och åtgärdas. 1, 2 

 

Vid skyddsronden framkommer att diskmaskinen bytts ut. Detta har skett utan något samråd 
eller diskussion med måltidschef, inte ens information har skett. Detta är totalt oacceptabelt.  

 
Vid mailkontakt menar servicechef på  HFAB att samma maskinkapacitet har satts in som 

sattes in för cirka tio år sedan när köket byggdes. Det har skett en del inom det området på tio 
år, likaså lagar köket hundra portioner inklusive utskick idag.  
Måltidsverksamheten arbetar efter de miljömål som kommunen har satt upp och här spelar 

den maskinella utrustningen stor roll för att de målen ska kunna uppfyllas, både när det gäller 
energiåtgång, vattenförbrukning och för medarbetarnas arbetsmiljö. 

 
Detta är också en fara ur verksamhetssynpunkt. Vid utbyten av maskiner ska det alltid finnas 
en sekundär plan för att kunna servera våra medborgare måltiderna.  

 

Handlingsplan 1 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Information om åtgärder som utförts 

eller ska utföras behövs från HFAB och 
ska ske i samråd med 

måltidschef/administratör/kök 

  

Vad ska göras konkret? Allt informationsutbyte med HFAB ska 

ske skriftligt 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK skickar rapport om skyddsronder i 

köken till HFAB 

  

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Så snart rapporten är klar   

Utvärdering    

 

 

Handlingsplan 2 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Måltidschef behöver veta planerade 

utbyten, se felanmälningar och bevaka 
vad som händer 

  

Vad ska göras konkret? All felanmälningar till HFAB ska ske 
skriftligt 

felanmalan@hoorfast.se 

  

Vem ansvarar för 

processen? 

EK skickar rapport till HFAB   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

Omgående   

Utvärdering    

 

 
 
 

 
 

mailto:felanmalan@hoorfast.se
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Ventilation/Klimat 

 

Fungerar, ventilationen slås på automatiskt mellan klockan 7-17. 

 

Maskinell utrustning 

Det finns tre ugnar. Det är många felanmälningar på dem. I stället för tre halva ugnar borde 

man haft en stor konvektionsugn med kapacitet. I framtiden bör allt utbyte av maskiner ske i 
samråd med måltidschef. 

 
Värt att notera att det finns påpekanden från reparatörer till köket om att avkalkning av ugnar 
inte genomförs. 6 

 

Handlingsplan 6 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att maskinell utrustning sköts ordentligt   

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 
processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 
Specialkoster 

Avdelning för specialkost fungerar tillfredsställande. 
 
Kylar 

Mycket felanmälningar. 
 

Frysar 

Mycket felanmälningar. 
 

Miljö/Återvinning 

Hanteringen av kartong och plast är utrymmeskrävande och svårhanterlig för personalen. 

Återvinningsstationen används även av personal. 7 

 
 

Handlingsplan 7 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en bättre arbetsmiljö vid hantering 
av kartong, plast och plåt 

  

Vad ska göras konkret? Papperspress behövs för att få ner 
volymen, förbättra arbetsmiljön, minska 

transporterna för Växthuset 
 

  

Vem ansvarar för 
processen? 

EK tar kontakt med HFAB, kommunens 
fastighetsstrateg, BUN-chef 

  

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 



Sammanställning skyddsronder 

Måltidsverksamheten, Höörs kommun, EK 
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Transporter 

Inom köket 

Inget specifikt. 

 
Externa transporter 

Varutransporter till köket fungerar bra, det är åtskilt från de boendes utevistelse.  

 
Brandskydd/utrymning 

Enligt plan 
 
Första Hjälpen 

Allt sjukvårdsmaterial är utgånget datum. 8 
 

Handlingsplan 8 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Uppdatera allt sjukvårdsmaterial   

Vad ska göras konkret? Beställning och utbyte av allt material   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK, i samarbete med MH   

När ska målet vara 

uppfyllt? 

31 maj 2017   

Utvärdering    

 

 
Matsalen 

Det finns elsladdar som är öppna i köket vilket gör att det inte går att spola golvet för 

rengöring. Detta måste åtgärdas.  9 
 

Handlingsplan 9 Beskrivning  Kommentar 

Vad är målet? Att få en säker arbetsmiljö 
Kunna städa golvet ordentligt 

  

Vad ska göras konkret? Felanmälan till HFAB   

Vem ansvarar för 

processen? 

EK   

När ska målet vara 
uppfyllt? 

31 oktober 2017   

Utvärdering    

 

 
Övrigt 

Det är ett tungarbetat kök och en del skulle kunna åtgärdas genom omstrukturering av 
befintliga maskiner och till exempel inköp av ny ugn. 
Arbete med matsedel och specialkoster pågår kontinuerligt för att minska belastningen på 

förråden. 
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Dnr BUN 2017/151

§ 81 Sammanställning av skyddsronder och 
risk- och konsekvensanalys av 
måltidsköken

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Arbetsmiljöåtgärder ska vidtas skyndsamt i storkök med anmärkningar, och

2. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Måltidschef, Eva Kullenberg, informerar om utfallet av sammanställning av skyddsronder 
och risk- och konsekvensanalys av måltidsköken.

Eva Kullenberg presenterar en rapport om skyddsronder för samtliga kök och 
mottagningskök som tillhör Måltidsverksamheten med åtföljande handlingsplaner för 
samtliga kök. Sammanställningen är exklusive skyddsrond för Prästkragens kök då 
skyddsrond sker hösten år 2017. Sammanställnigen innehåller inte heller risk- och 
konsekvensanalys för Sätoftaskolans kök.

Beslutsmotivering
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen för att framöver beakta arbetsmiljöproblematiken 
i kommunens storkök.

Överläggning
Ledamöterna lyfter frågan om det är vanligt att åtgärder inte vidtas med anledning av det 
förestår en nybyggnation eller renovering inom några år. Eva Kullenberg förklarar att 
Livsmedelsverket är inte godtar att förbättringsåtgärder skjuts på framtiden i avvaktan på 
renovering.

Ledamöterna diskuterar rutinerna kring felanmälning, uppföljning och åtgärder. Eva 
Kullenberg förtydligar att senaste skyddsronden hölls år 2013 och i samband med detta 
påtalades förbättringsåtgärder. Men en del av problematiken är att Måltidsenheten inte 
äger köken. Eva Kullenberg informerar om att det har utarbetats nya rutiner för 
felanmälningar innebärande att felanmälan ska enligt huvudregeln ske skriftligt.

Ledamöterna diskuterar frånvaron av skyddsombud. Eva Kullenberg förklarar att det i 
dagsläget inte finns skyddsombud för köken men att hon förordar skyddsombud. Eva 
Kullenberg förklarar att Personalavdelningen har varit och informerat medarbetarna i 
köken om vikten av KIA-anmälningar. Eva Kullenberg klargör att ägarna till köken, Höörs 
fastighets AB, HFAB, inte deltar i skyddsronderna och uttrycker önskemål om att 
lokalägarna deltar framöver. Maria Boström-Lambrén (S) informerar om att skyddsombud 
utses av facklig organisation och skyddsombud är frivilligt och skyddsombuden ska ges 
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skälig till att fullfölja sitt uppdrag. Facklig representant för lärarförbundet, Kent Staaf, 
förklarar att de fackliga organisationerna arbetar intensivt för att etablera skyddsombud.

Eva Kullenberg förklarar att måltidsverksamheten har ett bra samarbete med miljö- och 
hälsa.

Ledamöterna diskuterar lokalägarnas, HFAB:s, ansvar för arbetsmiljön i köket och 
hyresavtalens utformning. Ordföranden, Björn Andreasson (M), förklarar att det finns en 
gränsdragningslista om vad som skall ingå i hyresavtalet och vad som är exkluderat. 
Ordföranden förklarar frågan om HFAB:s deltagande vid skyddsronder diskuteras på 
nästkommande arbetsutskotts sammanträde.

 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden bifallit föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Måltidsverksamheten Sammanställning  av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU 
§66).doc
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/297

§ 186 Arbetsmiljöfrågor inom barn- och 
utbildningsnämndens tillagningskök

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

1. Arbetsutskottet tackar biträdande barn-och utbildningschefen för information.

2. Kommundirektören uppdras utveckla kommunikationen mellan parterna som har 
ansvarar för arbetsmiljön inom barn- och utbildningsnämndens tillagningskök, 
samt att processerna som beskriver arbetssätten förbättras. 

Ärendebeskrivning
BUN har genomfört skyddsronder vid målstidsköken varvid det påtalats 
arbetsmiljöproblem. En del av problematiken är att måltidsenheten inte äger köken. 
Åtgärder har skjuts upp med anledning av att det förestår en nybyggnation eller 
renovering inom några år. Livsmedelsverket godtar inte sådana skäl.

Måltidschef Eva Kullenberg har sammanställt protokoll från skyddsronder inom 
Måltidsverksamheten samt handlingsplaner för de olika verksamheterna. 

Biträdande barn-och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet och beskriver 
 inför kommunstyrelsens arbetsutskott vid dagens möte.

Beslutsunderlag
1. Måltidsverksamheten Sammanställning  av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §81).doc
_____
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Dnr KFN 2016/29

§ 45 Regler och förhållningssätt för Walk of 
Fame 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Nämnden ställer sig positiva till inrättandet av en Walk of Fame och förslaget till 
reglemente, och

2. Uppdra till kultur- och fritidsstrategen att utforma ett avtalsförslag, och

3. Hemställa till Kommunstyrelsen att anta förslaget om Walk of Fame, samt

4. Uppdra till Kommunstyrelsen att teckna avtal med Höörs försköningsförening.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för nämndes ledamöter.

Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016-01-
18 att föreningen tillsammans med Höörs kommun skulle anlägga en Walk om Fame på 
trottoaren på Nya Torg.

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och 
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2016-03-22 innebärande 
att Höörs Försköningsförening fick i uppdrag att utveckla sitt förslag, i samarbete med 
Kultur- och fritidssektorn och att upprätta ett reglemente som klargör ansvarsfördelningen 
för Walk of Fame och att nämnden ställde sig positiv till förslaget.   

Höörs försköningsförening har inkommit med förslag på regler och förhållningssätt för 
Walk of Fame. Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs 
Försköningsförening och Höörs kommun, kommitté och kriterier för att tilldelas en platta. 
Förslaget från Höörs Försköningsförening innehåller också regler om tillkännagivning och 
invigning. Föreningen föreslår nu, efter samråd med Samhällsbyggnadssektor, att namn 
ska ingraveras på plats i mittgången på torget.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för beslutsförlaget.

Beslutsunderlag
1. Regler och förhållningssätt för walk of Fame.doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §18).doc
_____
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Dnr KFN 2016/29

§ 76 Walk of Fame

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Hemställa till Kommunstyrelsen att teckna avtal med föreningen, och

2. Hemställa till Kommunstyrelsen att utse två representanter som tillsammans med 
Höörs Försköningsförening skall utgöra kommittén för Walk of Fame.

 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Hilda Knafve anmälde ärendet som en extra punkt under fastställande av 
föredragningslistan.

Kultur- och fritidssektorn hade ett diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet den 
2017-03-15. Kommittén som skall utse kandidater skall bestå av tre representanter från 
Höörs Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun.

Nytt avtalsförslag är upprättat och samtliga parter har fått möjlighet att lämna synpunkter 
förklarar Hilda Knafve.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §57).doc
2. Förslag till avtal walk of fame rev 2017-03-29.docx
_____
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Avtal

Överenskommelse om Walk of fame på Nya torg i 
Höörs kommun

Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:

Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: Hilda Knafve, 0413-281 58, hilda.knafve@hoor.se 

Höörs försköningsförening, org. nr. 842000-9816
Åkersbergsgatan 13A, 243 32 Höör
Kontaktperson: Pehr-Ove Pehrson, 070- 914 92 64, skonahoor@gmail.com 

Syfte  

Walk of fame på Nya torg i Höör finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma viktiga 
personer, som betytt/betyder mycket för kommunens utveckling. 

Walk of fame är också en viktig del i marknadsföringen av kommunen. 

Höörs Försköningsförening  

Höörs Försköningsförening beställer och bekostar blästringen av namn på befintliga stenplattor i 
mittgången på Nya torg. Färg ska inte användas. Blästringen sker på plats. Föreningen/entreprenören 
svarar för erforderlig avstängning och meddelar samhällsbyggnadssektor tidpunkt för arbetet minst två 
veckor i förväg.

Typsnitt: Avenir 
Teckenstorlek: 36 mm
Djup: 7-8 mm

Höörs Kommun 

Höörs kommun ansvarar för förvaltningen och skötseln av Walk of Fame-plattorna

Kommunen ansvarar också för att den dokumentation som finns om personerna finns tillgänglig för 
allmänheten såväl vid kommunens turistinformation, på biblioteken som på kommunens hemsida. 

Kommitté

Tre representanter från Höörs Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun bildar 
den kommitté som utser de personer som får möjlighet att förgylla Nya Torg med sitt namn.

Allmänheten har fortlöpande möjlighet att lämna förslag på lämpliga kandidater till såväl 
Försköningsföreningen som till kommunen. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Föreningsgatan 11 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

mailto:hilda.knafve@hoor.se
mailto:skonahoor@gmail.com
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Kriterier för att tilldelas en platta  

Det står kommittén fritt att efter kompetens utse vem som ska föräras en platta i Höörs Walk of Fame. 
Kommitténs beslut kan inte överklagas, dock finns följande kriterier att följa:

Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning till Höörs kommun på något sätt och tillfört kommunen 
bestående mervärden. 

Tillkännagivande och invigning 

På Nationaldagen den 6 juni tillkännages namnet på den person/de personer som tilldelats en platta i 
Höörs Walk of Fame. 

På kulturnatten samma år invigs själva plattan med en liten ceremoni, gärna med aktuell person på 
plats. 

För Höörs kommun För Höörs försköningsförening

Ort och datum Ort och datum

Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn



Regler och förhållningssätt för
Walk of fame på Nya Torg i Höörs kommun.

Syfte  
Walk of fame i Höör finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma 
viktiga personer, som betytt/betyder mycket för kommunens utveckling. 
Walk of fame är också en viktig del i marknadsföringen av kommunen. 

Höörs Försköningsförening  
Befintliga plattor på torgets mittgång användes. Försköningsföreningen bekostar 
blästringen av namn och ersätter även förstörd platta.  

Höörs Kommun 
Höörs kommun ansvarar för förvaltningen, monteringen och skötseln av Walk 
of Fame-plattorna
Kommunen ansvarar också för att den dokumentation som finns om personerna 
finns tillgänglig för allmänheten såväl vid kommunens
turistinformation, på biblioteken som på kommunens hemsida. 

Kommitte
Tre representanter från Höörs Försköningsförening och två från Höörs kommun  
bildar den kommitté som utser de personer som får möjlighet att förgylla Nya 
Torg med sitt namn.
Allmänheten har fortlöpande  möjlighet att lämna förslag på lämpliga kandidater 
till såväl Försköningsföreningen som till kommunen. 

Kriterier för att tilldelas en platta  
Det står kommittén fritt att efter kompetens utse vem som ska föräras en platta i 
Höörs Walk of Fame. Kommitténs beslut kan inte överklagas, dock finns 
följande kriterier att följa:
Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning till Höörs kommun på något sätt 
och tillfört kommunen bestående mervärden. 

Tillkännagivande och invigning 
På nationaldagen den 6 juni tillkännages namnet på den person som tilldelats en 
platta i Höörs Walk of Fame. 
På kulturnatten samma år inviges själva plattan med en liten ceremoni, gärna 
med aktuell person på plats. 
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Dnr KSF 2017/125

§ 62 Vänortsutbyte med norsk kommun - 
Social sektor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun avger följande avsiktsförklaring:

1. Höörs kommun ska arbeta för att skriva ett avtal om samarbete med den norska 
kommunen Frogn.

2. Höörs kommun ska utforma ett förslag till avtal som ska definiera innehållet i ett 
framtida erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Frogns kommun ska bjudas in att delta i 
arbete med utformning av avtalet.

3. Höörs kommun ska redovisa resultatet av arbetet till kommunstyrelsen senast vid 
kommunstyrelsens möte i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Frogn ligger vid Oslofjordens östra sida, söder om Oslo. Kommunen har 15 000 invånare 
och huvudort är Dröbak.

Kontakten mellan social sektor i Höör och socialtjänst samt skola i Frogn kommune har 
pågått under flera år. Tjänsteman från social sektor har vid ett flertal tillfällen deltagit i och 
föreläst på temadagar i Frogn och Frogns ledningsgrupp har gjort studiebesök i Höör.

I Norge används familjerådslag flitigt i den sociala barna- och ungdomsvården och staten 
ansvarar för utbildning och stöd till kommuner. Att, som Höör, använda metoden också 
inom andra områden är ett arbete som påbörjats i Frogn. Både skolan och socialtjänsten i 
Frogn är aktiva i detta arbete.

Social sektor i Höör har under många år bedrivit ett utvecklingsarbete under vilket ett 
medborgarperspektiv växt fram. Synsättet manifesteras tydligast i metoden 
familjerådslag. Detta utvecklingsarbete intresserade ledningsgruppen i Frogn och 
föranledde ett två dagar långt studiebesök i Höör våren 2014. I december 2015 beslutade 
Kommunestyret i Frogn i samband med handlingsprogrammet 2016-2019 att starta tre 
centrala projekt; ”Ansvar for eget liv”, ”Orden i eget hus” och ”Lean”. Dessa projekt ska 
ses i ett sammanhang och ha en tydlig överbyggnad.

 

Målsättning för projektet ”Lean” är att ”Å oppnå en effektiv og lønnsom kommune, med 
engasjerte medarbeidere og innbyggere”.

Projektet ”Ansvar for eget liv” har som mål att alla anställda i Frogns kommun ska 
praktiskt visa att de arbetar efter den värdegrund som innebär att de har en 
grundläggande tro på att:
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”Alle mennesker har rett till, ønsker og evner å ta ansvar for eget liv

Alle innbyggere er likeverdige parter

Vi respekterer innbyggernes resurser

Alle skal være tilstede i og eie beslutningsprosesser som angår dem selv

Tillit fører til ansvarlighet”

Målsättningen för projektet ”Orden i eget hus” är att ett enhetligt system för intern kontroll, 
baserat på processer och riskbedömningar, implementeras i hela organisationen. 
Kartläggning av arbetsprocesser, riskbedömningar, intern kontroll och rapportering ska ha 
fokus på ovan nämnda värdegrund.

De tre projektledarna för projekten besökte social sektor i Höör i maj 2016 för 
informationsutbyte. De hade då också med sig en önskan från politiker och ledningsgrupp 
i Frogn om ett mer organiserat samarbete med Höörs kommun.

I Höörs kommun har kommunstyrelsen fastställt fyra mål för åren 2016 – 2019.

”God livsmiljö och boende för alla” innebär bland annat att stimulera Höörsborna att skapa 
sig goda livsförutsättningar genom att ta eget ansvar och vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

”Tillgängliga och professionella” genom att tjänster och service tillgängliggörs samt att 
medborgarna får ett yrkeskunnigt och bra bemötande.

”innovativa och ansvarsfulla” innebär att skapa en känsla av sammanhang hos 
medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Långsiktigt hållbar ekonomi” genom att agera förebyggande och samverka för att 
framtida medborgare ska ha goda livsvillkor.

 

Höör och Frogn är två jämnstora kommuner, som båda skulle ha nytta och glädje av ett 
samarbete som vänorter. Vi har gemensamma intressen av att utveckla våra kommuner 
mot ett tydligare medborgarperspektiv.

 

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun avger följande avsiktsförklaring:

1. Höörs kommun ska arbeta för att skriva ett avtal om samarbete med den norska 
kommunen Frogn.

2. Höörs kommun ska utforma ett förslag till avtal som ska definiera innehållet i ett 
framtida erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Frogns kommun ska bjudas in att delta i 
arbete med utformning av avtalet.

3. Höörs kommun ska redovisa resultatet av arbetet till kommunstyrelsen senast vid 
kommunstyrelsens möte i juni 2017.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsförslag av 
Stefan Lissmark (S).  Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalls och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med av Stefan Lissmark (S) föreslagen 
ändring bifalls.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse om vänortsutbyte av Ewa Näslund.docx
2. Meddelande.htm.pdf
3. Tjänsteskrivelsekanslichefen.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §53).doc
_____
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SOCIAL SEKTOR

Upplägg för samverkansavtal med Frogn
Bakgrund
I Höörs kommun bedrivs ett utvecklingsarbete som har intresserat ledningsgruppen i den norska 
kommunen Forgn kommune. Kommunen har startat tre centrala projekt där målsättningen är att dels 
att:

 Uppnå en lönsam och effektiv kommun med engagerade medarbetare och medborgare
 Ha ett enhetligt system för intern kontroll

Dessa utvecklingsområden ligger i linjer med satsningar Höörs kommun vill göra. Kommunstyrelsen 
har därför avgett en avsiktsförklaring om ett formaliserat samarbete kommunerna emellan (se § 62 KS 
2017-03-13). Samma beslut har tagits av rådmansgruppen i Frogns kommun

Denna PM belyser hur samverkan kan ske:
 Vilka områden som är relevanta att samverka i
 Vilka sektorer och verksamheter som berörs
 Finansiering
 Utgångspunkter och innehåll för ett samverkansavtal 

Samverkansområden 
Båda kommunera ser tre relevanta samverkansområden:

 Medborgarens egen ansvar. Det handlar om att alla människor har rätt till och har en önska 
att ha någon förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.
För Höörs kommun är det viktigt att utveckla ett gemensamt arbetssätt för hur chefer och 
medarbetare möter kommunmedborgare och ger dem utrymme att nyttja sina egna resurser 
och ta eget ansvar

 Att hitta arbetssätt för detta är svårt då det handlar om att ändra expertrollen och skapa en 
kulturförändring

 Därför är det intressant att samverka med en annan kommun, i ett annat land, som har 
liknande förutsättningar som Höörs kommun

 Samverkansområdet berör samtliga sektor 
 Önskat resultat för båda kommunerna: En verktygslåda med metoder tas fram som bygger på 

ett gemensamt förhållningssätt mellan sektorerna
 Intern kontroll med fokus på möjligheter och risker: Arbetssätt för att göra den interna 

kontrollen förebyggand genom att skapa 
o Sektorsövergripande dokument och rutiner, 
o koppla interna kontrollen till ledningssystem, beteende och strategier. 
o Att skapa insikt i ett förhållningssätt som stärker etik, regelefterlevnad 

medborgarresultat och kvalitet och motverkar korruption och osund kultur.
o t etik och antikorrupt beteende, r
o Samverkansområdet berör samtliga sektorer 

 Resultatstyrning
o Samverkansområdet handlar om att ta fram metoder för målformulering och 

uppföljning samt hitta rutiner som stärker ett förhållningssätt med medborgaren i 
fokus, tydliga krav till ledare, utvecklande av kunskap och erfarenheter.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Till kommunstyrelsen
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o Samverkansområdet berör samtliga sektorerer 

Övergripande målsättning / önskat resultat
En övergripande målsättning i samverkansarbetet är att båda kommunerna driver aktiviterer som 
förstärker kvalitet, metoder och det praktiska arbetssättet och som samtidigt speglas i chefer och 
medarbetares förhållningssätt. 

 Samverkansområdena har koppling till Höörs kommuns fyra mål (god livsmiljö och bra 
boende för alla, tillgängliga och professionella, innovativa och ansvarsfulla och långsiktig 
hållbar ekonomi)

 Genom ett gemensam idélösning och arbetssätt kommunerna emellan stärks nyttan för 
medborgare och medarbetare

 Resultatet av samarbetet ska ge effekt på introduktion av medarbetare och förtroendevalda

Organisering av projektet
 Projektägare är kommundirektören
 Styrgrupp är ledningsgruppen
 I arbetsgruppen ingår medarbetare med expertkunskaper i de olika samverkansfrågorna och 

den kan se något annorlunda ut beroende på vilken fråga som hanteras 
 Forum för att resonera kring gemensam förhållningsätt är:

o Kommunstyrelsen
o Chefs- och arbetsledarträffarna 

 Återkoppling från samarbetet ska kontinuerligt lämnas till medarbetare och förtroendevalda i 
nämnder och styrelser. Samverkan ska redovisas i den årliga budget- och 
årsredovisningsarbetet.

Tidsperiod för samverkan
För att få fram metoder och ge effekt i verksamheten behövs en samverkan på 5 år. Projektet startar 1 
januari 2018 och pågår till 31 december år 2022.

2017
 Möte 1: Projektplan tas fram kommunera emellan och ansökningar till olika fonder görs.

2018:
 Möte 1: Uppstartsmötet med relevanta aktörer. Beslut om mindre arbetsgrupper som arbetar i 

de olika frågorna
 Möte 2: Arbetsmöte där grupperna träffas och arbetar 
 Möte 3: Redovisning i slutet av året och förädling av projektplan för nästa år

2019
 Möte 1: arbetsmöte 
 Möte 2: workshops med chefer och medarbetare
 Möte 3: Redovisning i slutet av året och förädling av projektplan för nästa år

2020
 Möte 1: arbetsmöte 
 Möte 2: workshops med chefer och medarbetare
 Möte 3: Redovisning i slutet av året och förädling av projektplan för nästa år
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2021
 Möte 1: arbetsmöte 
 Möte 2: workshops med chefer och medarbetare
 Möte 3: Redovisning i slutet av året och förädling av projektplan för nästa år

2022
 Möte 1: arbetsmöte 
 Möte 2: workshops med chefer och medarbetare
 Möte 3: Redovisning i slutet av året och med utvärdering

Resurser
Samverkansområdena är prioriterade områden hos båda kommunerna. Kostnaderna uppskattas till X 
kronor där huvuddelen är medarbetarnas arbetstider. 

Resurser behövs till: 
 Arbetsmöten för att planera och ta fram metoder 
 Ta in externa experter för att utveckla och validera föreslagna metoder (50 000 kr)
 Workshops med chefer och medarbetare för att utveckla metoder och skapa ett 

förhållningssätt
 Metoder och verktyg för utbildning och kunskapsöverföring till nya medarbetare och 

förtroendevalda som verkar i kommunerna
 Administrera och kommunicera om samverkansarbetet
 Resor och projektmaterial

EU-medel kommer att sökas ur fonden ”Demokratisk delaktighet och engagemang”. Medel kan sökas 
för aktiviteter som stärker medborgarnas engagemang och människors inkluderande. 25 000 Euro kan 
sökas och kravet är att minst 25 deltar i projektet från samarbetsområdena. 

Ewa Näslund Helena Sjöholm
Titel
0413-
namn.namn@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/125

§ 203 Redovisning av arbete med 
Vänortsutbyte med norsk kommun - 
Social sektor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

2. Informationen anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I Höörs kommun bedrivs ett utvecklingsarbete som har intresserat ledningsgruppen i den 
norska kommunen Frogn kommune. Kommunen har startat tre centrala projekt där 
målsättningen är att uppnå en lönsam och effektiv kommun med engagerade 
medarbetare och medborgare samt ha ett enhetligt system för intern kontroll. Dessa 
utvecklingsområden ligger i linjer med satsningar Höörs kommun vill göra. 
Kommunstyrelsen har därför avgett en avsiktsförklaring om ett formaliserat samarbete 
kommunerna emellan (se § 62 KS 2017-03-13). Samma beslut har tagits av 
rådmansgruppen i Frogns kommun.

Social sektor har i ett PM belyst hur samverkan kan ske:

- Vilka områden som är relevanta att samverka i

- Vilka sektorer och verksamheter som berörs

- Finansiering

- Utgångspunkter och innehåll för ett samverkansavtal

Förslag på avtal kommer läggas in när det kommit in till kommunkansliet.

Beslutsunderlag
1. protokollsutdrag från KS 2017-03-13 § 62
2. PM m upplägg för samverkansavtal med Frogn.docx
 
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Utredningsuppdrag kring strategiska 
markförvärv

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören uppdras att undersöka förutsättningarna inför budgivning på Orups 
sjukhuset.

Ärendebeskrivning
Orups sanatorium eller sjukhus ligger på sluttningen vid Ringsjöns norra strand söder om Höör. 
Sanatoriet stod färdigt 1915 med 210 vårdplatser för lungsjuka patienter. Orup används idag för 
rehabilitering. Orupssjukhuset är ett typexempel på sanatorium. Den stora vårdavdelningen är 
förlagd i söder och bildar en T-formad plan med ekonomi- och köksavdelningar mot norr. På 
översta våningen fanns liggverandor, som dock blivit inglasade. Huvudbyggnaden är 
sammanbyggd med Malmöpaviljongen som har två mindre flyglar mot norr. Den vitputsade 
överläkarebostaden byggdes samtidigt som huvudbyggnaden och paviljongen, 1912-1915, och 
stämmer också överens i stil med dessa. Även kapell- och obduktionsbyggnaden tillhör den 
ursprungliga anläggningen. 

År 1928 byggdes vattentornet i en stil som påminner om äldre försvarsbyggnader. Intendent- och 
underläkarebostaden, en gulputsad tvåfamiljsvilla i utkanten av sjukhusområdet, avviker från de 
äldre byggnaderna. Villan är uppförd 1924 i stil som mindre herrgård. Under 1900-talet har en 
kontinuerlig utbyggnad av anläggningen genomförts med byggnader, djurpark och skogsområde 
med promenadstigar.

Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade den 24 november 2015, § 86, att godkänna 
"försäljning i överensstämmelse med upprättat köpeavtal för fastigheten Bosjökloster 1:24 och 
1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpeskilling om 44 500 000 kr".  Förvaltningsrätten i Malmö 
upphävde beslutet genom dom den 23 augusti 2016.  Anledningen till förvaltningsrättens dom 
var att Region Skåne fått ett bud på 60 miljoner kronor och försäljningen ansågs därför vara ett 
otillåtet bidrag till köparen. Nu förbereder sig Region Skåne för att starta en ny 
försäljningsprocess.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Det finns politiskt intresse för att undersöka vilka intressen Höörs kommun har att bevaka inför 
budgivningsprocessen. Det finns inga lagliga hinder för detta

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Dom angående försäljningen av Orupssjukhuset.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/241

§ 166 Uppdrag till kommundirektören att 
lägga bud på Orups sjukhuset

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ärendet återremitteras till kommundirektören för komplettering av beslutsunderlaget med 
grundfakta och juridisk information om kommunens handlingsutrymme. Ärendet ska tas 
upp igen på nästa arbetsutskottsmöte i maj.

Ärendebeskrivning
Ärendet är upplagt på initiativ av kommunstyrelsens ordförande på beredningsmötet. 
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
kommundirektören uppdras att lägga bud på Orupsjukhuset. Ärendet har inte beretts av 
förvaltningen.

Kansliets bedömning är att frågan om kommunen ska köpa in en så stor fastighet är av 
större vikt för kommunen och därför bör beslutas av kommunfullmäktige (3 kap. 9 § 
kommunallagen). Ärendet bör även beredas av förvaltningen, exempelvis av 
ekonomichefen och gruppen för strategisk lokalförsörjning där kommunarkitekten ingår. 
På så sätt kan frågan belysas ekonomiskt och kommunfullmäktiges ledamöter får 
underlag som visar hur ett sådant förvärv passar in i översiktsplanen och befintlig 
planering för kommunens lokalförsörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
_____
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Malmö 

KLAGANDE 
Per-Olof Skerup 
Box 200 99 
200 74 Malmö 

Ombud: Jur.kand. Alexander Gyllensten 
Advokatfirman Proforma AB 
Kyrkogatan 17 
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MOTPART 
Region Skåne 
291 89 Kristianstad 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Regionfullmåktige i Region Skånes beslut den 24 november 2015, § 86 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsråtten upphåver det överklagade beslutet. 

Dok.Id 309281 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 4522 Kalendegatan 6 040-35 35 00 040-97 24 90 måndag - fredag 
203 20 Malmö E-post: kanslil.fma@dom.se 08:00-16:00 

www.forvaltningsrattenimalmo. domstol, se 
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Avdelning 1 

BAKGRUND 

Den 18 september 2015 upprättades ett köpekontrakt avseende försäljning 

av Region Skånes fastigheter, Höör Bosjökloster 1:24 och 1:86. Enligt avta

let överlåter Skåne låns landsting fastigheterna till Bera Holding i Lund AB 

(Bera AB) för en köpeskilling om 44 500 000 kronor. 

I köpekontraktet (§ 13) angavs följande: 

"En förutsättning för detta avtals giltighetet är att region Skånes politiska 

ledning beslutar godkänna köpekontraktet senast 2015-11-30 och verkstäl

ligheten av detta heslut vunnit laga kraft, senast 2017-09-17. För det fall 

villkoren ovan inte blir uppfyllda ska köpet återgå och, utöver betald hand

penning som ska återbetalas i sin helhet, har ingen av parterna rätt att 

framställa något ekonomiskt anspråk på den andra parten. " 

Servicenåmnden i Region Skånes ordförande låmnade den 13 oktober 2015 

ett beslutsförslag till nåmnden i vilket sammanfattningsvis bl.a. följande 

angavs. Höörs kommun har getts möjlighet att låmna bud på fastigheten 

men avstått. Förutsåttningarna för budgivningen var att bud skulle låmnas i 

en sluten budprocess. De som har visat intresse av att låmna bud på Orups 

sjukhusområde fick ta del av förutsåttningarna för budgivningen. Förslag till 

hyresavtal med Region Skåne innefattades i den information som låmnades 

ut. Den 30 augusti 2015 hade fem bud kommit in. Samtliga budgivare har 

kommit in med seriösa bud och har visat intresse av att utveckla fastigheter

na. Förslag föreligger på köpekontrakt avseende Bera AB. - Det angavs att 

tre av buden varit relativt rena bud som varit enkla att vårdera, medan två 

bud haft ett stort prisspann samt innehållit en stor andel reservationer och 

föråndringar. 

¬
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Servicenämnden i Region Skåne beslutade den 22 oktober 2015, § 53, a tt 

föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmåktige följande: "Regionfull

mäktige godkänner försäljning i överensstämmelse med upprättat köpeavtal 

för fastigheten Bosjökloster 1:24 och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en 

köpeskilling om 44 500 000 kr". 

Den 5 november 2015, § 180, beslutade Regionstyrelsen i Region Skåne att 

föreslå regionfullmåktige att godkånna försåljningen i enlighet med den 

exakta skrivningen i servicenåmndens förslag. 

Regionfullmåktige i Region Skåne beslutade den 24 november 2015, § 86, 

att godkånna "försäljning i överensstämmelse med upprättat köpeavtal för 

fastigheten Bosjökloster 1:24 och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpe

skilling om 44 500 000 kr". 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

Per-Olof Skerup yrkar att förvaltningsråtten upphåver regionfullmåktiges 

beslut. Som råttslig grund för sin talan åberopar han att beslutet att god

kånna fastighetsförsåljningen innebår att Bera AB låmnas ett individuellt 

inriktat stöd i strid med 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen och dårtill 

att regionen har åsidosatt sin upplysningsskyldighet enligt 12 § lagen om 

tillåmpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Region Skåne anser att överklagandet ska avslås. 

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER M.M. 

Förvaltningsråtten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 

10 kap. kommunallagen. Det innebår dels att endast det överklagade beslu

tets laglighet och inte dess låmplighet prövas, dels att prövningen endast 

¬
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omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. Prövningen av om ett beslut 

som fattats av en kommun eller ett landsting ska upphävas får enligt 10 kap. 

10 § grundas endast på de omståndigheter som klaganden har hänvisat till. 

110 kap. 8 § anges på vilka grunder ett sådant beslut kan upphävas, nämli

gen om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte år en angelågenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommuner och landsting genomföra 

åtgårder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det 

finns synnerliga skäl för det. Fastighetsförsäljningar där försäljningspriset 

betydligt understiger marknadsvärdet kan enligt rättspraxis utgöra otillåtet 

stöd. 

11 § lagen om tillåmpning av Europeiska unionens statsstödsregler anges 

att lagen gäller för statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den som 

avser att vidta stödåtgärder som Europeiska kommissionen enligt artikel 

108.3 i EUF-fördraget ska underrättas om ska enligt lagens 12 § lämna 

upplysningar om åtgärderna till regeringen eller den myndighet som rege

ringen bestämmer. 

I Europeiska kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga 

myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT C 209,10.07.1997, 

s. 3) beskrivs två förfaranden, öppet anbudsförfarande respektive faststål-

lande av marknadsvårdet genom oberoende expertvårdering, som enligt 

kommissionen automatiskt utesluter inslag av statligt stöd. Det anges att en 

¬
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överlåtelse av mark och byggnader efter ett vederbörligen offentliggjort, 

öppet och villkorslöst anbudsförfarande (av auktionstyp), där det bästa eller 

det enda anbudet antas, utgör per definition en försäljning till marknadspris 

och innefattar följaktligen inte statligt stöd. Vidare sägs bl.a. följande. Ett 

anbud är vederbörligen offentliggjort när det upprepade gånger under en 

rimligt lång tidsperiod (två månader eller mer) tillkännagivits i inhemsk 

press, fastighetstidningar eller andra lämpliga publikationer och via fastig-

betsmäklare som vänder sig till ett brett urval av tänkbara köpare, så att alla 

tänkbara köpare kan nås för kännedom. Ett erbjudande är villkorslöst när 

alla köpare generellt är oförhindrade att förvärva marken och att använda 

den för sina egna syften. 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 

Per-Olof Skerup: 

Region Skåne har överlåtit de aktuella fastigheterna till Bera AB för 44,5 

miljoner kronor. Detta trots att man inom den föreskrivna anbudstiden hade 

tagit emot ett anbud om upp till 55 miljoner kronor och efter anbudstiden, 

men före kontraktsskrivningen, fått ett bud om upp till 75 miljoner kronor 

samt, efter kontraktsskrivningen men drygt en månad före fullmäktiges 

sammanträde, upplysts om att han själv undertecknat ett köpekontrakt som 

garanterar en köpeskilling om minst 55 miljoner kronor och en potentiell 

sådan om 60 miljoner kronor. 

Föreberedelser av fastighetsöverlåtelserna hade initierats redan är 2007. 

Endast de personer som under årens gäng visat intresse för fastigheterna 

erbjöds att lämna bud. Budgivningen skedde i en helt sluten process. Där

med föreligger tvä förhållanden som typiskt sett torde inverka menligt pä 

möjligheterna att fä bästa möjliga köpeskilling. 

¬
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Inom den föreskrivna tiden lämnade fyra intressenter anbud. Bera AB bjöd 

ett bestämt belopp om 44,5 miljoner kronor. Ulf Engdahl lämnade ett bud 

avseende en köpeskilling om minst 20 miljoner kronor och som mest 55 

miljoner kronor. Efter tidens utgång meddelades Engdahl att regionen valt 

att gå vidare med "den anbudsgivare som lämnat högst anbud", men att 

man hoppades att han var villig att kvarstå vid sitt bud för det fall vinnande 

anbudsgivare skulle frånträda. 

Budgivare och budnivåer hölls hemliga åven efter att vinnande anbud hade 

utsetts. Ulf Engdahl hade dock på omvågar fått veta att han sjålv lagt ett 

bud på fastigheterna. Tillsammans med ytterligare en person lade han och 

Engdahl ett reviderat anbud om maximalt 75 miljoner kronor. Regionen 

meddelade då att det skulle innebåra ett avsteg från den upprättade planen 

att acceptera det budet. Således valde man att bortse från det. 

Först när kontrakt hade skrivits offentliggjordes nivån på anbuden. Region 

Skånes tjånstemän uppgav då att skälet till att Engdahls första bud och det 

reviderade budet inte bedömts som högst var att budintervall angetts istället 

för ett bestämt belopp. Enligt tjänstemännen riskerade regionen för det fall 

man gått vidare med något av de buden att efter förhandling inte få mer än 

intervallens minimibelopp samtidigt som övriga budgivare då eventuellt 

tappat intresset. Region Skåne riskerade dock naturligtvis åven att Bera AB 

skulle dra sig ur affåren eftersom löften att förvårva fast egendom ju inte år 

bindande. Genom att fokusera på miniminivån avstod Region Skåne från 

möjligheten att sålja till intervallens maximipris utan att närmare utvärdera 

förutsättningarna för en sådan lösning. 

Han sjålv och Engdahl beaktade dock Region Skånes farhågor och lämnade 

ett bud i form av ett undertecknat köpekontrakt - sånär som på köpeskil

lingen (och avtalsparterna) likalydande med det kontrakt som regionen 

tecknat med Bera AB - vilket gav regionen möjligheten att binda anbuds-
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givarna till dess regionfullmäktige kunde fatta beslut om godkännande. 

Budet avsåg en köpeskilling om 60 miljoner kronor och, för det fall en 

undersökning av fastigheterna så föranledde, en maximal nedsåttning om 

fem miljoner kronor, dvs. ett avtal med garanterad köpeskilling om 55 mil

joner kronor. Budet låmnades i sådan tid att det var tillgångligt för såvål 

den berörda nämnden som regionstyrelsen vid beredningen av ärendet. 

Trots att regionservice, fastighets- och servicenämnden, regionstyrelsen 

och flera av regionfullmäktiges ledamöter uppmärksammades på att fastig

heterna kan såljas till ett högre belopp ån det Bera AB kommer att betala 

har försålj ningen gått ograverat genom instanserna för att sedan slutligen 

godkännas av fullmäktige. 

Att fastigheterna överlåtits till ett pris som kraftigt understiger vårdet som 

indikeras av konkurrerande bud innebår att ett individuellt inriktat stöd 

låmnas Bera AB utan att det finns synnerliga skäl för det. Även om det 

funnits synnerliga skäl för stödet har regionen inte i förväg lämnat upplys

ning om stödåtgärden och därmed åsidosatt sin upplysningsskyldighet en

ligt 12 § lagen om tillåmpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Region Skåne: 

Försålj ningen har skett genom en ordnad process arrangerad och genom

förd via anlitad professionell mäklare. 

Det bud som lämnades med intervallet 20 - 55 miljoner kronor har inte 

kunnat accepteras eftersom det var förenat med en rad villkor och krav, 

bl.a. att Höörs kommun vidtar vissa åtgärder. Budet bedömdes som alltför 

osäkert för att kunna accepteras och inte som det marknadsmässigt bästa 

anbudet. 
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Det anbud som lämnats av Per-Olof Skerup tillsammans med Ulf Engdahl 

som innebär en köpeskilling om 60 miljoner kronor har, sett till samtliga 

omständigheter, bedömts som ett sämre alternativ än det ingångna köpe

kontraktet. Skälet för detta är att ett antagande av det budet också hade in

neburit att regionens avtal med Bera AB behövt sågas upp. 

Mot bakgrund av civilråttsliga regler hade det inte varit möjligt att utan 

giltigt skål såga upp det ingångna kontraktet utan att regionen skulle riskera 

någon form av sanktion som skulle överstiga den eventuellt högre köpeskil

ling som skulle kunna uppnås genom att anta det nåmnda budet. Region 

Skåne anser att § 13 i köpeavtalet ska förstås som att dess giltighet år vill-

korad av regionfullmåktiges godkånnande. Dock kan inte uteslutas att det i 

en skadeståndstalan med framgång skulle kunna argumenteras för att ett 

politiskt organ, såsom servicenåmnden eller regionstyrelsen, kan anses ut

göra en del av Region Skånes "politiska ledning". Köpekontraktet har god-

kånts genom beslut i servicenåmnden och i regionstyrelsen. Inte heller kan 

det uteslutas att med stöd av principen om culpa in contrahendo i en sådan 

process med framgång skulle kunna argumenteras för att det funnits en lo

jalitetsplikt parterna emellan som inneburit att det endast varit möjligt att 

avstå från att godkånna budet om det funnits godtagbara skål. De nåmnda 

riskerna har inte bedömts vara obetydliga. Dårtill har åven beaktats risken 

för att det finns ytterligare argument mot Region Skåne som inte kunnat 

identifieras. Oavsett utgången hade en råttsprocess i sig medfört direkta och 

indirekta kostnader. Det har funnits goda och affårsmåssiga skål för att 

undvika en potentiellt mycket dyrbar och långdragen process enbart i syfte 

att kunna anta ett högre bud som eventuellt inte skulle infrias. 

Att gå in i råttsprocess hade dessutom kunnat antas kraftigt fördröja dagen 

för tilltråde för den slutlige förvårvaren av fastigheterna. Under den tiden 

skulle regionen tvingats förvalta dem, något som inte varit önskvårt ur vare 

sig ekonomisk eller verksamhetsmåssig synvinkel. 
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Dessutom är det ytterst olämpligt för en offentlig aktör att medvetet bryta 

ingångna avtal utan giltiga skäl. Ett sådant agerande skulle kunna ha skapat 

bad-will för Region Skåne. Om regionen skulle uppfattas som en oseriös 

aktör hade detta uppenbart kunnat negativt påverka möjligheterna att i 

framtiden göra goda affårer. 

En annan omståndighet som beaktades var de potentiella köparnas förmåga 

att genomföra köpet. Per-Olof Skerups förmåga bedömdes inte vara lika 

god som B era AB:s. 

Vidare har beaktats att det av tidmåssiga skål inte varit möjligt, eller i vart 

fall affårsmåssigt försvarbart, att inte anta Beras AB:s bud. Om fullmåktige 

beslutat att inte godkånna avtalet hade årendet behövts beredas på nytt och 

en ny försåljningsprocess hade behövts initieras med tidsutdråkt som följd. 

Det finns inga garantier för att man då fått ett högre bud ån det som redan 

accepterats. En ny försåljningsprocess hade också inneburit direkta kostna

der av olika slag samt ökade förvaltningskostnader och andra olågenheter 

ur ett verksamhetsperspektiv. Per-Olof Skerup hade under denna tid varit 

obunden av sina tidigare bud. 

Det bedömdes som såkrare och mer affårsmåssigt att inte bryta ingånget 

avtal. Sett till samtliga omståndigheter har det marknadsmåssigt båsta an

budet antagits. Ingåendet av kontraktet kan dårför inte utifrån en objektiv 

bedömning ses som ett gynnande. 

Begreppet "stöd" i kommunallagen innefattar åven ett subjektivt moment, 

någon form av vilja att faktiskt gynna mottagaren (se RÅ 1989 not 78). En 

kommun som t.ex. köper en begagnad lastbil för 100 000 kronor i tron att 

den gör en bra affår kan knappast anses ha låmnat ett stöd till en enskild 

åven om det i efterhand skulle visa sig att bilen har ett marknadsvårde om 

endast 80 000 kronor. Valet av köpare har i detta fall skett utifrån en saklig 
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prövning av bl.a. anbudens storlek, de potentiella köpamas förmåga att ge

nomföra köpet och omständigheterna i övrigt utan avsikt att gynna enskild. 

Efter avslutad försäljningsprocess har den potentiella förvärvare som vid 

den tidpunkten lämnat det bästa budet, sett till alla omständigheter, antagits 

som köpare. Att försäljning sker till marknadsmässig köpeskilling har sä

kerställts genom en professionell försäljningsprocess. Det rimliga är att en 

kommun efter en sådan process ska kunna anta det vid tidpunkten bästa 

budet. Detta dels eftersom det inte finns garantier för att en ny försäljnings

process skulle generera bättre bud och dels då vad som utgör marknads

värde är beroende av tidpunkten. Om man hade valt att avbryta ärendet 

med anledning av det sent inkomna budet och påbörja en ny försäljnings

process hade detta resulterat i ett nytt marknadsvärde. Per-Olof Skemp 

hade då, får man anta, begränsat sitt bud till att ligga precis lite högre än 

övrigas bud. En sådan tänkt försäljningsprocess skulle ha resulterat i ett 

nytt vid den tiden gällande marknadsvärde. Den logik som Per-Olof Skemp 

synes förespråka innebär att även nya försäljningsprocesser kan behövas 

göras om till följd av att någon lämnat in ett nytt bud. Risken är uppenbar 

att en potentiell förvärvare missbmkar en sådan ordning för att "trötta ut" 

andra budgivare. 

Statsstöd enligt Europeiska unionens regler har inte utgått. Region Skåne 

har därför inte varit skyldig att anmäla försäljningen till regeringen. 

Per-Olof Skerup har genmält bl.a. följande. 

Avtalet med Bera AB skulle inte ha behövt "sägas upp" om ett annat anbud 

antagits och detta skulle inte ha lett till några ekonomiska sanktioner för 

Region Skåne. Av § 13 i kontraktetet framgår uttryckligen att köpet är gil

tigt endast under fömtsättning av att avtalet godkänns och att regionen inte 

löper någon som helst risk att behöva betala Bera AB ersättning för den 

händelse den politiska ledningen istället godkänt hans köpekontrakt. Det 
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torde utgöra ett i såväl affärsmässigt som politiskt hänseende fullt legitimt 

skäl att inte fullfölja ett villkorat köpekontrakt när det finns ett betydligt 

högre anbud. Om regionen ansåg sig bunden av kontraktet med Bera AB 

redan frän kontraktsdagen kan det ifrågasättas vilket syfte ett godkännande 

skulle fylla. 

Hans eget första anbud innehöll ett intyg i vilket hans bank intygar att han 

bar likvida medel i banken överstigande 40 miljoner kronor och därutöver 

ett obelänat fastighetsinnehav till ett värde av 200 - 250 miljoner kronor. 

Det var endast han som försåg sitt anbud med ett sådant intyg. Bera AB är 

ett förhållandevis nybildat bolag med ett aktiekapital om några hundra tu

sen kronor. Bolaget lämnade inte någon bankgaranti eller styrkte på annat 

sått sin förmåga att genomföra köpet. Om regionen ansåg ett klargörande 

av betalningsförmågan vara avgörande borde man då rimligen ha erbjudit 

honom fastigheterna. 

Varken servicenämnden eller regionstyrelsen fattade något annat beslut ån 

att föreslå regionfullmäktige att godkänna försäljningen, dvs. rent förbere

dande beslut. Det saknas även i övrigt skäl att anta att Region Skåne på de 

anförda grunderna skulle kunna bli skyldig att ersätta Bera AB för skada. 

En eventuell risk för en skadeståndsprocess utgör i vart fall inte ett legitimt 

skäl för att sälja fastigheterna till underpris, särskilt inte som det är det egna 

agerandet som exponerat Region Skåne för "risken". Försäljningsprocessen 

hade inte behövt fördröjas på det sått som påståtts. En eventuell försening 

liksom ambitioner att undvika bad-will och regionens överväganden i öv

rigt utgör inte skäl för att överlåta fastigheterna till underpris. 

Ett avslagsbeslut var (egentligen) en nödvändig följd av att försäljningspro

cessen hade genomförts på ett sådant sått att regionfullmäktige inte fick ta 

ställning till det högsta anbudet. 
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Parterna har därutöver fört ytterligare argumentation. 

Region Skåne har bl.a. angett att bedömningen avseende betalningsförmåga 

råtteligen inte gåller enbart Per-Olof Skerup som år solid utan åven avser 

Ulf Engdahl som inte låmnat någon bankgaranti. Enligt regionen bedömdes 

att det fanns risk för att endast halva köpeskillingen skulle betalas eftersom 

Engdahls betalningsförmåga inte kunnat verifieras. Per-Olof Skerup har 

invånt att utgångspunkten år att köparna svarar solidariskt mot såljaren och 

att han sjålv dårför skulle vara betalningsskyldig för det fall Engdahl inte 

skulle betala "sin del". 

Senare bar Region Skåne åven angett att försåljningsprocessen skett på ett 

sådant öppet sått (öppet anbudsförfarande) som utesluter inslag av statligt 

stöd enligt Europeiska kommissionen (EGT C 209, 10.07.1997, s. 3) och att 

vinnaren av processen var Bera AB vars erbjudna köpeskilling dårför får 

anses utgöra fastigheternas marknadsvårde. Mot detta bar Per-Olof Skerup 

invånt att regionens försåljningsprocess inte uppfyllde någon av de förut-

såttningar som anges i Europeiska kommissionens nåmnda meddelande. 

Påståendet om detta år helt enkelt inte med sanningen överensståmmande. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

I mål avseende lagligbetsprövning ankommer det i första band på klagan

den att visa att ett överklagat beslut år olagligt. Bevisbördan kan dock i 

vissa situationer övergå till kommunen eller landstinget som bar visst an

svar för utredningen. 

Förvaltningsråtten ska i första hand pröva om Region Skåne genom region-

fullmåktiges beslut att godkånna fastighetsförsåljning enligt det ingångna 

avtalet dårmed låmnar Bera AB ett otillåtet stöd i strid med 2 kap. 8 § 
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kommunallagen. En gmndläggande förutsättning för att så ska vara fallet är 

att fastighetemas försäljningspris understiger deras marknadsvärde. 

1 sammanhanget är Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomsto

len) avgörande RÅ 2010 ref. 119 I av intresse. I det fallet hade en kommun 

ingått ett avtal med ett bolag att sälja en fastighet för fem miljoner kronor. 

Därefter erbjöd ett annat bolag sju miljoner kronor för fastigheten på i öv

rigt huvudsakligen samma villkor. Detta skedde tvä dagar innan det sam

manträde på vilket kommunfullmäktige skulle ta ställning till det ingångna 

avtalet och efter det att kommunstyrelsen tillstyrkt ett förslag till beslut. 

Enligt Regeringsrätten fick utredningen i målet, särskilt innehållet i det 

konkurrerande budet och avsaknaden av en oberoende värdering, anses visa 

att avtalet inneburit individuellt inriktat stöd. Eftersom det inte fanns syn

nerliga skäl för stödet stred fullmäktiges beslut att godkänna avtalet mot 

2 kap. 8 § kommunallagen. 

Förvaltningsrätten noterar i sammanhanget också att en kommun i ett avgö

rande frän Kammarrätten i Sundsvall (se kammarrättens dom den 7 juni 

2011 i mål nr 1765-10) argumenterat för att en kommun vid en viss tid

punkt måste kunna avsluta en försäljningsprocess avseende en fastighet 

utan att behöva göra om beredningsförfarandet till följd av att nya anbud 

kommit in innan fullmäktige behandlat ärendet. Kammarrätten konstaterade 

dock att en kommun kan uppnå detta genom att följa det öppna anbudsför

farande som anges i Europeiska kommissionens meddelande om inslag av 

stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, ett förfa

rande som i sig per automatik utesluter inslag av stöd. Kommunen hade 

enligt domstolen inte förmätt visa att försäljningsprocessen varit sådan att 

man inte behövt beakta ett högre bud som kommit in några dagar före 

kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet. Marknadsvärdet fick en

ligt kammarrätten anses uppgå till minst det belopp som erbjöds i det sent 
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inkomna budet och fullmäktiges beslut befanns strida mot bl.a. 2 kap. 8 § 

kommunallagen. 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

Såvitt framgår har beträffande de nu aktuella fastigheterna inte gjorts någon 

oberoende expertvårdering och inte heller har försåljningsprocessen inne

fattat ett öppet offentliggjort anbudsförfarande. Utredningen i målet talar 

med styrka mot att försåljningsprocessen genomförts på ett sådant sått som 

anges i Europeiska kommissionens meddelande (EGT C 209,10.07.1997, s. 

3). 

Av handlingarna i målet framgår att innan ett köpekontrakt upprättades 

med Bera AB hade anbud kommit in som avsåg maximipris om som högst 

55 respektive som högst 75 miljoner kronor. De buden skulle i och för sig 

kunna indikera att fastighetemas marknadsvårde år högre ån enligt avtalet 

med Bera AB. Eftersom de anbuden dock även avser en minsta köpeskil

ling som väsentligen understiger priset enligt avtalet kan enligt förvalt

ningsrätten de buden som sådana inte ge någon avgörande ledning för be

dömningen. 

Det senare budet från bl.a. Per-Olof Skemp om 60 miljoner kronor (eller 

som minst 55 miljoner kronor) är dock entydigt. Inget har framkommit som 

ger skäl att anta att det anbudet inte varit seriöst. Det har inte heller varit 

förenat med villkor som i något relevant avseende skiljer sig från vad som 

gåller enligt avtalet med Bera AB. 

Den fråga förvaltningsrätten då har att ta stållning är om försäljning enligt 

det av regionfullmäktige godkända avtalet inte sker till underpris trots att 

det funnits ett betydligt högre anbud. 
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Region Skåne har till stöd för sin uppfattning att Bera AB:s bud varit det 

marknadsmässigt bästa hänvisat till möjliga ölägenheter och risker av olika 

slag, bl.a. skadeståndstalan, som skulle ha kunnat följa av att regionfull

mäktige beslutat något annat än att godkänna det ingångna avtalet. 

Det som framkommit i målet ger enligt förvaltningsrätten till att börja med 

inte vid handen att det skulle medföra någon beaktansvärd risk för Region 

Skåne att inte fä full betalning för fastigheterna om det högsta anbudet frän 

bl.a. Per-Olof Skerup antagits. 

De förhållanden som Region Skåne med avseende pä det nämnda budet i 

övrigt bar åberopat till stöd för sin ståndpunkt att Bera AB:s anbud varit 

marknadsmässigt är bänförliga till att regionen vid tidpunkten för region

fullmäktiges beslut redan hade ingått ett avtal. Med anledning av detta vill 

förvaltningsrätten framhålla följande. 

Avtalet med Bera AB innehåller ett tydligt villkor om att dess giltighet är 

beroende av ett efterföljande politiskt beslut. Dä en kommun eller ett lands

ting ingår ett avtal om fastigbetsförsälj ning med ett sådant villkor torde 

skälet för villkoret ofta vara att försäljningen gäller ett ärende som, enligt 

kommunallagen eller med hänsyn till interna regler eller beslut, inte får 

avgöras av en delegat eller som ska beslutas av fullmäktige. Enligt förvalt

ningsrätten bör det mot den bakgrunden inte komma ifråga att generellt 

tillmäta ett sådant avtal faktisk verkan som medför att ett senare beslut att 

godkänna avtalet vid en lagligbetsprövning ska anses kompetensenligt en

bart pä den grunden att en annan utgång i ärendet kan medföra negativa 

konsekvenser för kommunen eller landstinget, t.ex. befarade rättsprocesser, 

till följd av att ett avtal redan bar tecknats. Ett sådant synsätt skulle i prak

tiken sätta åsido befintliga regelverk eller beslut om delegering och kompe

tensfördelning mellan nämnder och fullmäktige. Framför allt skulle det 
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vara oförenligt med grunderna för och syftet med stadgandet i 3 kap. 9 § 

kommunallagen om fullmäktiges exklusiva beslutanderätt i vissa ärenden. 

Enligt förvaltningsrätten har Region Skåne genom att peka på eventuella 

konsekvenser av ett annat beslut i regionfullmåktige ån att godkånna det 

ingångna avtalet inte dårigenom förmått visa att fastighetemas verkliga 

vårde år lågre ån motsvarande den betydligt högre köpeskilling som har 

erbjudits av bl.a. Per-Olof Skemp. Marknadsvårdet för fastighetema ska 

enligt förvaltningsråtten dårför anses uppgå till minst 55 miljoner kronor 

enligt det låmnade budet, dvs. ett våsentligt högre belopp ån godkånt för-

såljningspris. 

Förvaltningsråtten noterar dåmtöver att inget av det som Region Skåne bar 

bånvisat till avser omståndigbeter som enligt råttspraxis kan göra det påkal

lat och kompetensenligt att i vissa fall sålja fastigheter till underpris i syfte 

att tillgodose sårskilda intressen för en kommun eller ett landsting. Att så 

skulle vara fallet bar för övrigt inte heller gjorts gållande. 

Från Region Skånes sida bar dock anförts att det torde kråvas avsikt att 

gynna enskild för att otillåtet stöd till en enskild nåringsidkare ska anses ha 

utgått. Detta motsågs dock av en rad avgöranden (se RÅ 2010 ref 119 I, RÅ 

1980 Ab 482 m.fl. råttsfall). 

Enligt förvaltningsråtten bar försåljning av fastigheterna i enlighet med det 

uppråttade köpeavtalet inneburit att Bera AB låmnas sådant stöd som avses 

i 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen. I målet bar inte gjorts gållande 

att det finns synnerliga skål för att åndå godta stödet. Regionfullmåktiges 

beslut att godkånna försåljningen strider dårför mot den nåmnda beståm-

melsen och ska följaktligen uppbåvas av det skål et. 
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Det är i första hand klaganden som har att åberopa omständigheter som kan 

ge vid handen att ett överklagat beslut är olagligt. En grundläggande förut

sättning för upplysningsskyldigheten enligt 12 § lagen om tillämpning av 

Europeiska unionens statsstödsregler är normalt bl.a. att stödet påverkar 

handeln mellan medlemsstaterna (se huvudregeln i artikel 107.1 i EUF-

fördraget). Eftersom Per-Olof Skerup inte ens har påstått att det förhäller 

sig sä är det enligt förvaltningsrätten inte visat att regionfullmäktiges beslut 

strider mot den nämnda lagen. Beslutet ska därför inte upphävas även på 

denna grund. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Region Skåne se bilaga (DV 3109/lB), 

för medlem i Region Skåne, se kungörelse. 

Louise af Klint 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Ingvar Blomqvist och 

Stig Ålund deltagit. 

Håkan Hall har föredragit målet. 

¬
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Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kamm arrätten i Göteborg. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till fö r
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvårshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden år en part som företråder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit tål, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det år av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rått, eller 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det år därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
1. Klagandens person-/organisationsnummer, 

postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet — och om 
de fortfarande år aktuella — behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer tUl arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skål som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje sårskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

9 
CO 

4. det annars finns synnerliga skål att pröva 
överklagandet. 

www.domstol.se 

¬
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/241

§ 190 Utredningsuppdrag kring strategiska 
markförvärv

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören uppdras att undersöka förutsättningarna för strategiska markförvärv i 
kommunen.

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade den 24 november 2015, § 86, att godkänna 
”försäljning i överensstämmelse med upprättat köpeavtal för fastigheten Bosjökloster 1:24 
och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpeskilling om 44 500 000 kr”. 
Förvaltningsrätten i Malmö upphävde beslutet genom dom den 23 augusti 2016. 
Anledningen till förvaltningsrättens dom var att Region Skåne fått ett bud på 60 miljoner 
kronor och försäljningen ansågs därför vara ett otillåtet bidrag till köparen. Nu förbereder 
sig Region Skåne för att starta en ny försäljningsprocess.

 

Det finns politiskt intresse för att undersöka vilka intressen Höörs kommun har att bevaka 
inför budgivningsprocessen. Det finns inga lagliga hinder för detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsestrategisktmarkförvärv.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §166).doc
3. DomOrupssjukhusetsfsg.pdf
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Analys av resultat i ranking av Sveriges bästa 
miljökommun 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljöstrategen att arbeta vidare med de 
frågeställningar som i analysen bedöms som prioriterade. 

Ärendebeskrivning
I rankingen Sveriges bästa miljökommun 2016 hamnade Höörs kommun på 167:e plats 
bland Sveriges 290 kommuner med resultatet 12,8 poäng av maximala 37.

Rankingen är ett resultat av en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet genomfört av 
miljöarbetet som bedrivs i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen sker dels genom en 
egen enkät dels genom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL 
och Ekomatcentrum. 

KSAU behandlade ärendet hösten 2016 och gav då förvaltningen i uppdrag att analysera 
resultatet och ge förslag på åtgärder som kommunen kan vidta som är relevanta för 
kommunens miljöarbete och samtidigt kan förbättra kommunens ranking.

I bilagan, Analys av Höörs kommuns resultat i ranking av Sveriges bästa miljökommun 
2016, finns en samlad bedömning av vilka områden som ligger närmast till hands att 
arbeta med utifrån utgångspunkten att vi framöver ska kunna svara positivt på frågan om 
den skulle återkomma i enkäten. Vägen till ett positivt svar bedöms i dessa fall vara 
relativt kort, antingen på grund av att vi är redan igång med arbetet, att vi har planerat att 
arbeta med frågan eller att det enbart krävs en mindre arbetsinsats för att komma framåt.

De områden som bedöms ligga närmast till hands att arbeta med är ”Skarpa klimatmål”, 
”Klimatkompensation”, ”Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp”, ”Miljömål vid 
upphandling”, ”Energiprestanda” och ”Solvärme/solel”. Dessa områden har alla en tydlig 
koppling till antingen framtagandet av nya miljömål/miljöprogram, arbetet med hållbart 
byggande eller arbetet i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. 

Det bör poängteras att även inom områden som vi kunde svara positivt på och få poäng 
för i förra enkäten krävs kontinuerligt arbete för att de ska upprätthållas.

Inget av områdena bedöms vara omöjligt att arbeta med för Höörs kommun men vissa 
kräver mer resurser i form av såväl ekonomiska medel som personal och tid. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Bilaga Analys av Höörs kommuns resultat i ranking av Sveriges bästa miljökommun 2016
Tjänsteskrivelse Analys av resultat i ranking av Sveriges bästa miljökommun 2016
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Analys av Hö ö rs kömmuns resultat i 
ranking av Sveriges ba sta miljö kömmun 
2016  

Frågor märkta med röd prick fick Höörs kommun inte poäng för i enkäten 2016, frågor med grön prick fick vi 

poäng för och frågor med gul prick fick vi delvis poäng för. 

En pil () vid frågan betyder att den, i den här analysen, bedöms vara mest aktuellt att börja arbeta med på ett 

sådant sätt att vi framöver kan svara positivt på frågan om den skulle återkomma i enkäten. Det innebär att 

vägen till ett positivt svar är relativt kort, dvs att vi är redan igång med arbetet, att vi har planerat att arbeta 

med frågan eller att det enbart krävs en mindre arbetsinsats för att komma fram. Dessa områden har alla en 

tydlig koppling till antingen framtagandet av nya miljömål/miljöprogram, arbetet med hållbart byggande eller 

arbetet i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. 

Även frågor som vi fick poäng för i förra enkäten kräver kontinuerligt arbete. Exempelvis är vi i stort behov av 

att uppdatera våra lokala miljömål och ta fram ett nytt miljöprogram. 

Inget av områdena bedöms vara omöjligt att arbeta med för Höörs kommun men vissa kräver mer resurser i 

form av såväl ekonomiska medel som personal och tid.  

 Skarpa klimatmål  
Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna 

geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av 

växthusgaser till 2045? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: När vi börjar arbeta med ett nytt miljöprogram/lokala miljömål kan vi arbeta in och besluta om ett 

sådant mål. Frågan kan tolkas som att den gäller alla koldioxidutsläpp som sker inom kommunens geografiska 

område, oavsett vem eller vad som släpper ut. Det kräver att även andra aktörer inom kommunens geografiska 

område genomför åtgärder, vilket gör frågan komplicerad. Frågan kan dock även tolkas som att målen ska 

omfatta de koldioxidutsläpp som kommunens verksamhet orsakar inom kommunens geografiska område (men 

däremot inte produktion av varor i exempelvis Asien). Att döma av svaren från andra kommuner hade vi kanske 

kunnat svara ja på frågan med hänvisning till vårt åtagande om 100 % fossilfritt Skåne 2020. 

 Klimatkompensation  

Fråga: Har kommunen ett system/program (eller motsvarande) för att klimatkompensera det nettoutsläpp av 

växthusgaser som sker inom kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)? 

Vårt svar 2016: nej 

Kommentar: I Strategi för hållbar energianvändning finns en åtgärd med om att skapa ett system för 

klimatkompensation och i projektet Fossilbränslefria kommuner finns arbete med klimatväxlingsmodell med i 

ett av arbetspaketen.  I båda fallen handlar det om klimatkompensation eller klimatväxling för tjänsteresor och 

det är sådana system som flera kommuner hänvisar till i sina svar på den här frågan.  
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Miljöprogram 
Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till 

nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: Här kunde vi svara ja, men våra lokala miljömål antogs 2008 och är i stort behov av revidering. 

 Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp 
Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis 

skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska 

styrmedel eller krav som följs upp? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Nästa upphandling av skolskjutsar sker hösten 2018, då kan vi ställa krav på fossilbränslefria 

bussar etc.  När det gäller tjänsteresor planerar vi att arbeta med klimatväxling och arbetar redan nu med 

uppföljning av resor och minskat resande med egen bil i tjänsten. Skånetrafiken och deras krav styr helt och 

hållet färdtjänsten, vi har överlåtit frågan till dem så där är det svårt att agera. Varutransporterna är också 

svåra eftersom det rör sig om väldigt många upphandlingar, men i princip kan krav ställas i samband med 

upphandling.  

Livscykelanalys 
Fråga: Använder kommunen i de allra flesta fall livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan vid 

nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: I uppdraget om hållbart byggande kan livscykelanalys inkluderas, men det kräver arbetstid och 

kompetens som vi inte har i nuläget. 

Ledningssystem 
Fråga: Har kommunen ett ledningssystem där miljöfrågor ingår och som omfattar hela organisationen (inklusive 

kommunala bolag)? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: Ett ledningssystem kan se ut på olika sätt. I det här fallet har vi betraktat årsredovisningen med 

uppföljning av kommunfullmäktigs mål som ett ledningssystem, dvs ett system som systematiskt följer upp och 

kontrollerar måluppfyllnad och resultat. 
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Miljöcertifierade bolag 
Fråga: Är minst hälften av de kommunala bolagen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av 

Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Berörda bolag är HFAB (100 % ägarskap), Unikom (33 % ägarskap) och Merab (22,5 % ägarskap). 

HFAB:s tidigare VD menade att HFAB är mer angelägna att jobba med frågorna konkret, framför allt med 

energieffektivisering, än att ägna tid och pengar åt ett certifieringssystem. Vad som är känt har miljöcertifiering 

inte varit aktuell för Merab någon gång. Unikom är nystartat och frågan har sannolikt inte hunnit lyftas ännu. 

Det är dock fullt möjligt att väcka frågan om miljöcertifiering i respektive bolagsstyrelse.  

 Miljömål vid upphandling 
Fråga: Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet? 

Svar 2016: delvis 

Kommentar: I många upphandlingar samarbetar Höörs kommun med flera andra kommuner, bland annat Lund. 

Med ett nytt miljöprogram/lokala miljömål kan upphandling beaktas mycket tydligare och det kan bli lättare för 

oss att åberopa krav. Upphandling är ett viktigt verktyg där kommuner har möjlighet att driva på utvecklingen 

av hållbara produkter och tjänster. 

Granskning av leverantörer 
Fråga: Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom 

stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod? 

Svar 2016: delvis 

Kommentar: Efterlevnaden granskas i vissa upphandlingar men då med Lunds kommun i spetsen. Med egna 

miljömål och krav som ställs utifrån dem kan det bli lättare att granska, men det kräver också en större 

arbetsinsats. 

Köttkonsumtion 
Fråga: Har kommunen infört minst en köttfri dag i veckan i minst hälften av kommunens matserveringar (eller 

minskat köttkonsumtionen lika mycket på andra sätt)? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: Finns och fungerar. 

Insamling av matavfall  
Fråga: Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av 

hushållen? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: Finns och fungerar.  
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Strategi för hållbar IT  
Fråga: Har kommunen en strategi för hållbar IT med mätbara verksamhetsmål som är direkt kopplade till 

organisationens hållbarhetsarbete? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Få kommuner verkar ha strategier inom detta område. Med nya bolaget Unikom öppnar det sig 

kanske nya möjligheter för Höörs kommun. Organisationen är ännu ny men vissa åtgärder som pekar i riktning 

mot hållbarhet är redan genomförda. Servermiljön är numera helt baserad på virtualisering, Skype för business 

är infört för att minska resandet, alla klienter fjärrstyrs för support och inställningar och utrustning upphandlas 

med ett hållbarhetsperspektiv.  Just nu sker även en stor satsning på fiber även till landsbygden.  

Placeringsdirektiv 
Fråga: Har kommunen tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och 

klimatpåverkan? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Höörs kommun har idag en placeringspolicy antagen 2008 som utöver krav på god avkastning och 

betryggande säkerhet, jämn och förutsägbar utbetalning av pensionskapitalet även omfattar etiska riktlinjer. 

Att arbeta om policyn så att den även inkluderar riktlinjer för klimat- och miljöpåverkan kräver en hel del 

arbete och är inte prioriterat just nu. 

Kemikalieplan 
Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller 

minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: BUN har antagit en kemikalieplan som föredömligt har arbetats fram för förskolan, därför kunde vi 

svara ja på den här frågan. Förskolan och skolan är mycket viktiga verksamheter för minskad kemikaliepåverkan 

eftersom barn är mer känsliga än vuxna, men all verksamhet behöver egentligen omfattas. Miljösamverkan 

Skåne jobbar med ett projekt om hur kommuner kan ta fram kemikalieplaner och målet är att alla andra 

kommuner ska kunna ta efter sedan vilket är bra för oss i Höör. Ett nytt miljöprogram kan innehålla mål om 

minskad kemikaliepåverkan.  

Svenskt vattens hållbarhetsindex 
Fråga: Deltog kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex? 

Svar 2016: ja 

Kommentar: Utgångspunkten är att MittSkåne vatten fortsätter delta i undersökningen. 
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Avsatta medel för biologisk mångfald 
Fråga: Har kommunen avsatt egna medel för skydd av biologisk mångfald under 2016? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Vi har inte avsatt medel för skydd av biologisk mångfald men kan överväga om det finns 

anledningar till att göra det. Vi vill vara en friluftskommun och vi utgår ifrån att närheten till naturen är en viktig 

anledning för människor att flytta hit. 

Exploatering av skyddsvärd natur 
Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2014 års början exploaterat, eller låtit exploatera 

skyddsvärd natur eller god jordbruksmark? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Om vi ska kunna fortsätta svara nej på denna fråga krävs noggrann planering och goda 

ställningstaganden i vår fysiska planering. I dagsläget tas kommunägd jordbruksmark i anspråk på Höör Väster 

och förskolan som diskuteras vid Åkersberg kommer sannolikt att kräva att skyddsvärd natur exploateras.  

Kompensation vid exploatering  
Följdfråga: Om god jordbruksmark eller skyddsvärd natur blivit exploaterad, har kommunen ställt krav om 

markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)? 

Svar 2016: - Vi behövde inte svara eftersom vi svarade nej på föregående fråga. 

Kommentar: Vi är vana vid att ha mycket natur runt knuten men behöver ha mekanismer som förhindrar att vi 

exploaterar bort våra största tillgångar och även metoder för att kunna kompensera vid de tillfällen det 

bedöms som omöjligt att undvika exploatering. 

 Energiprestanda 
Fråga: Har kommunen som mål för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunalägda bostäder och 

andra lokaler att energiprestandan ska understiga BBR22 (eller motsvarande energikrav)? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Sådana mål kan ställas i ett nytt miljöprogram och hanteras i arbetet med hållbart byggande. 

 Solvärme/solel 
Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina 

fastigheter? 

Svar 2016: nej 

Kommentar: Ett sådant mål kan ställas i ett nytt miljöprogram och hanteras i arbetet med hållbart byggande.  

 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/279

§ 173 Analys av undersökningen Sveriges 
bästa miljökommun 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

1. Miljöstrategen uppdras att arbeta vidare med de frågeställningar som i analysen av 
undersökningen Sveriges bästa miljökommun 2016 bedöms som prioriterade.

2. Miljöstrategen ska utarbeta en tidplan för framtagande av ett miljöprogram. Tidplanen 
ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2017.

Ärendebeskrivning
I rankingen Sveriges bästa miljökommun 2016 hamnade Höörs kommun på 167:e plats 
bland Sveriges 290 kommuner med resultatet 12,8 poäng av maximala 37.

Rankingen är ett resultat av en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet genomfört av 
miljöarbetet som bedrivs i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen sker dels genom en 
egen enkät dels genom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL 
och Ekomatcentrum.

KSAU behandlade ärendet hösten 2016 och beslutade då att förvaltningen uppdras att 
analysera resultatet och ge förslag på åtgärder kommunen kan vidta som är relevanta för 
kommunens miljöarbete och samtidigt kan förbättra kommunens ranking.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Analys av resultat i enkät om Sveriges bästa mijökommun.docx
2. Bilaga Analys Sveriges bästa miljökommun.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §150).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §304).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/279

§ 304 Informationsärende: Sveriges bästa 
miljökommun 2016

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Förvaltningen uppdras att analysera resultatet och ge förslag på åtgärder kommunen kan 
vidta som är relevanta för kommunens miljöarbete och samtidigt kan förbättra 
kommunens ranking.

Ärendebeskrivning
I rankingen Sveriges bästa miljökommun 2016 hamnade Höörs kommun på 167:e plats 
bland Sveriges 290 kommuner med resultatet 12,8 poäng av maximala 37.

Rankingen är ett resultat av en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet genomfört av 
miljöarbetet som bedrivs i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen sker dels genom en 
egen enkät dels genom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL 
och Ekomatcentrum.

2016 gjordes denna undersökning, som tidigare genomfördes av tidningen Miljöaktuellt, 
för åttonde gången. De frågeställningar och parametrar som ligger till grund för 
rankningen har succesivt bytts ut och skärpts. Frågor som över hälften av kommunerna 
kunde svara ja på i tidigare enkäter hade i år tagits bort och ersatts av tuffare kriterier 
med följden att det blev svårare att få poäng.

Resultatet av rankingen kan användas på olika sätt. Oavsett om en anser det vara viktigt 
eller inte att hamna högt upp i resultatlistan i en ranking som denna, kan det finnas skäl 
att ta del av och analysera resultatet. Enkäten pekar på angelägna arbetsområden och 
kan fungera som en fingervisning om vad som kan vara relevant att arbeta vidare med.

De fullständiga frågorna och svaren från Höörs kommun finns sammanställda i bilaga 
men kan även studeras på http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/hoor/

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Förvaltningen uppdras att analysera resultatet och ge förslag på åtgärder kommunen kan 
vidta som är relevanta för kommunens miljöarbete och samtidigt kan förbättra 
kommunens ranking.

Beslutsunderlag



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-10-24 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

1. Höörs kommuns placering i rankingen Sveriges miljöbästa kommun 2016.docx
2. Bilaga Sammanställning av resultat Sveriges bästa miljökommun.pdf
_____
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2017-05-10 KSF 2016/416 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Tilläggsöverenskommelse med Riksbyggen 
om byggnation av särskilt boende och förskola 
på Maglehill

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Tilläggsöverenskommelsen med Riksbyggen om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill godkänns.

Ärendebeskrivning
Med anledning av avtalet med Riksbyggen om uppförande av ett sk. trygghetsboende på 
Västra kontorsområdet har en styrgrupp med representanter från kommunen och från 
Riksbyggen skapats. I styrgruppen har frågan om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill tagits upp. En sådan byggnation är i överensstämmelse med 
kommunens lokalförsörjningsplan. På styrgruppens möte gjordes ett tillägg till befintligt 
avtal genom en protokollsanteckning i styrgruppsmötets protokoll vilket följer sedvanan i 
branschen. Det finns nu önskemål att överenskommelsen ska formaliseras i ett särskilt 
tilläggsavtal.

Vid upprättandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med samhällsbyggnadschefen.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
Tilläggsavtal med Riksbyggen (läggs till så snart det kommer in till kommunkansliet).

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott



TILLÄGG TILL SAMARBETSAVTAL 
KS 2016-09-12 §169

1 PARTER

Riksbyggen ekonomisk förening, org. nr. 702001-7781, 106 18 Stockholm, nedan kallad 
”Riksbyggen”.

Höör kommun, org. nr. 212000-1116, Box 53 243 21 Höör, nedan kallad ”Kommunen”.

2 BAKGRUND

Kommunen och Riksbyggen har inlett samarbete enligt KS beslut 2016-09-12 §169, Dnr KSF 
2016/416. Under projektgruppens inledande arbete har det framkommit att Kungshällan 
inte uppfyller kommunens strategiska planering och behov av lägenheter för särskilt 
boende. Kommunens barn och utbildningsförvaltning, där även kosthållning ingår, har 
också framför behov av nya platser inom förskolan. Kommunen har tagit fram nytt läge 
inom området ”Maglehill” som kan täcka kommunens framtida behov av nya bostäder för 
äldre inom särskilt boende, utbyggnad av förskola, skola 1-6 samt idrottshall. Inom det 
framtida området ”Maglehill” ges även möjlighet inom framtida detaljplan för bostäder och 
service.

3 SYFTE

Projektets utökade och förändrade inriktning för särskilt boende och ett modernt 
äldrecenter tillsammans med förskola och storkök syftar till att ta till vara på 
synergieffekter som uppstår i en gemensam byggnad där flera funktioner och lokaler kan 
samutnyttjas. Det utökade uppdraget och inriktning förankardes i den utsedda 
styrgruppens möte 2017-04-11. En för ändamålet nybildad kooperativ hyresrättsförening 
planeras att äga och förvalta anläggningarna inom ”Maglehill och trygghetsbostäder inom 
Västra Stationsområdet.

Projektorganisationen skall ta fram ett beslutsunderlag som beskriver ekonomiska- och 
verksamhetsmässiga konsekvenser för Kommunen av att den kooperativa 
hyresrättsföreningen ägandet av anläggningarna och sedan förvaltar anläggningarna i nära 
samarbete med Kommunen enligt självkostnadsprincipen. Kommunen behöver inte satsa 
kapital i den kooperativa hyresrättsföreningen utan säkerställer dess finansiering genom 
kommunal borgen.

4 PROJEKTORGANISATION

Projektorganisationen utgörs av en beslutande styrgrupp, en utredande projektgrupp och 
en referensgrupp för förankring av projektet i berörda verksamheter och organisationer.

Utökad projektorganisationen framgår av pkt 4.1 

Reviderad projektplan utifrån utökat uppdraget. Bilaga 1.



4.1 Styrgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämndens presidium

Barn och utbildningsnämndens presidium

Kommunchef Michael Andersson

MO-chef Maria Ivarsson, Riksbyggen

4.2 Projektgrupp

Socialchef Monica Dahl

Barn och utbildningschef Lisbeth Bonthron

Ekonomichef (vakant)

Samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson

Enhetschef Gert Möller

Måltidschef Eva Kullenberg

MO-chef Anders Ihse, Riksbyggen

Projektledare Pelle Persson, Riksbyggen

Förvaltare Martin Dahlberg, Riksbyggen

Ekonom Niclas Berg, Riksbyggen

Tore Johansson, Riksbyggen

Arkitekt Vlade Naumovski, Plan och byggnadskonst i Lund

4.3 Referensgrupper

Utses av projektgruppen

5 EKONOMI

I inledningsskedet skall Parterna delta på egen bekostnad i utredningen av verksamhets-, 
bygg- och ekonomiska förutsättningar för anläggningarna enligt ovan, fram till att ett 
ekonomiskt- och verksamhetsmässigt beslutsunderlag har tagits fram för Kommunen.

Riksbyggen skall finansiera av projektgruppen beställda konsultuppdrag som Projektet 
kräver, fram till samma tidpunkt. Kostnader för framtagande av ny detaljplan inom 
”Maglehill” ersätts separat. Dessa kostnader maximeras till totalt 800 000 kr inkl tidigare 
beslut KS 2016-09-12 §169. Beslutar Kommunen att Projektet skall fullföljas, varvid en 
kooperativ hyresrättsföreningen bildas, skall dessa kostnader faktureras föreningen. Om 
Kommunen beslutar att ett projekt inte skall fullföljas skall dessa kostnader faktureras 
Kommunen.

6 ANSVARSFÖRDELNING

Kommunen skall delta i projektet med behörig personal som har ansvar för den blivande 
verksamheten i fastigheten samt personal för att ta fram nödvändig dokumentation till 
projektgruppen. Riksbyggen skall tillföra projektet samordnings-, bygg-, ekonomi-, 
förvaltnings- och juridisk kompetens.



7 TIDER

Projektetreviderade tidplan enligt utökat uppdrag, påbörjades under december månad 
2016 och slutrapporteras till styrgruppen under december månad 2017 för vidare beslut. 

Se separat projekttidplan bilaga 1.

8 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen. Protokollsanteckning från möte 
med styrgruppen i protokoll som justerats av Parterna uppfyller kravet på skriftlig 
överenskommelse.

9 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Parterna äger inte rätt att utan skriftligt medgivande från den andre parten överlåta 
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

10 AVTALSTID OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

Detta avtal gäller från dagen från parternas undertecknade och gäller därefter i två år.

Om förutsättningarna som detta avtal grundar sig på, avsevärt skulle förändras har vardera 
parten rätt att med tre (3) månaders uppsägningstid säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande. I sådant fall skall kostnaderna för externa konsulter enligt punkten 5 ovan 
faktureras Kommunen.

11 TVISTELÖSNING

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som 
första instans.

_________

(Signatursida följer)

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

HÖÖR KOMMUN RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING

Ort och datum:________________________ Ort och datum:________________________

_________________________________ _________________________________
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

_________________________________ _________________________________
Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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Projekt Höör kommun, Reviderad 2017-05-16

Projektplan bilaga till samarbetsavtal

Projektansvarig: Styrgruppen

Projektsamordnare: Anders Ihse Riksbyggen

Byggansvarig: Pelle Persson, Riksbyggen

Övriga deltagare: Utses av projektsamordnaren

Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott
Michael Andersson
Maria Ivarsson Riksbyggen

Projektgrupp: Socialchef  Monica Dahl
Barn och utbildningschef Lisbeth Bonthron
Ekonomichef  vakant
Samhällsbyggnadschef  Rolf Carlsson
Enhetschef Gert Möller
Måltidschef Eva Kullberg
MO-chef  Anders Ihsé, Riksbyggen
Projektledare Pelle Persson, Riksbyggen
Förvaltare Martin Dahlberg, Riksbyggen
Ekonom Niclas Berg, Riksbyggen
Tore Johansson, Riksbyggen
Vlade Naumovski Plan och byggnadskonst i Lund   

Referensgrupp: Utses av projektgruppen och ska bestå av
Fackliga företrädare från samtliga berörda fackförbund
Representanter för kommunens pensionärsföreningar

Projektets syfte, uppdrag och mål:
Projektet syftar till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och Riksbyggen En för 
ändamålet nybildad kooperativ hyresrättsförening planeras att äga och förvalta bostäder och 
lokaler för förskola samt storkök.  Behovet och förutsättningarna för att bygga 
trygghetsbostäder inom Västra stationsområdet Höör utreds. Parallellt ses möjligheterna över 
att inom ”Maglehill” området för ett modernt äldrecentrum och förskola efter kommunens 
strategiska planering och behov. 
Projektet ska ta fram beslutsunderlag till kommunen som ska leda till att den kooperativa 
hyresrättsföreningen övertar ägandet av anläggningarna och sedan förvaltar anläggningen i 
nära samarbete med kommunen enligt självkostnadsprincipen. Kommunen behöver inte satsa 
kapital i processen utan säkerställer projektets finansiering genom kommunal borgen.
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Tidsplan     

Förprojektering           Dec 2016 – Nov 2017
Kalkyler och beslutsunderlag Nov 2017 - Jan 2018
Beslutsprocess i kommunen Feb - Mars  2018
Föreningsbildning Maj 2018
Bygglovshandlingar Aug - Nov  2018
Upphandling Nov 2018 - Jan 2019
Laga kraft vunnen detaljplan Jan 2019
Byggstart               Mars 2019
Färdigt projekt Aug 2021
 
Projektekonomi:

Respektive part (kommunen och Riksbyggen) tar sina egna kostnader för deltagande i 
projektet fram till dess att ett ekonomiskt beslutsunderlag har tagits fram. 

Riksbyggen åtar sig att finansiera, det av projektgruppen beställda konsultuppdragen, som 
projektet kräver, fram till samma tidpunkt som ovan. Gäller i främsta rummet medverkan av 
arkitekt för framtagning av ritningsförslag, illustrationsmaterial mm. Eventuellt 
detaljplanearbete ersätts separat.

När projektet kommer tillstånd överförs upparbetade kostnader till projektet. Skulle projektet 
inte kunna genomföras av olika anledningar, debiteras Höör kommun de kostnader som 
uppkommit för beställda externa konsultuppdrag. Konsultuppdragen maximeras till 800 000 
kr.

Projektgenomförande: 

Projektgruppen arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga lösningar och utformning av 
berörda anläggningar för att skapa långsiktigt användbara äldreboenden och förskola för Höör 
kommun.

Gruppens förslag förankras fortlöpande i styrgruppen för beslut och direktiv om fortsatt 
inriktning. 

Referensgruppen informeras fortlöpande om hur projektet fortskrider och om vilken 
inriktning projektet har i olika frågor. 

Syftet med projektgenomförandet är att förankra idéer och förslag fortlöpande och att berörda 
parter skall kunna lämna förslag på olika frågor under pågående projektarbete. Målsättningen 
med arbetssättet är att uppnå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de 
åtgärder som sedan kommer att genomföras och de kostnader som åtgärderna innebär. 

När beslut har fattas om projektets genomförande av kommunen, bildas den kooperativa 
hyresrättsföreningen som sedan tar över det fortsatta verkställandet av projektet.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/416

§ 192 Tilläggsöverenskommelse med 
Riksbyggen om byggnation av särskilt 
boende och förskola på Maglehill

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Tilläggsöverenskommelsen med Riksbyggen om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill godkänns.

Ärendebeskrivning
Med anledning av avtalet med Riksbyggen om uppförande av ett sk. trygghetsboende på 
Västra stationsområdet har en styrgrupp med representanter från kommunen och från 
Riksbyggen skapats. I styrgruppen har frågan om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill tagits upp. En sådan byggnation är i överensstämmelse med 
kommunens lokalförsörjningsplan. På styrgruppens möte gjordes ett tillägg till befintligt 
avtal genom en protokollsanteckning i styrgruppsmötets protokoll vilket följer sedvanan i 
branschen. Det finns nu önskemål att överenskommelsen ska formaliseras i ett särskilt 
tilläggsavtal.

Vid upprättandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med samhällsbyggnadschefen.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseMaglehill.docx
2. Tillägg till samarbetsavtal Höör.docx
3. Reviderad Projektplan Höör 2017-05-16.docx
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2017/55

§ 34 Nybyggnation förskola 
Åkersberg/Centrala Höör

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar 
processen gällande nybyggnation av en permanent förskola, 6-8 avdelningar, med 
placering i Åkersberg /Centrala Höör för ibruktagande år 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.

I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som 
föreligger byggt på de kommunprognoser som årligen köpts in.

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt 
som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025). 
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av att bygga en ny förskola i västra/centrala 
delarna av Höör. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av 
en förskola och tillhörande kök ske, gärna samtidigt och samordnat med nybyggnation av 
en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör 35 000 tkr och 
driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %).

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. 
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB, 
2016-02-25” beräknas i kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och 
elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 
barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.

Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars 
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte 
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.

Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen 
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli 
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 
100 bostäder under perioden.

Lisbeth Bonthron förklarar att §§ 34-36 är likatydande och initieras för att varje respektive 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-06 2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

projekt skall bli självbärande i den fortsatta byggnadsprocessen. Lisbeth Bonthron klargör 
att sektorn är i behov av totalt 38 avdelningar och Barn- och utbildningssektorn 
förespåkar att det i byggnadsprocessen skall ta hänsyn till att förlägga avdelningarna så 
att verksamheten kan bedrivas resurseffektivt.

Beslutsordning
Ordförande frågar ledamöterna i nämnden om nämnden kan besluta om §§ 34-36 som en 
samlad punkt. Nämnden ställer sig positiv till förslaget.

Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med föreliggande 
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU 
§28).doc
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2017/56

§ 35 Nybyggnation grundskola F-6 i 
Västra/Centrala Höör

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar 
processen gällande nybyggnation av en permanent grundskola för årskurserna F-6, med 
placering i Västra/Centrala Höör för ibruktagande år 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.

I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som 
föreligger byggt på de kommunprognoser som årligen köpts in.

Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever 
(2016-2025). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan 
har mer än 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym 
motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i 
centrala Höör, gärna i västra eller centrala delen av Höörs centralort. För att uppnå god 
ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med 
nybyggnation av en förskola och tillhörande kök.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. 
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

Prioritering av ombyggnaden: Prio 1

Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB, 
2016-02-25” beräknas i kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och 
elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 
barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.

Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars 
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte 
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.

Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen 
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli 
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 
100 bostäder under perioden.
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Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU 
§29).doc
_____
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Dnr BUN 2017/57

§ 36 Lärcentrum för gymnasiets 
Introduktionsprogram och 
Vuxenutbildning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla behovet av och skyndsamt 
projekterar för centralt belägna lokaler som kan tas i bruk år 2019 av Lärcentrum för 
gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.

I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som 
föreligger.

Antalet elever på gymnasiets Introduktionsprogram som finns inrymda inom 
vuxenutbildningen på Ringsjöskolan, har ökat kraftigt under läsåret 2015/2016 främst 
p.g.a. ökat antal nyanlända elever. Vuxenutbildningsplatser för nyanlända köps idag i 
annan kommun. Antalet vuxenstuderande väntas öka mycket. För att nå god ekonomisk 
hushållning bör på sikt en större andel av vuxenutbildningen ske i kommunens egen regi 
och ett lärcentrum för gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen bör skapas 
i egna lokaler, gärna samlokaliserade med andra verksamheter som vänder sig till vuxna 
kommuninvånare.

Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. 
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

Uppskattad investeringsutgift för HFAB: kan ej bedömas i dagsläget.

Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften.

Nämndes ledamöter diskuterar huruvida lärcentrum för introduktionsprogram och 
vuxenutbildning bör ligga i Eslöv eller i Höör i framtiden.

Lisbeth Bonthron förklarar att det är av vikt för den aktuella elevgruppen att både 
undervisning och praktik är förlagd i Höörs kommun. Lisbeth Bonthron poängterar att det 
för elevgruppens motivation är viktigt att förlägga undervisningen separerat från 
grundskolan.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
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1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU 
§30).doc
_____
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Dnr KSF 2016/358

§ 146 Detaljplanelagd tomtmark för förskolor 
och skolor, Lärcentrum för gymnasiets 
Introduktionsprogram och 
Vuxenutbildning i Höörs kommun 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Barn- och utbildningsnämndens framställningar angående planering av framtida skolor 
och förskolor läggs till handlingarna och överlämnas till gruppen för strategisk 
lokalplanering för kännedom.

2. Kommundirektören ska rapportera om lokalförsörjningplanen vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid nämndens möte 2017-03-06 beslutat:

1. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar 
processen gällande nybyggnation av en permanent förskola, 6-8 avdelningar, med 
placering i Åkersberg /Centrala Höör för ibruktagande år 2019.

2. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar 
processen gällande nybyggnation av en permanent grundskola för årskurserna F-6, med 
placering i Västra/Centrala Höör för ibruktagande år 2020.

3. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla behovet av och skyndsamt 
projekterar för centralt belägna lokaler som kan tas i bruk år 2019 av Lärcentrum för 
gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen.

Dessa projekt finns med i budgetberedningens tidsaxel för lokalplanering (KSF 
2017/43) och i barn- och utbildningsnämndens budgetäskande. Skrivelserna kräver därför 
ingen åtgärd men bör överlämnas till gruppen för strategisk lokalplanering för kännedom. 
En nämnd behöver inte fatta beslut om verkställighet då förvaltningen löpande verkställer 
nämndernas och kommunfullmäktiges beslut. Nämnden kan däremot när som helst 
begära att förvaltningen redovisar vad som hänt i ärendet och hur verkställigheten utförs.

Vid ärendets beredning har avstämning skett med samhällsbyggnadschefen.

Beslutsunderlag
1. Kanslichefens tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §34).doc
3. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §35).doc
4. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §36).doc
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5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §145).doc
_____
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Dnr BUN 2013/359

§ 62 Sätofta lokalförsörjning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ett förnyat uppdrag 
ges kring lokalförsörjning med helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas 
behovsanalys:

1. Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att en extern arkitekt ges 
möjlighet att göra sin bedömning och helhetssyn utifrån förskole- och 
skolverksamheternas behovsanalys, och

2. Antalet förskoleplatser behöver utökas inom Sätoftaområdet, med en förskoleavdelning 
samt en möjlig hemvist för en kommande uteförskoleavdelning, utöver de befintliga sex 
avdelningarna tillhörande området.

3. En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom området, alternativt en 
utbyggnad av befintliga lokaler, ska tillsammans med behovet av utökning utformas för 
bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, bra resursutnyttjande, god arbetsmiljö och 
fokus på barnens inne- och utemiljö samt valfrihet och mångfald. Alternativa förslag för att 
täcka behovet av totalt 8 avdelningar bör utarbetas, exempelvis utifrån lokalisering på 
tomten, samordning med befintliga lokaler (t ex 4+4 avdelningar) och utemiljöer samt 
utformning av nybyggnationen (ett- eller två plan).

Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola, för att F-6 ska kunna utgöra 
en helt igenom tvåparallellig skolenhet inkluderat 4-5 fritidshemsavdelningar och 7-9 en 
treparallellig skolenhet. Synpunkter från räddningstjänsten finns kring utrymningsvägar på 
plan två i F-6 lokaler vilka bör vägas in vid förändringen.

Särskolan åk 1-9 behöver samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid 
Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Syftet är att samla kunskap, kompetens och utrustning 
för en relativt liten målgrupp där inkludering är en grund för valet av lokalisering.

Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom 
Sätoftaområdet. Problemen med dagens trånga entré- och kösituation vid matsalen har 
en rad år lyft vid arbetsmiljöronderna och i elevernas trivselenkäter.

Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul 
med tillfälligt bygglov avyttras.

Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas för 
befintligt och kommande behov. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som 
föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska 
behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att 
elever ska kunna uppfylla skolplikten.

Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses.

Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat 
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folk- och skolbibliotek.

Ärendebeskrivning
Möte mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola - Sätoftaskolan har återupptagits 
2015-02-03. Lägesrapport gavs muntligt. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument 2015-02-
04 av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom 
BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen 2015-02-19.

2015-03-02 hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Mark- 
och fastighetsförvaltaren. Michael Andersson redogör för mötets förutsättningar, 
detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet.

2015-03-16 § 28 beslöt barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningschefen 
i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag som beskriver förnyat lokalbehov som täcker hela 
förskola/grundskola/särskola område Sätofta, att Sätoftas lokalförsörjning skall behandlas 
på nästkommande arbetsutskott 2015-03-31, samt att barn- och utbildningsnämnden 
föreslås besluta att avge ett förnyat uppdrag till kommunstyrelsen kring behovet av lokaler 
på Sätoftaområdet.

Överläggning
Ordföranden redovisar redaktionella ändringar, som påtalats av Ola Kollén (C) och 
Fredrik Hanell (MP), i liggande förslag till beslut som innebär förtydligande med satserna 
”alternativt en utbyggnad av befintliga förskolelokaler” och ”samt valfrihet och mångfald.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att föreslagna beslut kompletteras med meningen ”Skolans 
behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och 
skolbibliotek” under punkt 3.

Beslutsordning
Nämnden godkänner beslutsordningen med Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag till 
liggande förslag med de redovisade redaktionella ändringarna. Ordförande lägger fram 
förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
AU § 25/2015
BUN § 28/2015

_____
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Dnr KSF 2015/180

Rapport från Sätoftaskolans lokalförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Höörs kommun ger Höörs Fastighets AB uppdrag att påbörja projektering av byggnad 
och mark på Sätoftaskolan enligt beslut av Kommunfullmäktige 2015-06-17 § 73 och  
av Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 § 62.

2. Intentionerna för det fortsatta arbetet är att projektkostnaden ska hållas inom 
beräknade 75 miljoner kronor, kalkylen omfattar inte allmän platsmark (såsom gata, 
GC-väg och parkering).

Ärendebeskrivning
Nu är projektet i en fas då det är dags att besluta om detaljplan och påbörja projektering. 
Det finns många önskemål om enplanslösning av integritetsskäl (grannar), pedagogiska 
skäl och säkerhetsskäl. För att Höörs Fastighets AB ska kunna påbörja upphandling av 
konsult för att inleda projektering behövs en beställning från Höörs kommun. Förslag på 
lösning för att kontrollera de ekonomiska aspekterna är att kommunstyrelsen beslutar om 
maxinvestering. Lämpligen fattas det beslutet i samband med budgeten. Idag beräknas 
projektet kosta 75 miljoner kronor exklusive moms. Avvikelser ska rapporteras i ett tidigt 
skede. Kommunstyrelsen är beställare och Höörs Fastighets AB är utförare.

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc (Meddelande om beslut i Kommunfullmäktige 2015-06-17, KF §73 i Höörs 
kommun).
2. Utdrag.doc (Meddelande om beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13, BUN 
§62 i Höörs kommun).

 _____
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Dnr KSF 2015/180

§ 220 Rapport från Sätoftaskolans 
lokalförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

 Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc (Beslut i Kommunfullmäktige 2015-06-17, KF §73 i Höörs kommun)
2. Utdrag.doc (Beslut i Barn- och utbildningsnämnden2015-04-13, BUN §62 i Höörs 
kommun)
3. Tjänsteskrivelse MA och LF.docx
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Förslag till nytt konsortialavtal, bolagsordning och 
ägardirektiv för Eslövs Renhållnings AB
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna föreslaget konsortialavtal att gälla från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie 
bolagsstämma 2031.

2. Godkänna föreslagen bolagsordning.
3. Godkänna föreslaget ägardirektiv.
4. Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställer att bolaget har mål 

som kompletterar de finansiella.

Bakgrund
Eslövs kommun har översänt förslag på nya styrdokument för Eslövs Renhållnings AB. De dokument 
som avses är:

 Konsortialavtal
 Bolagsordning
 Ägardirektiv

Förslagen har beretts av företrädare för respektive ägarkommun och nu skickats till ägarkommunerna 
för godkännande innan juni månadsutgång.

Utifrån att en beredning redan har skett har Höörs kommun inga större invändningar. Ägardirektivet 
kunde ange vilken samhällsnytta bolaget ska bidra med. Idag anges endast finansiella mål i direktivet. 
Ett avfallsbolag är en viktig aktör i övergången till ett hållbart samhälle varför även andra 
ägarformulerade mål bör finnas. Kommunstyrelsen föreslås att i sin roll som ansvarig för 
ägarstyrningen säkerställa att bolaget har mål som kompletterar de finansiella. Höörs kommun noterar 
också att ägardirektivet även ska tas på en bolagsstämma för att vara giltigt.

Michael Andersson
Kommundirektör
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Dnr KSF 2017/279

§ 216 Översyn av styrdokument för MERAB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna föreslaget konsortialavtal att gälla från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
ordinarie bolagsstämma 2031.

2. Godkänna föreslagen bolagsordning.

3. Godkänna föreslaget ägardirektiv.

4. Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställer att bolaget har 
mål som kompletterar de finansiella.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har översänt förslag på nya styrdokument för Eslövs Renhållnings AB. 
De dokument som avses är:

- Konsortialavtal

- Bolagsordning

- Ägardirektiv

Förslagen har beretts av företrädare för respektive ägarkommun och nu skickats till 
ägarkommunerna för godkännande innan juni månadsutgång.

Utifrån att en beredning redan har skett har Höörs kommun inga större invändningar. 
Ägardirektivet kunde ange vilken samhällsnytta bolaget ska bidra med. Idag anges endast 
finansiella mål i direktivet. Ett avfallsbolag är en viktig aktör i övergången till ett hållbart 
samhälle varför även andra ägarformulerade mål bör finnas. Kommunstyrelsen föreslås 
att i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att bolaget har mål som 
kompletterar de finansiella. Höörs kommun noterar också att ägardirektivet även ska tas 
på en bolagsstämma för att vara giltigt.

Yrkanden
Anna Palm (M) och Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom liggande förslag.

Beslutsunderlag
1. DOC170 428.pdf
2. Tjänsteskrivelse för nya styrdokument för MERAB.docx
_____
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