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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:40-026

§ 21
Kommunledningsförvaltningens rapport över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2019

Kommunstyrelsen föreslås lägga kommunledningsförvaltningens rapport över det systematiska arbetsmil-
jöarbetet 2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet under 
2019. Särskilda händelser under arbetsmiljöåret lyfts fram och respektive förvaltnings arbetsmiljöarbete 
redovisas i korthet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07
Rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
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1 Redogörelse av ärende
Nedan redogörs 2019 års arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsen samt miljö- och bygg-
nämnden. Särskilda händelser lyfts fram och gemensamma områden behandlas.

2 Särskilda händelser
EU-projektet PEPP, vars avsikt är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, har 
fortsatt vara en stor del av arbetsåret fram till och med oktober 2019. I Burlöv resulterade 
projektet i fyra fokusområden kopplade till organisatoriska förutsättningar: 

 Antal medarbetare per chef. Arbetet med denna kartläggning fortsätter nästkommande 
år, liksom dialogen kring hur arbetet för hållbart arbetsliv ska fortsätta prägla 2020 och 
framåt.

 Basuppdrag för chefer
 Processtöd för chefer. Att Burlöv ska ha ett processorienterat arbetssätt innebär att kart-

lägga och dokumentera kommunens processer i syfte att ge goda förutsättningar för 
cheferna. Under våren 2020 påbörjas ett samarbete mellan processervice och berörda 
verksamheter för att kartlägga måltids-, rekryterings- och bygglovsprocessen. 

 Projektledningshandbok för chefer. 

Det har genomförts en extern organisationsöversyn av kommunledningsförvaltningen med 
syfte att säkerställa att den är ändamålsenligt organiserad och svarar mot kommunens be-
hov, nu och i framtiden. Enligt tidplanen kommer förändringar utifrån resultatet i organisa-
tionsöversynen att genomföras under 2020.

Arbete för att hitta arbetsplatser i Medborgarhuset pågår. Förslag om förhyrning av nya för-
valtningslokaler har lämnats för politiskt beslut och inledande steg för ett nytt kommunhus 
påbörjades under 2019.

Personalavdelningen arbetar inom ramen för sitt uppdrag med en rad kommunövergripande 
åtgärder kopplade till arbetsmiljöarbetet i Burlövs kommun. Arbetet för ett samverkansavtal 
har inletts under året och kommer att fortlöpa under första delen av 2020. Både organisatio-
nen och de fackliga parterna är delaktiga i arbetet med samverkansavtalet. Kommunövergri-
pande utbildningsinsats för att stärka skyddsombudens kompetens har påbörjats och kom-
mer i sina olika delar ges alla befintliga och nya skyddsombud över tid. Vidare har digitalise-
ring av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts och årets systematiska arbetsmiljö-
arbete har i sin helhet genomförts i stödsystemet. Detta som en del att förenkla och kvali-
tetssäkra processen.

Samarbetet med företagshälsovården Avonova fortsätter och nytt avtal började gälla från 
och med den 1 maj 2019. Som ett led i att förbättra användarvänligheten och säkra person-
uppgifter så kommer beställningar av tjänster ske via företagets webbportal från och med 
årsskiftet.
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3 Resultat och analys
3.1 Uppmärksammande brister i arbetsmiljön
Årets medarbetarenkät uppvisar ett genomsnittligt resultat om 3,7, vilket ligger i linje med 
genomsnittet för Burlöv som har ett resultat på 3,8. I jämförelse med 2017 uppvisar kom-
munledningsförvaltningen en förbättring på 26 frågor av 78 frågor.

Högst resultat fick kategorierna Kollegialt stöd (4,14), Information (3,96) och Handlingsut-
rymme (3,92). Lägst resultat fick Ledarskap (3,3). 

Vid den årliga undersökningen av arbetsmiljön har bland annat synpunkter på ventilation/kli-
mat och yta lyfts av flera avdelningar. Förvaltningen brottas med trångboddhet och gör de 
förändrar som går för att det ska bli så bra som möjlighet utifrån förutsättningarna.

På kommunikationsavdelningen har det under året skett en inglasning vid receptionen i foa-
jén till följd av en dom i kammarrätten, som liksom förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöver-
kets linje att inglasning skulle ske för att skydda medarbetarna och öka säkerheten.

Utvecklingsavdelningen tillkom i samband med en omorganisation den 1 januari 2019 och 
har under året arbetat med att tydliggöra arbetsuppgifter och roller inom avdelningen.

Vidare har dessa båda avdelningar, kommunikationsavdelningen och utvecklingsavdelningen, 
flyttat ut från Medborgarhuset till den närliggande Apotekarvillan. De synpunkter som fram-
kommit om arbetsmiljön i de nya lokalerna har blivit åtgärdade. Dock kvarstår en känsla hos 
de medarbetare som har flyttat att samarbetet och samhörigheten med avdelningarna inne 
på Medborgarhuset har blivit sämre.

Personalavdelningen har, dels för att möta uppdraget bättre och dels ur ett arbetsmiljöper-
spektiv för medarbetarna, förändrat strukturen på avdelningen. Från att tidigare ha arbetat 
både strategiskt och konsultativt med direkt kvalitativt stöd till chefer har en HR-strateg samt 
en HR-specialist med spetskompetens inom stödsystemen rekryterats och tillträtt på vakanta 
tjänster.

Att kommunen är i en intensiv tillväxt är synligt på personalavdelningen då organisationen 
som sådan växer och med det antal medarbetare och chefer att arbeta tillsammans med. 
Över tid kommer detta vara en fråga som personalchefen fortsätter att arbeta med, såväl in-
ternt på avdelningen som genom att bevaka helheten i syfte att kunna fullfölja uppdraget.

Löneenheten har under året genomfört en processkartläggning av den löneadministrativa 
delen av verksamheten. Kartläggningen har visat att det finns flertalet processer som skiljer 
sig åt mellan kommunerna samt att det inte finns gemensamma arbetssätt på enheten. Ar-
bete har påbörjat för att arbeta för helheten och gemensamma rutiner.

På ekonomiavdelningen har en mindre omorganisation implementerats 2019. Omorganisa-
tionen har inneburit att ekonomiavdelningen har delats upp i en ekonomiavdelning med en 
underavdelning för redovisning. En effekt av detta har blivit att redovisningschefen har fått 
personalansvar för de medarbetare som idag arbetar med redovisningsfrågor.
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Inom avdelningen för kommunteknik har det under året påbörjats ett arbete med att upp-
handla grönyteskötsel samt vinterväghållning i kommunen. Vidare har medarbetarna fått 
möjlighet till kompetensutveckling, till exempel via liftutbildningar, då det var sårbart när få 
medarbetare innehade den kunskapen. Fastighetsavdelningen har i sitt arbete med att för-
bättra arbetsmiljön bland annat åtgärdat gropar i marken på gårdar, bytt svåröppnade gara-
geportar samt satt halkskydd på hal trappa. Vidare har avdelningen renoverat kontorsrum-
men på Medborgarhuset och i samband med det ljuddämpat rummen.

Trots att miljö- och byggavdelningen har haft ett år där två medarbetare slutat och tre med-
arbetare har haft en längre tids frånvaro har läget på avdelningen uppfattats som stabilt. En 
av de medarbetare som har slutat är miljö- och byggchefen och den nya chefen tillträder un-
der 2020. I övrigt har avdelningen satt in åtgärder för att förbättra ventilation och klimat på 
kontoren.

Kansliavdelningen har under året upplevt framsteg i arbetet att upprätta, uppdatera och 
strukturera avdelningens interna rutiner och har börjat använda de digitala verktyg som finns 
i Office 365. I årets medarbetarenkät framkom det att gränsdragningsfrågor, både inom av-
delningen och gentemot andra avdelningar, fortfarande är angelägna.

3.2 Statistik
3.2.1 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för perioden januari‒december 2019 är 5,6 %, vilket är en ökning 
med 0,5 % från föregående år. Medan korttidsfrånvaron har minskat något jämfört med fö-
regående år har långtidsfrånvaron ökat. Fastighetsavdelningen är en avdelning som sticker ut 
i jämförelsen då dess korttidssjukfrånvaro har ökat från 3,3 % till 11,3 %.

Under året har sjukfrånvaro för kvinnor uppgått till 4,9 % medan sjukfrånvaro för männen 
befinner sig på 6,5 %.

En överblick av årets sjukfrånvaro fördelat på ålder:

 29 år eller yngre: 5,8 %
 30‒49 år: 4,1 %
 50 år eller äldre: 7,3 %

3.2.2 Rehabilitering
Under året har det varit 23 pågående rehabärenden, varav 19 av dessa har påbörjats under 
2019. I jämförelse var dessa siffror för 2018 11 respektive 9. 

3.2.3 Tillbud och arbetsskador
Antal arbetsskador som har blivit registrerade är 8 för 2019, vilket i stort sett är oförändrat 
från föregående år då antalet var 7. Av årets anmälda arbetsskador tillhör sammanlagt 4 av-
delningen för kommunteknik.

Antal tillbud har minskat i jämförelse med 2018 från 10 till 6.

Kränkningar som inkommit under året är 3 (varav 1 av dessa dock är felregistrerad och tillhör 
utbildnings- och kulturförvaltningen). 
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4 Uppföljning av föregående års arbete
Under föregående arbetsmiljöår var ett ärende kring inglasning av receptionen uppe i för-
valtningsrätten. Eftersom domen gick upp till kammarrätten i år, som beslutade i likhet med 
förvaltningsrättens linje, har en inglasning av receptionen skett under 2019.

Två områden som lyftes under 2018 var inomhusklimatet och städningen av kontor och all-
männa utrymmen. Gällande inomhusklimatet avsattes medel inom ramen för 2019 års bud-
get, vilket resulterade i installation av kylanläggning som har förbättrat ventilationen avse-
värt. I fråga om den bristande kvaliteten på städningen har förbättringar skett genom dialog 
kring den regelbundna städningen och storstädningar av olika slag.

Vidare har avdelningarna arbetat i linje med sina handlingsplaner.

5 Utvärdering
5.1 Analys av åtgärder
Flera chefer har upplevt att det systematiska arbetsmiljöarbetet har blivit både enklare och 
överskådligare med det nya stödsystemet Stratsys. Utvärdering av systemet och eventuella 
förbättringar kommer göras under våren 2020.

Delaktigheten i arbetsmiljöarbetet för medarbetare och skyddsombud har bland annat skett 
genom arbetsplatsträffar och gemensamma riskbedömningar/handlingsplaner.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen enligt den kommungemensamma pro-
cessen. En grundläggande utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet är att arbetsmiljön ständigt kan 
och ska förbättras.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:637-029

§ 22
Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020–2023

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 15 decem-
ber 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. I policyn 
beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska kännetecknas av inom 
fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv samt 
lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Bur-
lövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personalpolitik och 
ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy om alkohol och dro-
ger. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-05

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:637-029

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Tinghammar 
Telefon: 040-625 61 67 
E-post: charlotta.tinghammar@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 
2020–2023

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. 
I policyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska känne-
tecknas av inom fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörj-
ning, hållbart arbetsliv samt lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fy-
ra fokusområden möjliggöra för Burlövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad 
och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personal-
politik och ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy 
om alkohol och droger. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 
15 december 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.
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Redogörelse för ärendet
Burlövs kommun är en politiskt styrd organisation. Utifrån fastställd värdegrund, vision, mål och 
resurser är det chefer och medarbetares uppdrag att förverkliga målsättningarna. Chefer och 
medarbetare ska ges förutsättningar för att erbjuda service och tjänster av god kvalitet samt att 
bidra till att medborgarna känner sig välkomnade och trygga. 

I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare 
ska kännetecknas av inom fyra fokusområden: 

 samspel och mångfald
 utveckling och kompetensförsörjning
 hållbart arbetsliv 
 lön och förmåner. 

Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Burlövs kom-
mun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personal-
politik och ersätter därmed på ett naturligt sätt det tidigare personalpolitiska programmet, lö-
nepolicyn samt policy om alkohol och droger. 

Tjänstemannaorganisationen kommer som följd av detta se över eventuella behov av nya eller 
justerade rutiner inom området lön samt alkohol och droger. Ett redan pågående arbete inom 
Burlövs kommun är att definiera chefsuppdraget. Detta arbete kommer fortsatt att drivas.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Malin Fajersson

Personalchef

Handläggare

HR-strateg Charlotta Tinghammar

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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1/2
DIARIENUMMER
KS/2019:637-029

Arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020–2023
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx

Inledning
Burlövs kommun är en politiskt styrd organisation. Utifrån fastställd värdegrund, vision, mål och re-
surser är det chefer och medarbetares uppdrag att förverkliga målsättningarna. Chefer och medar-
betare ska ges förutsättningar för att erbjuda service och tjänster av god kvalitet samt att bidra till 
att medborgarna känner sig välkomnade och trygga. 

I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska 
kännetecknas av inom fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensför-
sörjning, hållbart arbetsliv samt lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess 
fyra fokusområden möjliggöra för Burlövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och 
hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicy 
År 2030 ska Burlövs kommun vara den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och 
kultur. Varje medarbetare är viktig för att bidra till visionen och till att medborgarna i kommunen 
känner sig välkomna, trygga och erbjuds service av hög kvalitet. Tillsammans skapar vi det framtida 
Burlöv.

Samspel och mångfald
Vi har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och 
i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Mångfald och medarbetarnas 
olikheter är en styrka som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas be-
hov. 

Utveckling och kompetensförsörjning
Varje medarbetares kompetens tas till vara och uppmuntras att utvecklas i takt med verksamhe-
tens krav och behov. Vi skapar möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, ar-
betsuppgifter och arbetsplatser. 

Det bedrivs ett systematiskt arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, 
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Burlövs kommun arbetar aktivt med 
att öka andelen heltidsanställda.

Hållbart arbetsliv
I samverkan skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med systematiskt arbetsmiljöarbete 
som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun och medarbetarna till-
sammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse. 
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Alkohol och droger, diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier får inte förekomma i våra verksamheter.

Lön och förmåner
Våra anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Jämställda löner utan osakliga löneskillnader kännetecknar vår verksamhet.

Goda insatser uppmärksammas och premieras. Genom välkända lönekriterier, individuell och diffe-
rentierad lönesättning belönar och stimulerar vi goda arbetsresultat som bidrar till kommunens 
mål och vision. 

Organisation och ansvar
Kommunens personalavdelning ansvarar för dokumentet och uppföljningen av policyn. 

Utvärdering och revidering
Policyn ska utvärderas och vid behov revideras vart fjärde år. Personalchefen ansvarar för utvärde-
ringen. Utvärderingen ska ske i samverkan med chefer och fackliga representanter.

Dokumenttyp Policy
Dokumentnamn Arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:637-029
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KF 2014-12-15, 

§ 109, dnr KS/2014:83); policy för lön (KF 2016-02-01, § 10, dnr KS/2015:917); samt 
policy om alkohol och droger (KF 2015-03-16, § 32, dnr KS/2015:195)

Dokumentansvarig Personalchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:62-042

§ 26
Verksamhetsberättelse 2019 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet,

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utveckling av området kring sockerbruket,

att godkänna resultatöverföring om 500 tkr för att införa en process för systematiskt informationssäker-
hetsarbete,

att godkänna resultatöverföring om 180 tkr för säkerhetsåtgärder vid Burlövs ryttarförenings stall, samt

att godkänna resultatöverföring om 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder avseende Harakärrsområdet samt 
Svanetorpsområdet.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen, inklusive bila-
gor, till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen. Kom-
munstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,6 mnkr samt en nettokostnadsökning om 
3,5 mnkr.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-23
Verksamhetsberättelse 2019-12-31 – kommunstyrelsen
Investeringsredovisning 2019 ‒ kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-23

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2020:62-042

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fredrik Stark 
Telefon: 040-625 61 33 
E-post: fredrik.stark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse 2019, kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrel-
sen. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,6 mnkr samt en nettokostnadsökning 
om 3,5 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet,

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utveckling av området kring sockerbruket,

att godkänna resultatöverföring om 500 tkr för att införa en process för systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete,

att godkänna resultatöverföring om 180 tkr för säkerhetsåtgärder vid Burlövs ryttarförenings 
stall, samt

att godkänna resultatöverföring om 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder avseende Harakärrsom-
rådet samt Svanetorpsområdet.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen, in-
klusive bilagor, till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Amra Saranovic

Tf ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-23
Verksamhetsberättelse 2019-12-31 – kommunstyrelsen
Investeringsredovisning 2019 ‒ kommunstyrelsen
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Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; ekonomiavdelningen, planeringsavdelningen, fastighetsavdel-
ningen och avdelningen för kommunteknik
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INVESTERINGSREDOVISNING 2019 
Totalt per objekt Detta år Slut

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat Kalkyl redovisas
tom 2018 2 019 2 019 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 798,1 0,0 798,1 483,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 631,4 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 1 122,3 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 643,4 s
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 220,9 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 9 325,4 1 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 510,8 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 s
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 s
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 s

summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 915,7 10 215,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 3 635,6 4 000,0 s
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 3 522,3
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0 s
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 476,1 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1 2,1
3800 24 900 13 312 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 14,2
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4 14,2
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 10,7
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 0,7
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 0,7
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 771,6

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 150,8
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0
3800 24 900 13 327 Belysningsätgärder Ligusterstigen 160,0 226,7 s
3800 24 900 13 328 Övergångställe samt beslysning Lyckö äng 280,0 409,6 s
3800 24 900 13 329 Belysningsätgärder 900,0 902,6 s
3800 24 900 Övergånsställe & Busshållsplats  Lundavägen/kronetorp 1 500,0 0,0 1 500,0 294,4
3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 261,0 1 400,0 s
3700 81 030 20 002 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0 27,0
3700 81 030 20 002 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 0,0 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0
3700 81 030 13 324 Utbyggnad kv ugglan 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 324 Utbyggnad kv ugglan, inkomst -140,0 140,0 -14 156,5 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 475,7 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 794,9 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 800,4 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -12,3 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 103,6 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 0,0 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0
3900 91 010 13 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 0,0 1 750,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 0,0 160,0 s
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 0,0 2 268,3 260,2 1 000,0 s
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 15 049,8 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 179,5 1 200,0 s
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 2 249,1 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 470,7 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 935,2 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 046,8 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 165,0 200,0 s
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0 s
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 s
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 976,7 s
3900 91 010 Moduler till Tågarpsskolan 800,0 0,0 800,0 727,2 s
3900 91 010 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 0,0 13 000,0 132,9
3900 91 010 13 709 Lådbilsbacke 250,0 0,0 250,0 230,0 s
3900 91 010 13 226 Grönebo fsk (Arlöv 6:22) 12 580,0 0,0 12 580,0 12 546,7 s

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 45 079,1 -2 249,7
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1 Viktiga förhållanden och händelser av betydelse 

1.1 Viktiga förhållanden 

Nya mål och nytt system för mål, genomförande och uppföljning 

Under perioden 2013-2018 har Burlövs kommun arbetat med ett målsystem som inneburit av 

kommunfullmäktige fastställda gemensamma mål/målområden men där även respektive nämnd 

fastställt nämndsmål och mätetal för dessa. Fr.o.m. 2019 har kommunfullmäktige nu beslutat om 

fyra målområden, att gälla till 2022, som destineras till nämnd. Systemet kommer att innebära färre 

mål och mätetal på kommungemensam nivå. 

Första spadtaget för nya Burlövsbadet 

Den 18 december har det formella spadtaget tagits för Burlövs nya bad. Det nya badet, som byggs 

bredvid det befintliga, planeras stå färdigt våren 2022 och det är NCC som bygger i ett 

partneringsamarbete med Burlövs kommun. 

Burlöv C  

Detaljplanen för Burlövs C med en blandad stad med kvartersbebyggelse där även högre byggnader 

ingår har godkänts av kommunstyrelsens planutskott och antagits av kommunfullmäktige i april 

2019. Planen innehåller bostäder, handel, parkeringshus, ett handelstorg, ett grönt torg med entré 

till stationen samt förutsättningar för att tre busslinjer ska kunna ansluta till stationen. Planering för 

fler byggnader, parkering m.m. i stationsnära läge har kommit igång då flera planbesked lämnats 

under året. 

1.2 Händelser av betydelser 

Inköp av fastighet Briggen 

Kommunen köpte under 2019 strategiskt in en fastighet i närheten av Burlöv station. 

Markförsäljning vid Stora Bernstop  

Under 2019 har mark vid Stora Bernstorp avyttrats till externa aktörer. 
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2 Verksamheternas måluppfyllelse 
I detta avsnitt följs antagna nämndsmål upp. Måluppfyllelsen bedöms utifrån utfall för tillhörande 

indikator(er) samt genomförda aktiviteter från förvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen görs 

utifrån tre nivåer: 

Vi förväntas inte uppnå målet 

 Vi är på väg att uppnå målet men det finns mer att göra 

 Vi har uppnått eller förväntas uppnå målet 

  

2.1 Attraktiva Burlöv 

2.1.1 Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så 

att de kan rekommendera andra att flytta hit 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

Målet omfattar alla verksamheter som dagligen möter våra medborgare. Utifrån genomförda 

åtgärder såväl som resultaten av tillhörande indikatorer bedöms målet inte vara uppnått 2019. 

Arbetet som genomförs inom området bedöms innebära att målnivån uppnås inom perioden. 

Samtidigt innebär den statistiska modellen på vilken resultaten av de två indikatorerna från 

statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning en viss felmarginal vilket innebär att utfall 

kontra uppsatt målnivå är inom detta spann. För den tredje indikatorn, planberedskap, finns inget 

officiellt framtaget utfall för den tvåårscykeln som mätningen via SKR kommer omfatta. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Efter ett antal år med mycket god planberedskap för nya bostäder innebär det preliminära resultatet 

för 2019 att planberedskapen har minskat. En orsak till detta kan vara att framtagna detaljplaner nu 

har omvandlats till beviljade bygglov. En indikation på att så är fallet är att antalet bostäder som 

beviljats bygglov vid senaste mätning var betydligt högre än såväl skånesnitt, grannkommuner som 

rikssnittet. 

Identifierade möjligheter: 

Genom bland annat SCB:s medborgarundersökning ges ett underlag för områden som är av vikt att 

prioritera för en fortsatt god utveckling av kommunen som en plats att leva och bo i. Medborgarnas 

upplevelse av framtidsmöjligheter, bostäder och trygghet är tre områden som under flera år har 

identifierats som viktiga att prioritera. Det är också tre områden som innebär ett långsiktigt arbete 

för att förändra medborgares upplevelse. Inom området trygghet har en viss förbättring i några 

mätningar men inte i andra. Motsvarande förväntningar finns på områdena bostäder och 

fritidsmöjligheter. I och med en hög utbyggnadstakt på bland annat Kronetorpsområdet kommer fler 

bostäder att erbjudas. Gällande fritidsmöjligheter har byggnationen av det nya badhuset påbörjats 

vilket kan antas bidra inom området. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Planberedskap för nya 
bostäder som kan byggas   38,7 23 23 
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

med stöd av alla gällande 
detaljplaner den 31/12, 
antal/1000 inv 

Nöjd Region-Index 
- Rekommendation 57 57 59 60 64 

Nöjd Region-Index 
- Bostäder 54 53 54 56 58 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, 

antal/1000 inv 

Resultat: 

Preliminärt utfall framräknat enbart utifrån år 2019 visar på en planberedskap något under uppsatt 

målvärde. Då tidigare års utfall beräknas av SKR genom tvåårscykler innebär det att utfallen inte är 

jämförbara. Resultat för perioden 2018/2019 tas fram inom SKR:s öppna jämförelser gällande 

planläggning och tidsåtgång vilken presenteras under december 2020. 

Analys: 

Planberedskapen i Burlövs kommun bedöms vara fortsatt god. En viss minskning kan dock antas 

komma ske då framtagna planer tas i anspråk och bygglov för planerade bostäder beviljas. Utifrån 

SKR:s beräkningsmodell har angiven målnivå sannolikt uppnåtts. 

Nöjd Region-Index - Rekommendation 

Resultat: 

I medborgarundersökningens del Nöjd-Region-Index (NRI) ställs frågor om kommunen som en plats 

att bo och leva på. Ett av frågorna gäller om de svarande kan rekommendera vänner och bekanta att 

flytta till kommunen. Bland de svarande uppger 57 % att de kan göra detta vilket är samma utfall som 

föregående år. Utfallet har under längre tid legat på samma nivå men antal svarande som ger ett lågt 

betyg på frågan har över tid minskat något. För denna fråga går det också att utläsa en statistiskt 

säkerställd skillnad mellan de svarande i Åkarp och Arlöv där åkarpsborna är betydligt mer villiga att 

rekommendera kommunen. 

Analys: 

Burlövs kommun genomgår stora förändringar med såväl utbyggnaden av järnvägen som en 

omfattande befolkningsexpansion med helt nya bebyggelse. Överlag ger nyinflyttade högre resultat i 

medborgarundersökningen än de som har bott i kommunen under längre tid. Kommunen kan alltså 

uppfattas som mer attraktiv för personer som väljer ny bostadsort utifrån exempelvis 

kommunikationsmöjligheter och tillgång till bostäder. Samtidigt är det av största vikt att medborgare 

som bott i kommunen under längre tid också känner sig trygga och nöjda med såväl kommunen i 

helhet som de kommunala verksamheterna. Detta fångar kommunens förvaltningar genom de olika 

brukar och kundundersökningar som görs inom respektive område. Detta bidrar till en ökad 

kundnöjdhet hos dem som brukar kommunens tjänster. Däremot kan det vara svårare att fånga en 

upplevd missnöjdhet som inte ges uttryck i någon undersökning. 

Åtgärder/Utveckling: 

Kommunen arbetar utifrån ett brett perspektiv för ökad medborgarnöjdhet. Under närmsta åren 

finns satsningar på nytt badhus och en omfattande ombyggnation runt kommunens två 
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stationsområden. Till detta kommer den fortsatt pågående utbyggnaden av Kronetorpsområdet som 

skapar en helt ny stadsbild i kommunen. Arbetet är av långsiktigt karaktär men antas leda till ökad 

nöjdhet hos kommunens medborgare och ökad vilja att rekommendera kommunen. 

Nöjd Region-Index - Bostäder 

Resultat: 

Nöjd-Region-Index är en av tre delar av statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 

Genom undersökningen tillfrågas 1200 medborgare i kommunen om deras upplevelse av 

kommunens utifrån en mängd olika aspekter. En av dessa är medborgarnas syn på kommunens som 

en plats att bo och leva i. Även om årets resultat, index 54, är en punkt högre än rikssnittet innebär 

utfallet att uppsatt målvärde för året inte uppnås. 

Analys: 

Det är sällan några större förändringar sker mellan enskilda år vilket innebär att resultatet bör ses 

utifrån en längre tidsperiod. Utfallet försämrades dock rätt drastiskt 2015 och 2016. Därefter har 

medborgarnas upplevelse av kommunen som en plats att leva och bo i kommit att stärkas och är 

numera i paritet med rikssnittet. När svaren bryts ner på enskilda grupper går det att utläsa att 

svarande som har bott i kommunen 5 år eller mindre i betydligt högre utsträckning är nöjda med sitt 

val av Burlöv som boendekommun. Generellt är denna grupp mer nöjd, oavsett kön, inom samtliga 

områden, trygghet, kommunikationer, utbildnings, fritids- och arbetsmöjligheter. De väljer också i 

högre grad att rekommendera Burlöv åt sina vänner och bekanta. 

Åtgärder/Utveckling: 

De svarandes upplevelse grundar sig i en rad faktorer utöver den enskilda boendesituationen men 

utifrån befolkningstillväxten som redan sker och troligtvis kommer att öka är det tydligt att 

efterfrågan på bostäder är, och kommer förbli, hög. Genom ett aktivt arbete utifrån 

befolkningsprognoser och kommunikation med byggföretag hanteras ny bebyggelse genom 

planavdelningens uppdrag. Huvuduppdraget är att leverera detaljplaner som gör det möjligt att 

bygga och fysiskt utveckla kommun. Arbetet är av långsiktig karaktär men lägger grunden till 

upplevelsen av kommunens som en boendeplats. 

2.1.2 Företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda med den service som 

kommunen tillhandahåller 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

Burlöv är en av de sju kommuner som under 2019 deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. 

Programmets syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring 

upphandling, ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. Programmet, och 

andra satsningar, har fallit väl ut och såväl SKR:s företagsmätning Insikt som Svenskt näringslivs 

företagsklimatsmätning visar på att företagarna har ett gott förtroende för  Burlövs kommun. Genom 

de båda mätningarnas utfall befäster kommunens sig som en aktör som skapar goda förutsättningar 

för våra företagare. Mätningarna visar en viss tillbakagång mot föregående år men resultaten 

förhåller sig väl över tid och avviker inte på något anmärkningsvärt sätt. Utifrån genomfört arbete 

och utfall för tillhörande indikator bedöms målnivån vara uppnådd. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Utifrån de undersökningar som görs gentemot kommunens företagare upplever företagen att 

kommunen gör många "rätt" saker. Undersökningarna lyfter bland annat fram vikten av att arbetat 
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mer med en ökad förståelse, effektivare handläggning och bättre möjlighet till digitala lösningar för 

att hantera sina ärenden med kommunen. 

Identifierade möjligheter: 

Burlövs kommun arbetar aktivt utifrån de förbättringsförslag som företagarna lämnar. Kommunens 

har deltagit på Industrinatten, genomfört konceptet Smart matte, anordnat företagsmässa för 

högstadieelever samt genomfört Forza Burlöv Summer där unga elever fick möjlighet att prova på att 

driva företag under sommarlovet. Kommunens stora satsning på näringslivsprojektet Tillväxtresan 

fortsätter under 2020. Genom projektet har tjugo företag fått möjlighet att kompetensutveckla sina 

medarbetare och göra en tillväxtresa som redan nu visar på konkreta utfall för deltagande 

företagare. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 71 79 70 69 70 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Resultat: 

Kvalitetsmätningen Insikt genomförs årligen av SKR och granskar kommunernas myndighetsutövning 

och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex 

myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 

samt serveringstillstånd. På grund av för få ärenden inom områdena serveringstillstånd och 

markupplåtelse mäts inte dessa för Burlövs kommun. Motsvarande gäller för brandtillsyn då den 

genomförs av Räddningstjänsten syd. Att notera är att det enbart är företag som har haft en 

myndighetskontakt med kommunens som tillfrågas. Utifrån de svarandes upplevelse presenteras ett 

nöjd-kund index (NKI) Årets resultat presenterats under april i efterföljande år varvid utfallet för 

2019 ännu inte är fastställt. Halvårsutfallet för 2019 visar dock på fortsatt goda resultat även om en 

viss tillbakagång kan ses från år 2018. Utfallet innebär dock ett resultat över uppsatt målvärde för 

2019. 

 

Analys: 

Med en svarsfrekvens på 58 procent ger undersökningen en god referenspunkt för företagarnas 

upplevelse av ett flertal faktorer. Tillbakagången kan till viss del antas höra ihop med en statistik 

begränsning för när resultat presenteras. Under 2018 hade undersökningen förhållandevis få 
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svarande och det var en sista besvarad enkät inom området miljö- och hälsoskydd som innebar att 

ett samlat NKI för Burlövs kommun kunde presenteras. Detta svar kom också att vara av en väldigt 

positiv art vilket höjde det totala index. För övriga områden, bygglov och livsmedelskontroll, innebär 

resultaten under 2019 en ökning från föregående år. 

Åtgärder/Utveckling: 

En analys av de enskilda frågorna visar att de svarande efterfrågar digitala lösningar för att 

genomföra sina ärenden. Detta är också något som verksamheterna arbetat med under hösten och 

numera finns det möjlighet att anmäla samtliga ärenden gällande bygglov samt miljö- och hälsa 

genom kommunens e-tjänstplattform. Användningen av plattformen kommer följas upp under 2020 

för att utvärderas och se över eventuella förbättringsområden. 

2.1.3 Burlövs kommun som arbetsgivare verka för en tryggad personalförsörjning 

genom att erbjuda heltid som norm i den utsträckning medarbetaren önskar 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

Antalet heltidsanställda i Burlövs kommun har ökat från 76 till 79, vilket innebär ett resultat över 

uppsatt målvärde för 2019. Kommunen har tillsammans med lokala företrädare för Kommunal 

arbetat fram en handlingsplan för hur arbetet med heltidsfrågan ska bedrivas under perioden 2019-

2021. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Under 2019 har det skapats en arbetsgrupp som fokuserar på heltidsfrågan i kommunen. 

Arbetsgruppen har bland annat undersökt olika bemanningssystem samt anordnat två workshops för 

cheferna och deras arbetsplatsombud med syfte att informera och involvera dessa i heltidsresan. 

Workshoparna blev väl mottagna och gav deltagarna praktiska metoder i deras fortsatta utveckling 

av verksamhetsplaneringen. 

Identifierade möjligheter: 

Arbetet med heltidsresan kommer att fortsätta enligt framtagen handlingsplan. Kommande åtgärder 

under 2020 som ska bidra till att öka antalet heltidsanställda är till exempel framtagande av en 

kommunövergripande bemanningshandbok samt en utredning av eventuell bemanningsenhet. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Andel heltidsanställda 
inom avtalsområdet AB 
(Allmänna Bestämmelser) 
exklusive timanställda 
och PAN 79  76 78 80 

2.1.4 Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för 

att möjliggöra en god service till Burlövsborna 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som mäts i tre delindex: motivation, 
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ledarskap och styrning. I jämförelse med tidigare år har Burlöv kommuns totala 

medarbetarengagemang sjunkit till 75 och således uppnår vi inte nämndmålet för 2019 som är på 77. 

En djupare granskning av undersökningen visar att det är motivationen som har sjunkit i jämförelse 

med tidigare år och att ledarskapet är det delindex som är lägst av de tre. Under det gångna året har 

kommunen fortsatt att arbeta med EU-projektet om personligt engagemang för ett hållbart arbetsliv 

(PEPP), vilket avslutades under hösten 2019. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Inom ramen för PEPP-projektet har medarbetare tagit del av kompetenshöjande aktiviteter inom 

området hälsa och arbetsmiljö. En sammanfattande analys av projektet visar att det har bidragit till 

att skapa en gemensam dialog kring förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. 

Under 2019-2020 genomförs organisationsförändringar inom flera verksamheter och beroende på 

hur organisationsförändringarna hanteras kan det komma att påverka medarbetarengagemanget på 

gott och ont. 

Identifierade möjligheter: 

I resultatet av 2019 års medarbetarenkät framkom det bland annat att medarbetare önskar mer 

återkoppling av sin chef på utfört arbete samt att chefen hjälper till att prioritera när arbetsbördan är 

hög. Under 2020 kommer kommunen att fokusera på att definiera chefsuppdraget och utreda 

antalet medarbetare per chef. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex 75 - 76,9 77 79 

2.2 Tillgängliga Burlöv 

2.2.1 Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna 

avseende kontakten med dess verksamheter 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

I och med införandet av en ny plattform för e-tjänster alla förvaltningar numera en möjlighet att 

erbjuda digitala lösningar för medborgare och andra intressenter. Genom att erbjuda digitala 

lösningar som ett komplement till analoga blanketter ges en ökad tillgänglighet. Detta är något som 

framkommer som ett önskemål i flera undersökningar som mäter kundnöjdhet. Genom att hantera 

ansökningar och liknande ärendekontakt digitalt kan också handläggningstider kortas ner. Under året 

har även en lotsfunktion etablerats för att underlätta näringslivets kontakter med kommunen. 

Samverkan utgår ifrån en modell som har utvecklats med syfte att  förbättra kommunens service till 

näringslivet. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har ett antal företagsbesök genomförts 

för att stämma av företagsklimatet och fånga upp idéer om fortsatt utveckling. Utifrån genomfört 

arbete och resultat av tillhörande indikator bedöms målet vara uppnått. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

I takt med att övriga myndigheter och företag ökad dess digitalisering kommer även större 

förväntningar från medborgarna på kommunens verksamheter att tillhandahålla digitala 

kontaktvägar. Samtidigt behöver verksamheterna säkerställa att traditionella kontaktvägar erbjuds 
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för att inte skapa ett digitalt utanförskap för medborgare som inte är vana att hantera sina ärenden 

och kontakter digitalt. 

Identifierade möjligheter: 

Kommunstyrelsens verksamheter kommer fortsätta driva ett långsiktigt och strategiskt arbete 

beträffande service, tillgänglighet och bemötande. En extra satsning kommer ske under 2020 på att 

ökad tillgängligheten för telefonsamtal som kopplas vidare från medborgarservice. Våra med 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, 
(%) 74 81 63 65 70 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

Resultat: 

Burlövs kommun har vid årets mätning återigen nått ett gott resultat i mätningen. Resultatet, 74%, 

anger andel uppringare till kommunens medborgarservice som får svar på en enkel fråga. 

Genomsnitt för de 126 kommuner som deltagit i mätningen är 56%. 

Analys: 

Medborgarservice har hög kompetens och god erfarenhet för att ge efterfrågad service till 

medborgare som kontaktar kommunen. Inom flera områden, utöver tillgänglighet, nås goda resultat, 

ex svar på frågan, information samt bemötande. Vid helhetsintrycket, uppmätt bland 126 kommuner, 

når Burlöv plats 10. Därutöver är omdömet högt även för hantering av inkommande e-post. 

Åtgärder/Utveckling: 

Utöver ett fortsatt arbete för att etablera e-tjänstplattformen som en naturlig yta för 

ärendehantering kommer kommunledningsförvaltningen under 2020 att följa upp hur 

tillgängligheten är för de samtal som behöver kopplas vidare till enskilda verksamheter. Det kan 

exempelvis gälla frågor som medborgarservice inte hanterar eller specifika frågor kring ett ärende. 

2.2.2 Kommunala fastigheter och den yttre miljö som kommunen ansvarar för så 

långt det är möjligt vara tillgänglighetsanpassad för Burlövsborna 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

Kommunen strävar efter att skapa mer tillgänglighetsanpassade miljöer, där tillgängligheten till 

fastigheter och publika anläggningar ska vara god. Utifrån en tidigare framtagen inventering gällande 

prioriterade platser sker arbetet med anpassningar och tillgänglighetsförbättrande åtgärder 

kontinuerligt. Bedömningen är att arbetet fortskrider enligt plan och bedömningen är att målet är på 

god väg att uppnås. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Tillgänglighetsfrågor tas ibland för givna för de som inte drabbas och korrigeringar i fastigheter och 

yttre miljö kan medföra mycket högre kostnader än om området belyses redan i planeringsstadiet. 

Därav är det av vikt att detta perspektiv hålls levande i alla delar av organisationen för att där så är 

möjligt identifiera potentiella hinder i ett tidigt skede. 
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Identifierade möjligheter: 

Såväl inom planavdelningen som hos bygglovavdelningen finns en god kompetensnivå för att i de 

olika momenten identifiera brister och föreslå korrigeringar i planeringsstadiet. För befintlig miljö och 

fastigheter är det av vikt att medborgare såväl som personal har möjligheter att på ett enkelt sätt 

inkomma med synpunkter. Sedan hösten 2019 tillhandahåller medborgarservice en förbättrad e-

tjänst för synpunkter från allmänheten där medborgaren exempelvis kan markera på en karta eller 

ladda upp ett fotografi från platsen. Detta ska på sikt förhoppningsvis underlätta ärendehanteringen 

för såväl verksamheten som medborgaren och kan bland annat användas för denna typ av frågor. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Andel åtgärdade enkelt 
avhjälpta hinder utifrån 
gjord inventering 30 50 30 75 

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder utifrån gjord inventering 

Resultat: 

Arbetet fortlöper kontinuerligt och verksamheten bevakar eventuella nytillkomna hinder. 

2.3 Hållbara Burlöv 

2.3.1 Burlövsborna i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst 

hälften av hushållsavfallen återvinnas 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

På övergripande plan har arbetet med att ta fram en ny avfallsplan pågått och planen beräknas att 

antas under 2020. Under året har också flerfackskärlen placerats ut till kommunens villor vilket ger 

befolkningen en ökad möjlighet till bostadsnära insamling av hushållsavfall. I sedvanlig ordning 

genomfördes även miljödagen med främst elever och personal från skolor och förskolor. Som en test 

av nya sätt att förändra beteenden har tre nikotinkaniner har placerats ut för att minska 

nedskräpningen av fimpar. Nikotinkaninen är en så kallad nudging kampanj. Nudging är ett verktyg 

för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. Det skulle kunna 

översättas till ”en liten knuff i rätt riktning" med syfte att göra det enkelt att göra rätt. 

Internt i organisationen har ytterligare en fastighet fått full källsortering och kostnadsberäkning för 

att lösa de sista fastigheterna är framtagen varpå tilläggsäskande har gjorts. Detta innebär en 

möjlighet till att samtliga kommunala verksamheters fastigheter ges möjlighet till källsortering. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Statistikhanteringen påverkar i hög omfattning möjligheten att nå målet. Sannolikt räknas inte 

förpackningar och tidningar från flerbostadshus in i resultatet vilket påverkar då andelen 

flerfamiljshus är relativt hög i kommunen. När det finne en tillståndsgiven insamlare enl ny 

förordning kommer sannolikt statistikhanteringen bli bättre. Kommunen har liten andel 

trädgårdsavfall i jämförelse med grannkommunerna vilket sannolikt har sin förklaring 

bebyggelsestrukturen men kan också vara brister i statistikhanteringen. Vi har stor mängd restavfall 

som behöver minska. 
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Identifierade möjligheter: 

Införande av flerfackskärl, fler återvinningscentraler och fastighetsnära insamling samt förbättrad 

statistikbehandling. I högre utsträckning arbete med återbruk och minimering av hushållsavfall från 

kommunala verksamheter så som engångsförpackningar etc. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, 
andel (%)  28 29 33 40 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 

Resultat: 

Data för 2019 kommer att publiceras våren 2020. 

2.4 Trygga Burlöv 

2.4.1 Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i 

 

Verksamhetens / nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet: 

För skapa en tryggare och lugnare miljö på och runt skolor och förskolor samt minska risken för stöld 

och skadegörelse på grund av brister i befintligt skalskydd har kommunen arbetat med montage av 

belysningsutrustning vid kommunens fastigheter. Vidare har höjningar av staket runt kommunens 

förskolor prioriterats med syfte att skapa en tryggare miljö samt att leva upp till rådande 

säkerhetsföreskrifter. Kommunteknik har haft ett fortsatt fokus på trafiksäkerhets-, belysnings- och 

beläggningsåtgärder. Kommunens gator har under årets även fått nya hastighetsanpassningar och 

satsningen på trygghetsvärdar är genomförd. Främsta uppdraget är att vara kommunens ögon och 

öron i våra tätorter och skapa trygghet bland medborgarna. På det sättet utgör de en extra länk 

mellan medborgarna och andra som jobbar för trygghet i samhället. 

Utifrån genomförda insatser och uppmätt resultat i polisens trygghetsmätning skulle målet kunna 

anses vara uppnått. De svarande i undersökningen anger att de känner sig mindre otrygga än tidigare 

år. Trots att Burlövs kommun tillhör den fjärdedel av landets kommuner som har lägst sammanvägt 

värde gällde mätningen öppna jämförelser - trygg och säkerhet innebär årets resultat ett tapp med 

35 platser vilket gör att den samlade bedömningen är att målet inte fullt ut nås. 

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet:  

Många av åtgärderna medför ökad säkerhet, men den upplevda känslan av trygghet står inte alltid i 

paritet med genomförda insatser. I många fall är det även faktorer utanför kommunens kontroll som 

påverkar upplevelsen av trygghet. Detta är en utmaning för arbetet med att öka den upplevda 

tryggheten. Mätningar som istället tar i beaktning faktisk säkerhetsarbete och statistiskt utfall har 

däremot under de senaste åren tydligt signalerat en förbättrad situation i kommunen. 

Identifierade möjligheter: 

Fastighetsavdelningen har ett samarbete med kommunens förvaltningar vari representanter för 

ungdomsgrupper, polis, väktare och räddningstjänst samverkar för att stävja skadegörelse och andra 
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händelser som ligger till grund för en upplevd otrygghet. I detta arbete antas trygghetsvärdarnas 

insats kunna bidra med en god kontakt mellan medborgare och kommun. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Nämndmål 

2019 
KF mål 

2022 

Polisens 
Trygghetsundersökning – 
Problemindex 0-6 2,16 2,63 2,44 2,3 2 

Öppna jämförelser 
- Trygghet och säkerhet. 
Ranking 94 58 61 58 50 

Polisens Trygghetsundersökning – Problemindex 0-6 

Resultat: 

Trygghetsmätningen genomförs årligen i polisens olika lokalpolisområde där Burlöv tillhör samma 

områden som Kävlinge, Staffanstorp och Lomma. Mätningen genomförs genom enkätfrågor till de 

boende i kommunerna. I Burlövs kommun tillfrågades 2700 personer varpå drygt procent svarade. 

Resultaten ges i form av ett index från 1-6 där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är 

”alarmerande påtagligt problem”. Ju lägre siffra, desto bättre. Årets mätning visar att i Burlövs 

kommun har det totala indexet sjunkit från föregående år, från 2,63 till 2,16. Detta är den största 

förändringen inom lokalpolisområdet. Över en 15-årsperiod är Burlöv den kommun som har den 

största positiva förändringen av alla 58 kommuner i polisregion Syd. 

Analys: 

Burlövs totalindex har minskat från 2,63 till 2,16. Flertalet delindex har förbättrats. Andelen som inte 

varit utsatta för något som helst brott har ökat från 82 till nästan 85 procent. Markant fler anser att 

polisen bryr sig om de lokala problemen, index har sjunkit från 2,7 till 1,3. Det finns dock en ökad oro 

för inbrott i förråd samt viss problematik med buskörning med moped och/eller mc. 

Åtgärder/Utveckling: 

Under de senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att skapa tryggare och säkrare miljöer i 

kommunen. Riktade satsningar har gjort såväl med hjälp av övervakning av fastigheter med hjälp av 

värmekameror för att lokalisera obehöriga personer som översyn av ljussättningar i offentliga 

miljöer. Under 2019 har trygghetsvärdar anställts som ett komplement till kommunens övriga 

personal som rör sig i kommunens utemiljö. Därutöver fortsätter det täta samarbetet med lokalpolis, 

fastighetsvärdar och väktare där regelbundna träffar genomförs. 

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Ranking 

Resultat: 

Indikatorn består av en ranking av samtliga kommuner som SKR tar fram utifrån en sammanräkning 

av fyra indikatorer. Årets utfall innebär ett tapp med 35 placeringar vilket innebär att angiven 

målnivå inte nås. Men sett till att mätningen består av en kommunranking tillhör Burlövs kommun 

fortfarande den fjärdedel av kommunerna som har lägst sammanvägt värde. 
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Analys: 

Rankingen tas fram utifrån kommunen resultat på fyra underliggande variabler beräknade per 1000 

invånare. Variablerna är antal personskador, antal utvecklade bränder i byggnader, antal anmälda 

våldsbrott samt antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Över tre års tid har antalet anmälda 

våldsbrott ökat från 11,2 till 12,8 per 1000 invånare. Samtidigt har antalet anmälda stöld- och 

tillgreppsbrott minskat från 54,7 till 47,9 per 1000 invånare. För samtliga variabler förutom 

personskador gäller att utfallet är i linje med det modellberäknaden värdet, det vill säga vad som kan 

förväntas utifrån kommunens socioekonomiska sammansättning. Noterbart är att samtliga av 

kommunerna med lägst utfall gällande anmälda våldsbrott är pendlingskommuner, de flesta nära 

storstad samtidigt som kommunerna med högst utfall ofta tillhör gruppen storstäder vilket kan tyda 

på att den direkta närheten till Malmö i detta avseende påverkar Burlövs kommun negativt. Gällande 

personskador, det vill säga antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador är utfallet bättre än 

det modellberäknande värdet och också bland de lägsta i Sveriges kommuner. 
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Utifrån att kommunens resultat inte har förändrats nämnvärt åt det negativa hållet och att 

variablerna vägs ihop till en ranking är analysen att viss försämring har skett men att det stora tappet 

gällande ranking beror på att situationen blivit bättre i andra kommuner. 

Åtgärder/Utveckling:  

Fortsatt samverkan med polis, räddningstjänst, kommunens trygghetsvärdar och andra aktörer är av 

vikt för att nå ett brottsförebyggande arbetet. 
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3 Ekonomisk analys 

3.1 Nettokostnadsutveckling 

Belopp i tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 
Volymförändring 

(Bokslut/prognos) 

Intäkter 24 280 23 542 738 

kostnader -155 790 -158 588 2 798 

Nettokostnader -131 510 -135 046 3 536 

    

Analys av 
volymförändringar    

Politisk verksamhet 
inkl. revision -10 898 -9 324 -1 574 

Fysisk planering -1 020 -1 883 863 

Bredbandsverksamhet -2 833 -2 750 -83 

Näringslivsåtgärder -249 -114 -135 

Samhällsskydd och 
beredskap -9 789 -9 423 -366 

Gemensamma 
verksamheter inkl. 
miljö -56 166 -55 050 -1 116 

Kommunteknik -16 781 -22 501 5 720 

Fastighetsavdelning -33 774 -34 001 227 

Nettokostnader -131 510 -135 046 3 536 

(Volymförändring bokslut/prognos: +=kostnadsökning/intäktsminskning, -

kostnadsminskning/intäktsökning.) 

Nämndens nettokostnad ökade med 3,5 mnkr räknat i fasta priser 2019 jämfört med 2018. 

Nämndens bruttointäkter minskade med 0,7 mnkr främst med anledning av förändrad 

ersättningsmodell för överförmyndare. 

Nämndens bruttokostnader beräknas öka med 2,8 mnkr. Kostnadsökningen kan bland annat 

hänföras till ökade kostnader för fysisk planering samt inom kommunteknik. 

Fysisk planering: Under 2019 ökade kostnaderna för GIS (geografiskt informationssystem) jämfört 

med 2018, främst med anledning av tillsatt vakans. 

Bredbandsverksamhet: Intäkterna beräknas öka under 2019 jämfört med 2018, ökningen hänförs 

främst till iTux och fiberhyra. Kostnaderna för bredbandsverksamheten minskar till följd att 

projektledare arbetar 50% 2019 jämfört med 100% 2018. 

Samhällsskydd och beredskap: Lägre kostnader hänförda till vakans samt bidrag från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap. 

Gemensamma verksamheter inkl. miljö: Lägre kostnader till följd av omorganisation, lönekostnader 

har flyttats till andra verksamheter. I övrigt sedvanlig uppräkning av medlemsavgifter. 
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Kommunteknik: Ökade kostnader för personal, som tidigare var placerade centralt inom SBF 

(samhällsbyggnadsförvaltning) har justerats och flyttats till verksamheten. Ökade kostnader för 

beläggning till följd av riktade insatser. 

Fastighetsavdelning: Lägre kostnader för personal hänförd till långtidssjukskrivning. 

3.2 Budgetavvikelse 

Nyckeltal Bokslut Budget Avvikelse 

Intäkter 85 302 82 651 2 650 

Kostnader -203 277 -207 214 3 937 

Nettokostnader -117 975 -124 562 6 587 

Analys av 
volymförändringar 

Politisk verksamhet 
inkl. revision -9 332 -10 862 1 530 

Fysisk planering -1 883 -1 933 50 

Bredbandsverksamhet -2 750 -561 -2 189

Näringslivsåtgärder -114 -391 277 

Samhällsskydd och 
beredskap -9 468 -9 846 378 

Gemensamma 
verksamheter inkl. 
miljö -60 990 -66 197 5 207 

Kommunteknik -27 804 -28 732 928 

Fastighetsavdelning -5 457 -6 058 602 

Nettokostnader -177 975 -124 562 6 587 

I tabellen är kostnader minusposter och intäkter plusposter. 

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,6 mnkr på helårsbasis, de 

största avvikelserna redogörs för nedan. 

Politisk verksamhet inkl. revision (+1,5 mnkr) 

Den positiva budgetavvikelsen hänförs främst till lägre kostnader för trygghetsvärdar. Ett riktat 

anslag för trygghetsvärdar tilldelades på helårsbasis, verksamheten var dock inte i drift förrän under 

kvartal 3-4 vilket genererar en positiv avvikelse under 2019. 

Fysisk planering (0 mnkr) 

Intäkterna för detaljplaner ökade 2019 jämfört med budget. Ökningen hänför sig till bland annat att 

fler detaljplaner upprättades samt kommunen antagit ny taxa för detaljplaner. Kostnaderna ökade 

för bland annat utredningar då arbetstakten intensifierats för kommunens utbyggnadsområde, 

intäktsökningen och kostnadsökningen balanserades 2019. 

Bredbandsverksamhet (-2,2 mnkr) 

Inom bredbandsverksamheten redovisas en negativ budgetavvikelse om 2,2 mnkr. Då utbyggnaden 

fortlöpte även under 2019 kunde inte intäkterna från anslutna hushåll balansera kostnaderna. 
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Näringslivsåtgärder (+0,3 mnkr) 

Kommunens ordinarie arbete med näringslivet redovisar ett +/- 0-resultat. Överskottet för 

verksamheten hänförs till ESF-bidrag som inkommit, bidragen utbetalas genom schablon och i 

samband med föräldraledighet under 2019 är kostnaderna lägre än intäkterna. 

Samhällsskydd och beredskap (+0,4 mnkr) 

Den positiva avvikelsen beror bland annat på att bidrag har inkommit från MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap) för att stärka arbete med civilt försvar under 2019. Även kostnaderna 

har varit lägre under första halvåret till följd av vakant tjänst. 

Gemensamma verksamheter (+5,1 mnkr) 

Inom gemensamma verksamheter hänförs den positiva budgetavvikelsen till bland annat vakanser 

och föräldraledighet. 

Kommunteknik (+0,9 mnkr) 

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr till följd av lägre kostnader för 

personal i samband med vakanser. 

Fastighetsavdelning (+0,6 mnkr) 

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig främst till lägre kostnader för underhåll än planerat för 

kvartal 1 och 2 samt att personalstyrkan inte varit fullt tillsatt. 
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4 Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått 

Nyckeltal 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 

Avv. 
mot 

budget 
Bokslut 

2018 

Avv. Mot 
bokslut 

2018 

Energikostnader i kr/m2 -180 -180 0 -166 -14

Underhållskostnader i kr/m2 -148 -150 2 -145 -3

Övriga driftskostnader i kr/m2 -90 -88 -2 -90 0

Energikostnad/kvm under 2019 var i paritet med budget på helårsbasis. Jämfört med 2018 ökade 

kostnaderna vilket bland annat hänför sig till kostnader för nätavgifter samt Dalslundskolans kök där 

förbrukningen ökade till följd av full drift av produktionsköket. Även kostnaden för gamla badet blev 

något dyrare under 2019 jämfört med 2018 då byggnaden är bristfällig isolering vilket verksamheten 

tagit höjd för. Under sommaren 2019 byttes badanläggningens gasvärmesystem ut mot 

fjärrvärmesystem vilket på sikt sänker uppvärmningskostnaderna, det är dock i nuläget svårt att 

prognostisera en helårseffekt. 

Ett antal planerade underhållsarbeten påbörjades och färdigställdes under 2019, kostnaden/kvm 

under 2019 var nästintill i paritet med budget. Kostnaderna för skadegörelse 2019 blev 970 tkr vilket 

är ca 250 tkr lägre jämfört med 2018. 
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5 Uppföljning av beslutade ramförändringar 
Europaparlamentsval, 350 tkr 

Medel förbrukades under 2019 för att kompensera för ökade kostnader i samband med 

Europaparlamentsval. 

Bredbandsverksamhet, 350 tkr 

Det attraktiva Burlöv; utbyggnaden fortlöper under 2019 med diverse löpande tilläggsanslutningar 

inom utbyggda basområden. Medlen förbrukades under 2019. 

Räddningstjänst Syd, 225 tkr 

Det trygga Burlöv; sedvanlig uppräkning av medlemsavgift, medlen förbrukades under 2019. 

Fackligt uppdrag, 200 tkr 

Det hållbara Burlöv; ökade kostnader i samband med ökad delaktighet, medlen förbrukades under 

2019. 

1 tj. Administrativ tjänst, 450 tkr 

Det tillgängliga Burlöv; förstärkning till kansliet. Medlen förbrukades under 2019. 

1 tj. Planarkitekt, 600 tkr 

Det attraktiva, hållbara och trygga Burlöv; medlen används under 2019. 

Ärendehanteringssystem, 315 tkr 

I samband med upphandling av nytt ärendehanteringssystem förstärktes budgeten med 315 tkr, 

medlen förbrukades under 2019. 

E-handel, 450 tkr

Riksdagen har antagit en ny lag om e-fakturering. Lagen innebär att kommuner och andra offentliga 

institutioner är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska 

standarden för elektronisk fakturering. Lagförslaget omfattar alla inköp, oavsett belopp och trädde 

ikraft den 1 april 2019. 

Ekonomiavdelningen har under våren 2019 fortsatt arbetet med att införa ett nytt inköps- och 

fakturasystem samt e-handelssystem. Det initiala arbetet har utmynnat i ett val av systemleverantör. 

Kommunikation, 300 tkr 

Förstärkning av administrationen, medlen förbrukades till större del under 2019. 

Tjänsteman i beredskap, 100 tkr 

Det trygga Burlöv; samarbete med Malmö vid eventuell krishantering, medlen används under 2019. 

Beläggningsunderhåll, 750 tkr 

Det attraktiva Burlöv; förbättringsåtgärder har genomförts och medlen förbrukades 2019. 

Installation av värmekameror, 500 tkr 

Det trygga och attraktiva Burlöv; samtliga beställningar är gjorda, medlen förbrukades under 2019. 

1 tj. Delprojektledare stambanan, 690 tkr 

Det attraktiva, tillgängliga och hållbara Burlöv; medlen används för insatser som medför att 
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kommunen kan möta den efterfrågan på markutnyttjande som ställs i samband med den expansiva 

fas kommunen befinner sig i. 

Trafikanordningar, 120 tkr 

Det trygga Burlöv; Burlövs kommun har en historik av mycket ”målvaktsbilar” som felparkerar och 

många skrotbilar som dumpas i kommunen. Anslaget förbrukades under 2019. 

Dammar och våtmarker, 100 tkr 

Det hållbara och attraktiva Burlöv; medlen används för insatser som medför att dammar och 

våtmarker kan hållas i gott skick för att fylla sin funktion i dagvattensystemet. 

Drift av lekplatser, 100 tkr 

Det attraktiva Burlöv; medlen används för att upprätthålla en god standard på kommunens 

lekplatser. 

Underhåll tillkommande grönytor, 300 tkr 

Det attraktiva Burlöv; medlen används för insatser som främjar trivsel och säkerhet på kommunens 

fastigheter. 

Trygghetsvärd, 3 500 tkr 

Det trygga Burlöv; två medarbetare har anställts från och med augusti, medlen användes således inte 

fullt ut under 2019. 

Personalfrämjande aktiviteter, 453 tkr 

Det attraktiva Burlöv; medlen används till bland annat friskvårdsfrämjande aktiviteter så som tex. 

deltagande i Lundaloppet. 

Utredning Kronetorp och 4 spår, 100 tkr 

Det attraktiva, tillgängliga och hållbara Burlöv; utredningar är beställda och medlen förbrukades 

under 2019. 

Utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg, 100 tkr 

Det attraktiva Burlöv; medlen används till insatser inom GIS-verksamheten under 2019. 

Återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos, 51 tkr 

Återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos (Delegationen mot segregation). Anslaget förbrukas 

under 2019. 

Klottersanering, 100 tkr 

Det trygga och attraktiva Burlöv; strategiska platser är utvalda. Medlen förbrukades under 2019. 

Utökat friskvårdsbidrag, 250 kr/medarbetare, 22 tkr 

Det attraktiva Burlöv; beslut att öka friskvårdsbidraget från 1,2 tkr till 1,5 tkr. Anslaget användas inte 

till fullo under 2019. 

Näringslivsfrämjande insatser, 200 tkr 

Det attraktiva, tillgängliga och hållbara Burlöv; medlen används till insatser för att stärka 

näringslivsfrämjande bland företag som verkar i kommunen. 
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Överförmynderi, 1 000 tkr 

I samband med förändrade bidragsregler från Migrationsverket anslogs en ramförstärkning. Det är i 

nuläget svårt att förutspå om hela bidraget förbrukas under 2019. 

Omdisponering från drift till investeringar, inventarier, 750 tkr 

Medel omförda för inköp av inventarier till kommunledningsförvaltningens verksamheter. 
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6 Väsentliga personalförhållanden 

6.1 Personalnyckeltal 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring 

Antal årsarbetare 84,6 82,2 2,4 

Antal 
tillsvidareanställda 87 85 2 

Varav heltid 85 82 3 

Varav deltid 2 3 -1 

Sjukfrånvaro (%) 5,8 5,2 0,6 

Personalomsättning 
(%) 17,6 11,9 5,7 

Årsarbetare, tillsvidareanställda, heltid/deltid 

Kommunledningsförvaltning har ökat från 85 medarbetare till 87 tillsvidareanställda medarbetare, 

varav 11 av dessa är chefer. I jämförelse med 2018, då antal årsarbetare var 82,2, har siffran ökat 

under 2019 till 84,6 %. Merparten av ökningen i antal årsarbetare återfinns inom kansliavdelningen 

samt fastighetsavdelningen, som vardera ökat med nästan 1 årsarbetare. fastighetsavdelningen har 

ökat med 1 tjänst i form av en projektledare och kansliavdelningen har ökat med 1 tjänst i form av en 

kommunjurist. 

Sjukfrånvaro 

Under 2019 har totala sjukfrånvaron ökat till 5,8 % i relation till 5,2 % för 2018 och det är enbart 

långtidssjukfrånvaron som står för den ökningen. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 4,7 % under 

2019 vilket är en minskning från 2018 då motsvarande siffra var 5,0 %. Det är främst på männens 

sjukfrånvaro det skiljer sig åt mellan årtalen. Männens totala sjukfrånvaro har ökat från 2018 års 

5,3% till 7,2 % för 2019. Sett till männens sjukfrånvaro per åldersgrupp är det mellan 20-49 år som 

långtidssjukfrånvaron har ökat, medan det i de övriga åldrarna är korttidssjukfrånvaron som ökat. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen har ökat mellan 2018 och 2019 från 11,9 % till 17,6 %. Under 2018 var det 

främst ekonomiavdelningen som hade största personalomsättningen på 3 medarbetare. Detta kan 

jämföras med 2019 då det i första hand är löneserviceenheten samt gata/park som vardera har 4 

medarbetare som slutat under året. 3 av medarbetarna på gata/park gick i pension, medan 3 av de 

medarbetare som slutade på löneserviceenheten gjorde det på egen begäran. 
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7 Uppföljning av investeringsbudget 

(tkr) Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Nämndens totala 
investeringsbudget -7 965 -56 978 49 013 

Kommunens utbyggnadsområden så som Trädgårdsbyn, Kronetorp och Södra stambanan har fortlöpt 

under året. Under 2019 har även försäljning av markområden skett till externa aktörer. 

Tilldelade anslag för åtgärder gällande belysning vid Ligusterstigen, övergångsställe och belysning vid 

lyckö äng samt generella belysningsåtgärder har förbrukats 2019. 
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8 Förväntad utveckling 
Planerade åtgärder för 2020 

Förprojektering för ny skola vid Kronetorp påbörjas. 

Rivning av gamla grönebo förskola påbörjas. 

Se över möjligheter att utveckla området kring sockerbruket. 

Utföra säkerhetsåtgärder på takkonstruktion vid stallbyggnad. 

Utföra trafiksäkerhetsåtgärder vid Harakärrsområdet samt Svanetorpsområdet. 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:628-356

§ 27
Antagande av avfallstaxa 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fastställer förslaget 
till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020, samt

att anmoda Malmö stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda 
kommunernas pris- och lönekompensationsramar som grund.

___

Ärendebeskrivning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfallstaxan fö-
reslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen föreslås på kärl-
tömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre 
transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Förslag
Ordföranden Lars Johnson (M) föreslår särskilt beslut att kommunfullmäktige föreslås anmoda Malmö 
stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda kommunernas pris- och 
lönekompensationsramar som grund.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2019
Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-27

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:628-356

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av avfallstaxa för 2020

Sammanfattning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa an-
togs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfalls-
taxan föreslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen 
föreslås på kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att 
uppmuntra till färre transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och 
med den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fast-
ställer förslaget till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020.
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Redogörelse för ärendet
Gällande avfallstaxa antogs av fullmäktige den 18 juni 2018, § 54, att gälla från och med den 1 
januari 2019.

Den justerade budget som nu är framtagen för avfallsverksamheten 2020 visar ett underskott 
om 12,1 mkr som behöver hanteras. Intäkterna för 2020 förväntas öka med 13,4 mkr i jämförel-
se med budget 2019, vilket framför allt beror på att antalet kärlabonnemang ökar när invåna-
rantalet växer och att fyrfackskärlen debiteras för hela året. Dessutom ökar intäkterna från för-
säljning av utsorterat papper, kartong, glas och metall i fyrfackskärlen. Kostnaderna för 2020 
förväntas öka med 18,7 mkr, vilket främst beror på tömning och avskrivningar gällande fyrfacks-
kärlen. Vidare har både priset och förbrukningen av matavfallspåsar ökat kraftigt, nytt lagerkon-
trakt blivit dyrare samt ny nationell förbränningsskatt tillkommit. I förslaget är besparingar om 
5,5 mkr genomförda bl.a. inom områdena kommunikation, tjänsteutveckling och digitaliserings-
projekt. 

Det föreslås att 2020 års budgeterade underskott på 12,1 mkr hanteras dels genom en höjning 
av taxan, dels genom utnyttjande av avsättningen. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången 
av 2019 ha en avsättning om 4,4 mkr kvar från tidigare års överskott. Förslaget innebär att hela 
avsättningen utnyttjas för att minimera taxeökningen. Totalt föreslås att taxan höjs med 3,9 % i 
genomsnitt eller motsvarande 9,2 mkr på helårsbasis. Eftersom taxan inte träder i kraft förrän 
den 1 mars ger höjningen ett utfall på 7,7 mkr för 2020. Förslaget till ny avfallstaxa för 2020 är i 
sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2019 redovisas i bilaga 2 för jäm-
förelse. 

Den största delen av höjningen kommer från kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter. 
Där läggs höjningen framför allt på de tätare hämtningsintervallen för att uppmuntra till mindre 
transporter. Även för fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en liten höjning. För att stimulera till 
förbättrad arbetsmiljö höjs tilläggen för dragväg både för villor, flerbostadshus och verksamhe-
ter. Vidare föreslås att tömningsavgiften för slam och mobil sopsug höjs med anledning av öka-
de insamlingskostnader. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar. 

I det nedanstående är de ekonomiska konsekvenserna redovisade för tre typfall. De två översta 
är de som brukar användas för jämförelse av renhållningsavgifter i riket, medan den sista är det 
vanligaste alternativet för flerfamiljshus i Burlöv och Malmö. 

• För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning enligt Fastighetsägarnas undersökning av 
fastighetskostnader innebär den nya taxan en höjning med 19 kr till 578 kr per år. 

• För en villa med fyrfackskärl innebär den nya taxan en höjning med 40 kr till 1 990 kr per år. 
• För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning två gånger per vecka innebär den nya tax-

an en höjning med 28 kr till 698 kr per år. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2019
Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor

Beslut i ärendet delges

VA SYD
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
§ 1  
För insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv skall erläggas de 
avgifter som anges i avfallstaxan. Avgifterna skall, enligt gällande föreskrifter, erläggas till VA 
SYD. 
 
§ 2 
Ingående delar i taxan är: grundavgift (bl a återvinningscentraler och information), rörlig avgift 
(behandling och transport), kärlhyra samt ev tillägg för dragväg mm. Grundavgift ska betalas av 
alla abonnenter som nyttjar kommunens renhållningstjänster. Grundavgift ingår om inget annat 
anges. 
 
§ 3 
För utförande av arbeten eller tillhandahållande av nyttigheter, som till sin art och/eller 
omfattning skiljer sig från de i taxan upptagna, äger VA SYD rätt att från fall till fall bestämma 
avgifterna på grundval av förbundets självkostnader och med hänsyn till gällande miljömål. 
 
§ 4 
Avgifterna enligt taxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker ej betalning i rätt tid, 
skall den som har att svara för avgiften, till VA SYD utge ränta från förfallodagen enligt den 
räntesats som anges i 6 § räntelagen (SFS 1975:635) samt även utge ersättning för de kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. 
 
§ 5 
Avfallsbehållare, anslutningspunkter mm får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar, 
trädgårdsredskap eller dyl. Vintertid skall vägen vara skottad och halkfri. Klagomål angående 
hämtningen skall, för att kunna beaktas, anmälas till VA SYDs kundservice utan dröjsmål. 
 
 
I övrigt hänvisas till Malmö stads och Burlövs kommuns renhållningsföreskrifter. 
 
Alla avgifter i avfallstaxan är angivna inkl moms. 
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1. KÄRLHÄMTNING 

1.1 Bostäder med enskild hämtning (villor) 

Med enskild hämtning menas separat hämtning från bostäder med maximalt två hushåll. Alla 
avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt nedan. 
 
Fyrfackskärl – tömning inklusive behållarhyra 
Kärl 1 – 370 liter, varannan vecka1 1 990 kr 
Kärl 2 – 370 liter, var fjärde vecka2 0 kr 
Extra restavfall 190 liter, varannan vecka 900 kr 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra (inga nya abonnemang tecknas) 

 Matavfall 

140 liter3 

Restavfall 

140 liter 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Varannan vecka 0 kr 1 420 kr 1 610 kr 1 970 kr 2 570 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, varannan vecka 2 560 kr 
 
Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck. Avgiften gäller per avfallsbehållare och år: 
- dragväg inom fastighet 3-10 m 300 kr 
- dragväg inom fastighet per ytterligare intervall om 10 m 300 kr 
- dragväg utom fastighet 21-50 m 300 kr 
- dragväg utom fastighet per ytterligare intervall om 50 m 300 kr 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 900 kr per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 500 kr per dörr 
 
Övriga avgifter 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  70 kr/kärl 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle och hushåll 
Grundavgift (vid uppehåll samt gemensamt kärl) 650 kr/år och hushåll 

                                                 
1 Restavfall och plastförpackningar i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen. 
2 Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. Kärlet 
skall ha samma placering som kärl 1. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
3 Kärlet skall ha samma placering och hämtintervall som restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.2 Bostäder med gemensam hämtning (flerbostadshus mm) 

Gäller även samfälligheter eller liknande med flera fastigheter som har gemensam hämtning. 
Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter1 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 260 kr 830 kr 1 040 kr 1 530 kr 2 590 kr 

En gång per vecka 590 kr 1 840 kr 2 320 kr 3 400 kr 5 750 kr 

Två gånger per vecka 1 490 kr 4 670 kr 5 900 kr 8 640 kr 14 600 kr 

Tre gånger per vecka 2 980 kr 9 370 kr 11 840 kr 17 340 kr 29 310 kr 

 

1.3 Hushållsavfall från verksamheter 

Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 220 kr 790 kr 990 kr 1 460 kr 2 460 kr 

En gång per vecka 490 kr 1 750 kr 2 210 kr 3 240 kr 5 470 kr 

Två gånger per vecka 1 250 kr 4 440 kr 5 610 kr 8 220 kr 13 890 kr 

Tre gånger per vecka 2 390 kr 8 450 kr 10 670 kr 15 630 kr 26 410 kr 

Fem gånger per vecka 4 470 kr 15 830 kr 19 990 kr 29 280 kr 49 480 kr 

Tillägg lördag 1 470 kr 5 210 kr 6 580 kr 9 640 kr 16 290 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka 5 500 kr 
 

                                                 
1 Kärlet skall ha samma hämtintervall som restavfallet och får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än 
för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
2 Kärlet får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.4 Övriga tjänster för bostäder med gemensam hämtning samt verksamheter 

Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck inom fastighet: 
- dragväg 3-10 m 1,0 tillägg 
- dragväg per ytterligare intervall om 10 m 1,0 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3,0 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 1,6 tillägg per dörr 
- hiss krävs för hämtning av avfallsbehållare 1,0 tillägg 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 125 kr 
- en gång per vecka 250 kr 
- för varje ytterligare hämtning per vecka ökar tillägget med 250 kr 
 
Extrahämtning 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  200 kr/kärl 
Extra tömning av kärl innevarande arbetsdag (beställ senast 15:00) 300 kr/kärl 
 
Abonnemang 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle 
Kärl som saknas 500 kr/kärl 
 

1.5 Trädgårdsavfall 

Kärl – tömning inklusive behållarhyra1 
Trädgårdsavfall 190 liter, varannan vecka 690 kr/år och kärl 
Trädgårdsavfall 240 liter, varannan vecka 870 kr/år och kärl 
 
Övriga tjänster 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek och avslut) 90 kr/kärl och tillfälle 
Extra tömning av kärl inom en vecka 100 kr/kärl  

                                                 
1 Tömning sker varannan vecka under veckorna 9 till 50. Hämtning sker på anvisad plats. Tillägg för låst dörr eller 
liknande kan tecknas enligt avsnitt 1.1. Bostäder med gemensam hämtning kan även teckna tillägg för dragväg inom 
fastighet enligt avsnitt 1.1. 
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2. CONTAINER 

För containerhantering gäller att avgiften beräknas för varje enskild behållare. Tömningsavgiften 
per behållare, liksom behållarens utsättnings-, hemtagnings- och hyresavgift, bestäms med hänsyn 
till VA SYDs självkostnader och gällande miljömål. 
 
Bomkörning direkttömmande (tömning som inte kan utföras) 150 kr/behållare 
Bomkörning övriga container (tömning som inte kan utföras) 400 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

3. UNDERJORDSBEHÅLLARE 

Tömning (inklusive ny innersäck där detta krävs) 420 kr/behållare 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/behållare 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

4. MOBIL SOPSUG 

Dockning 400 kr/dockningspunkt 
Tömning: 
- restavfall 125 kr/tank 
- matavfall 90 kr/tank 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 300 kr/dockningspunkt 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/dockningspunkt 
Timdebitering (exempelvis sopstopp) 1 800 kr/tim 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
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5. SLAMSUGNING 

5.1 Avloppsanläggningar 

Avgift för tömning och behandling av slam från slutna tankar (t ex septiktank) eller slamavskiljare 
(t ex köksbrunn och trekammarbrunn). Tillägg för slangdragning, budning mm tillkommer enligt 
avsnitt 5.4. 
 
Normaltömning (åretruntboende, fritidshus, verksamheter mm) 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 210 kr/ton 
 
Kolonitömning under sommarperioden 
Avgifterna gäller endast vid schemalagd tömning under ordinarie sommarperiod (inkl. 
uppsamlingsveckorna). Övriga tömningar debiteras enligt taxan för normaltömning. 
 
Köksbrunn (slamavskiljare) 620 kr/tömning 
Övriga anläggningar (slutna tankar/trekammarbrunnar) 1 000 kr/tömning 
 

5.2 Fettavskiljare 

Avgift för tömning och behandling av slam från fettavskiljare. Tillägg för slangdragning, budning 
mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 560 kr/ton 

5.3 Matavfallstankar 

Tömning av matavfallstank 
Avgift för tömning och behandling av slam från matavfallstankar (avfallskvarn). Tillägg för 
slangdragning, budning mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 180 kr/ton 
 
Fastighet ansluten till matavfallstank ägd av VA SYD 
Tömning och behandling inklusive skötsel 250 kr/år och lägenhet 
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5.4 Tillägg för slangdragning och budning samt övriga avgifter 

Slangdragning (gäller ej kolonitömning) 
Tillägg för slangdragning och andra hinder: 
- Slangdragning 21 – 40 m 120 kr/tömning 
- Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m 120 kr/tömning 
- Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning) 120 kr/tömning 
- Låst passage (gäller ej avloppsanläggning) 30 kr/tömning 
 
Budningstillägg 
Budning 250 kr/tillfälle 
Budning inom 24 timmar (vardagar) 450 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, beställt vardagar 6:30 - 15:00 750 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, övrig tid 2 400 kr/tillfälle 
 
Bomkörning 
Bomkörning fettavskiljare (tömning som inte kan utföras) 1 000 kr/tillfälle 
Bomkörning övrigt slam (tömning som inte kan utföras) 400 kr/tillfälle 
 

6. ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER 

Avgift för systematisk felsortering i kärl 400 kr/tillfälle 
Ändring av abonnemang vid undantag enligt föreskrifterna 120 kr/tillfälle 
 
Hämtning av grovsopor och skrymmande elavfall1 
Framkörning 150 kr/tillfälle 
Hantering och behandling 60 kr/kolli 
 
Timdebitering 
Fordon inklusive förare 1 200 kr/tim 
Extra personal 400 kr/tim 
Övertidstillägg 400 kr/tim 
 
Behandlingsavgift: 
- Restavfall 1 150 kr/ton 
- Matavfall 100 kr/ton 
- Trädgårdsavfall 350 kr/ton 
- Grovavfall 1 300 kr/ton 
- Avloppsslam 150 kr/ton 
- Fettavskiljarslam 360 kr/ton 

                                                 
1 Hämtning sker vid fastighetsgräns. Om lastning kräver kranbil gäller timdebitering istället. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
§ 1  
För insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv skall erläggas de 
avgifter som anges i avfallstaxan. Avgifterna skall, enligt gällande föreskrifter, erläggas till VA 
SYD. 
 
§ 2 
Ingående delar i taxan är: grundavgift (bl a återvinningscentraler och information), rörlig avgift 
(behandling och transport), kärlhyra samt ev tillägg för dragväg mm. Grundavgift ska betalas av 
alla abonnenter som nyttjar kommunens renhållningstjänster. Grundavgift ingår om inget annat 
anges. 
 
§ 3 
För utförande av arbeten eller tillhandahållande av nyttigheter, som till sin art och/eller 
omfattning skiljer sig från de i taxan upptagna, äger VA SYD rätt att från fall till fall bestämma 
avgifterna på grundval av förbundets självkostnader och med hänsyn till gällande miljömål. 
 
§ 4 
Avgifterna enligt taxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker ej betalning i rätt tid, 
skall den som har att svara för avgiften, till VA SYD utge ränta från förfallodagen enligt den 
räntesats som anges i 6 § räntelagen (SFS 1975:635) samt även utge ersättning för de kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. 
 
§ 5 
Avfallsbehållare, anslutningspunkter mm får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar, 
trädgårdsredskap eller dyl. Vintertid skall vägen vara skottad och halkfri. Klagomål angående 
hämtningen skall, för att kunna beaktas, anmälas till VA SYDs kundservice utan dröjsmål. 
 
 
I övrigt hänvisas till Malmö stads och Burlövs kommuns renhållningsföreskrifter. 
 
Alla avgifter i avfallstaxan är angivna inkl moms. 
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1. KÄRLHÄMTNING 

1.1 Bostäder med enskild hämtning (villor) 

Med enskild hämtning menas separat hämtning från bostäder med maximalt två hushåll. Alla 
avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt nedan. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra1 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

140 liter 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Varannan vecka 0 kr 1 350 kr 1 530 kr 1 870 kr 2 440 kr 

En gång per vecka 0 kr ------ 3 330 kr 4 140 kr 5 520 kr 

 
Fyrfackskärl – tömning inklusive behållarhyra3 
Kärl 1 – 370 liter, varannan vecka4 1 950 kr 
Kärl 2 – 370 liter, var fjärde vecka5 0 kr 
Extra restavfall 190 liter, varannan vecka 900 kr 
 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, varannan vecka 2 430 kr 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka6 5 100 kr 
 
Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck: 
- dragväg inom fastighet 3-10 m 1 tillägg 
- dragväg inom fastighet per ytterligare intervall om 10 m 1 tillägg 
- dragväg utom fastighet 21-50 m 1 tillägg 
- dragväg utom fastighet per ytterligare intervall om 50 m 1 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 2 tillägg per dörr 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 250 kr 
- en gång per vecka 500 kr 
 
Övriga avgifter 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  70 kr/kärl 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle och hushåll 
Grundavgift (vid uppehåll samt gemensamt kärl) 650 kr/år och hushåll 

                                                 
1 Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs. 
2 Kärlet skall ha samma placering och hämtintervall som restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
3 Införs successivt i olika geografiska områden. 
4 Restavfall och plastförpackningar i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen. 
5 Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. Kärlet 
skall ha samma placering som kärl 1. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
6 Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs. 
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1.2 Bostäder med gemensam hämtning (flerbostadshus mm) 

Gäller även samfälligheter eller liknande med flera fastigheter som har gemensam hämtning. 
Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter1 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 260 kr 810 kr 1 020 kr 1 490 kr 2 520 kr 

En gång per vecka 570 kr 1 790 kr 2 260 kr 3 310 kr 5 600 kr 

Två gånger per vecka 1 430 kr 4 490 kr 5 670 kr 8 300 kr 14 020 kr 

Tre gånger per vecka 2 860 kr 8 970 kr 11 330 kr 16 590 kr 28 040 kr 

 

1.3 Hushållsavfall från verksamheter 

Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 220 kr 770 kr 970 kr 1 420 kr 2 390 kr 

En gång per vecka 480 kr 1 700 kr 2 150 kr 3 150 kr 5 310 kr 

Två gånger per vecka 1 200 kr 4 260 kr 5 380 kr 7 880 kr 13 320 kr 

Tre gånger per vecka 2 290 kr 8 110 kr 10 240 kr 15 000 kr 25 350 kr 

Fem gånger per vecka 4 270 kr 15 130 kr 19 110 kr 27 990 kr 47 300 kr 

Tillägg lördag 1 390 kr 4 930 kr 6 230 kr 9 120 kr 15 410 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka 5 200 kr 
Restavfall 160 liter, två gånger per vecka 11 100 kr 
 

                                                 
1 Kärlet skall ha samma hämtintervall som restavfallet och får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än 
för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
2 Kärlet får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.4 Övriga tjänster för bostäder med gemensam hämtning samt verksamheter 

Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck inom fastighet: 
- dragväg 3-10 m 1 tillägg 
- dragväg per ytterligare intervall om 10 m 1 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 2 tillägg per dörr 
- hiss krävs för hämtning av sopbehållare 1 tillägg 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 100 kr 
- en gång per vecka 200 kr 
- för varje ytterligare hämtning per vecka ökar tillägget med 200 kr 
 
Extrahämtning 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  200 kr/kärl 
Extra tömning av kärl innevarande arbetsdag (beställ senast 15:00) 300 kr/kärl 
 
Abonnemang 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle 
Kärl som saknas1 500 kr/kärl 
 

1.5 Trädgårdsavfall 

Kärl – tömning inklusive behållarhyra2 
Trädgårdsavfall 190 liter, varannan vecka 670 kr/år och kärl 
Trädgårdsavfall 240 liter, varannan vecka 850 kr/år och kärl 
 
Övriga tjänster 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek och avslut) 90 kr/kärl och tillfälle 
Extra tömning av kärl inom en vecka 100 kr/kärl  

                                                 
1 Avgiften utgår endast för kärl hyrda av VA SYD som har hanterats utan aktsamhet. 
2 Tömning sker varannan vecka under veckorna 9 till 50. Hämtning sker på anvisad plats. Tillägg för dörr eller grind 
kan tecknas enligt avsnitt 1.1. Bostäder med gemensam hämtning kan även teckna tillägg för dragväg inom fastighet 
enligt avsnitt 1.1. 
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2. CONTAINER 

För containerhantering gäller att avgiften beräknas för varje enskild behållare. Tömningsavgiften 
per behållare, liksom behållarens utsättnings-, hemtagnings- och hyresavgift, bestäms med hänsyn 
till VA SYDs självkostnader och gällande miljömål. 
 
Bomkörning direkttömmande (tömning som inte kan utföras) 150 kr/behållare 
Bomkörning övriga container (tömning som inte kan utföras) 400 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

3. UNDERJORDSBEHÅLLARE 

Tömning (inklusive ny innersäck där detta krävs) 420 kr/behållare 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/behållare 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

4. MOBIL SOPSUG 

Dockning 300 kr/dockningspunkt 
Tömning: 
- restavfall 125 kr/tank 
- matavfall 90 kr/tank 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/dockningspunkt 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 250 kr/dockningspunkt 
Timdebitering (exempelvis sopstopp) 1 800 kr/tim 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
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5. SLAMSUGNING 

5.1 Avloppsanläggningar 

Avgift för tömning och behandling av slam från slutna tankar (t ex septiktank) eller slamavskiljare 
(t ex köksbrunn och trekammarbrunn). Tillägg för slangdragning, budning mm tillkommer enligt 
avsnitt 5.4. 
 
Normaltömning (åretruntboende, fritidshus, verksamheter mm) 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 210 kr/ton 
 
Kolonitömning under sommarperioden 
Avgifterna gäller endast vid schemalagd tömning under ordinarie sommarperiod (inkl. 
uppsamlingsveckorna). Övriga tömningar debiteras enligt taxan för normaltömning. 
 
Köksbrunn (slamavskiljare) 500 kr/tömning 
Övriga anläggningar (slutna tankar/trekammarbrunnar) 800 kr/tömning 
 

5.2 Fettavskiljare 

Avgift för tömning och behandling av slam från fettavskiljare. Tillägg för slangdragning, budning 
mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 560 kr/ton 

5.3 Matavfallstankar 

Tömning av matavfallstank 
Avgift för tömning och behandling av slam från matavfallstankar (avfallskvarn). Tillägg för 
slangdragning, budning mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 160 kr/ton 
 
Fastighet ansluten till matavfallstank ägd av VA SYD 
Tömning och behandling inklusive skötsel 250 kr/år och lägenhet 
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5.4 Tillägg för slangdragning och budning samt övriga avgifter 

Slangdragning (gäller ej kolonitömning) 
Tillägg för slangdragning och andra hinder: 
- Slangdragning 21 – 40 m 100 kr/tömning 
- Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m 100 kr/tömning 
- Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning) 100 kr/tömning 
- Låst passage (gäller ej avloppsanläggning) 30 kr/tömning 
 
Budningstillägg 
Budning 250 kr/tillfälle 
Budning inom 24 timmar (vardagar) 450 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, beställt vardagar 6:30 - 15:00 750 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, övrig tid 2 400 kr/tillfälle 
 
Bomkörning 
Bomkörning fettavskiljare (tömning som inte kan utföras) 1 000 kr/tillfälle 
Bomkörning övrigt slam (tömning som inte kan utföras) 400 kr/tillfälle 
 

6. ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER 

Avgift för systematisk felsortering i matavfallskärl 400 kr/tillfälle 
Ändring av abonnemang vid undantag enligt föreskrifterna 120 kr/tillfälle 
 
Hämtning av grovsopor och skrymmande elavfall1 
Framkörning 100 kr/tillfälle 
Hantering och behandling 50 kr/kolli 
 
Timdebitering 
Fordon inklusive förare 1 200 kr/tim 
Extra personal 400 kr/tim 
Övertidstillägg 400 kr/tim 
 
Behandlingsavgift: 
- Restavfall 1 150 kr/ton 
- Matavfall 100 kr/ton 
- Trädgårdsavfall 350 kr/ton 
- Grovavfall 1 300 kr/ton 
- Avloppsslam 150 kr/ton 
- Fettavskiljarslam 360 kr/ton 

                                                 
1 Hämtning sker vid fastighetsgräns. Om lastning kräver kranbil gäller timdebitering istället. 
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

SKRIVELSE

DATUM

2020-01-08 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:628-356 

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Rickard Brinck
Telefon: 040-625 69 68
E-post: rickard.brinck@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor

Burlövs kommun 2020 (förslag)
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Fyrfackskärl 370 liter: 1 990 kr/år (+40 kr/år sedan 2019)

Restavfall 370 liter: 2 570 kr/år (+130)

Matavfall 140 liter: 0 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 750 kr/år (+150)

Matavfall 140 liter: 590 kr/år (+20)

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 470 kr/år (+160)

Matavfall 140 liter: 490 kr/år (+10)

Burlövs kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Fyrfackskärl 370 liter: 1 950 kr/år

Restavfallskärl 370 liter: 2 440 kr/år

Matavfall 140 liter: 0 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 600 kr/år

Matavfall 140 liter: 570 kr/år

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 310 kr/år

Matavfall 140 liter: 480 kr/år
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Staffanstorps kommun 2020
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 23-34)

Fyrfackskärl 370 liter: 3 010 kr/år

Restavfall 370 liter: 3 280 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 4 210 kr/år

Matavfall 140 liter: 3 070 kr/år

Utöver detta tillkommer 730 kr per år för respektive lägenhet med tillgång till kärlen.

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 4 210 kr/år

Matavfall 140 liter: 3 070 kr/år

Kävlinge kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Rest- och matavfall 370 + 140 liter: 3 043 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Rest- och matavfall 660 + 140 liter: 7 117 kr/år

Lomma kommun 2017
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 27-36)

Fyrfackskärl (inkl. rest- och matavfall) 370 + 370 liter: 2 480 kr/år

Rest- och matavfall 370 liter: 2 825 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Matavfall 140 liter: 2 000 kr/år

Restavfall 660 liter: 5 335 kr/år

Svedala kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 27-36)

Fyrfackskärl (inkl. rest- och matavfall) 370 + 370 liter: 2 295 kr/år

Rest- och matavfall 370 liter: 2 295 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Matavfall 140 liter: 1 350 kr/år

Restavfall 660 liter: 4 770 kr/år
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:93-406

§ 28
Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

___

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livsmedelsked-
jan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpassas till 
den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrol-
len. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag till förelig-
gande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. Det bedöms inte 
leda till ändringar i avgiftsnivåer.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-04

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:93-406

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Johan Bjurnemark 
Telefon: 040-625 61 15 
E-post: johan.bjurnemark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Sammanfattning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livs-
medelskedjan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpas-
sas till den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för 
livsmedelskontrollen. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag 
till föreliggande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. 
Det bedöms inte leda till ändringar i avgiftsnivåer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstift-
ningen i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har livsmedelsinspektör Jonatan Rix och nämndsekreterare Johan 
Bjurnemark deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslut i ärendet delges

Miljö- och byggnämnden
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS XXXX:XX

1/5
DIARIENUMMER
KS/2020:93-406 

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen
Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun åååå-mm-dd, § xx

Av 3, 3a och 13 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att kommunen är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för kontroll, god-
kännande och registrering av livsmedelsanläggning. Att kommunen är skyldig att ta ut avgift för att 
täcka kostnader för årlig kontroll enligt foderlagstiftningen och kontroll vid bristande efterlevnad 
framgår av 3 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter och artikel 79 i förordning (EU) 2017/625. Enligt förordningarnas 6 och 14 §§ respekti-
ve 6 § ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen, på grundval av en 
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Burlövs kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s be-
stämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsme-
dels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnämnden efter 
handläggning.

5 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober må-
nad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är mars månad 2020 (kommunfullmäktiges beslutsår).
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Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timavgiften 1192 kronor per timme kontrolltid 
för normal offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda 
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsomma-
rafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är för år 2019 timavgiften för registrering och uppföljande kon-
troll som inte var planerad 1087 kronor.

Avgift för prövning
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en 
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av 
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning 
får tas ut i förskott.

9 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 8, med anledning av byte av livsmedelsföreta-
gare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att 
godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 8 §.

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering
11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kon-
trolltid, enligt timavgiften i 7 §.

Årlig kontrollavgift
12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- 
och byggnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av an-
läggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktio-
nens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassifi-
cering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för 
varje kategori. Vid ovanstående bedömning ska den nationella vägledningen från Livsmedelsverket 
användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtax-
an.
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13 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden beslutar för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning 
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid faststäl-
landet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen 
från Jordbruksverket användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (tim-
mar) multipliceras med timtaxan.

14 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anlägg-
ningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. Om ovanstående tilldelning innebär nedsättning av årsavgiften till 0 kr, ska istället timavgift 
enligt 6 § utgå för den faktiskt nedlagda kontrolltiden vid varje enskilt tillfälle.

15 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska 
företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 
75 procent av avgiften för övriga anläggningar.

16 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det ka-
lenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 14 §. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om en anläggning placeras i 
annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid än tidigare, ska den nya avgiften betalas 
från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår 
som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

17 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – vad gäller anläggningar 
som kräver godkännande – och 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter framgår att årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det år anläggningen påbörjats.

18 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kon-
trollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som 
äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver 
verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricks-
vattenförsörjning. 

19 § Vid ägarbyte/överlåtelse som sker senast den 31 januari innevarande år och som meddelas till 
miljö- och byggnämnden senast det datumet, ska ingen årsavgift betalas av den ägare som inneha-
de anläggningen under januari. 
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Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
20 § För miljö- och byggnämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthante-
ringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig 
kontroll som avses i 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Nämn-
den fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kon-
trolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för 
kontrollen. Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
21 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kon-
trolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad 
hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

22 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndig-
heten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut 
om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd 
som fastställer avgiften enligt 6 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också be-
sluta att sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgift exportkontroll
23 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 12 § betala avgift till miljö- 
och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som 
nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §.

Avgift importkontroll
24 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 12 §, betala avgift 
till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-be-
stämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som 
nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning 
och analys av prover.

Avgiftens erläggande m.m.
25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Burlövs kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m. 
26 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

72



BURLÖVS KOMMUN KS/2020:93-406 5/5

27 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Taxa för miljö- och byggnämndens 

verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2020:93-406
Beslutad med stöd av -
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter Taxa för miljö-och bygg-

nämndens verksamhet enligt livs-
medels- och foderlagstiftningen 
antagen av kommunfullmäktige § 
112, 2018-12-17

Dokumentansvarig Miljö- och byggchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2018:22

1/5
DIARIENUMMER
KS/2018:795-406

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen
Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2018-12-17, § 112, tillämpas fr.o.m. 2019-01-01

Av 3 och 13 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kommunen är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för kontroll, godkän-
nande och registrering av livsmedelsanläggning. Att kommunen är skyldig att ta ut avgift för att 
täcka kostnader för årlig kontroll enligt foderlagstiftningen och kontroll vid bristande efterlevnad 
framgår av 3 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter och artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004. Enligt förordningarnas 6 och 14 §§ re-
spektive 6 § ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen, på grundval av 
en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Burlövs kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s be-
stämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning som ska prövas enligt EG-förordningen 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung, 

2. registrering av anläggning 
3. offentlig kontroll 
4. bemanningsavgift 
5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i 

övrigt samt utfärdande av exportintyg.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstift-

ningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser 
som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober må-
nad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges beslutsår).

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 
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5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och 
bygg-nämnden.

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timavgiften 1192 kronor per timme kontrolltid 
för normal offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sam-
manlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kon-
troller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Vid extra offentlig kontroll 
tas dessutom timavgift ut för resor.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påsk-afton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är för år 2019 timavgiften för registrering och extra offentlig kon-
troll 1087 kronor.
 

Avgift för prövning 
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, och över vilken Livsmedels-verket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en 
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av 
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

9 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 8, med anledning av byte av livsmedelsföreta-
gare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att 
godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 8 §.

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering 
11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kon-
trolltid, enligt timavgiften i 7 §. 

Årlig kontrollavgift 
12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen. Kon-
trolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med 
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestäm-
ning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter 

75



BURLÖVS KOMMUN KS/2018:795 3/5

av verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Vid ovanstående bedömning ska 
den nationella vägledningen från Livsmedelsverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

13 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden beslutar för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning 
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid faststäl-
landet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen 
från Jordbruksverket användas. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan. 

14 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anlägg-
ningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. 
Om ovanstående tilldelning innebär nedsättning av årsavgiften till 0 kr, ska istället timavgift enligt 6 
§ utgå för den faktiskt nedlagda kontrolltiden vid varje enskilt tillfälle.

15 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska 
företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 
75 procent av avgiften för övriga anläggningar.

16 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det ka-
lenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 14 §. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid än tidigare, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid 
anläggningen har upphört. 

17 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – vad gäller anläggningar 
som kräver godkännande – och 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter framgår att årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det år anläggningen påbörjats.

18 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kon-
trollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som 
äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver 
verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricks-
vattenförsörjning. 

19 § Vid ägarbyte/överlåtelse som sker senast den 31 januari innevarande år och som meddelas till 
miljö- och byggnämnden senast det datumet, ska ingen årsavgift betalas av den ägare som inneha-
de anläggningen under januari.
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Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
20 § För Miljö- och byggnämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthante-
ringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig 
kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § förord-
ningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets före-
skrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. 
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader 
för kontrollen. 
Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
21 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt den särskilda timavgiften i 7 § och 
för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efter-
levnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra of-
fentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift m.m. 
22 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndig-
heten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut 
om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd 
som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också be-
sluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid 
styckningsanläggningar. 

Avgiftens erläggande m.m. 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Burlövs kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
24 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljö- 
och byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

25 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
____________ 

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Taxa för miljö- och byggnämndens 
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verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2018-12-17, § 112
Diarienummer KS/2018:795
Beslutad med stöd av -
Ikraftträdande 2019-01-01
Historik Ersätter Taxa för miljö- och bygg-

nämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen, livsmedelslagen 
och miljöbalken antagen 
av kommunfullmäktige § 89, 2010-
09-20

Dokumentansvarig Miljö- och byggchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:785-106

§ 29
Antagande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redo-
visat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad förbundsord-
ning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Hu-
vudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmelser. Bestämmelser 
om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av protokoll m.m., har dock tillkom-
mit. 

Direktionens rätt att fastställa taxor har utgått då detta strider mot rättspraxis. Taxor får endast fastställas 
av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad förbunds-
ordning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-05

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:785-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av reviderad förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd

Sammanfattning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad 
förbundsordning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 
2018. Huvudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmel-
ser. Bestämmelser om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av pro-
tokoll m.m., har dock tillkommit. Dessa hänvisas till under punkterna 9.1‒9.2.

Direktionens rätt att fastställa taxor enligt p. 1.10 i bilaga 1 har utgått då detta strider mot rätts-
praxis. Taxor får endast fastställas av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad 
förbundsordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i 
ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning

Beslut i ärendet delges

Räddningstjänsten Syd
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FÖRBUNDSORDNING FÖR  
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av förbundsdirektionen den 11 december 2019  
 
 
Fastställd genom beslut i medlemskommunernas fullmäktige enligt nedan; 
 
Malmö   2020-xx-xx 
 

Lund   2020-xx-xx 
 

Burlöv  2020-xx-xx 
 

Eslöv   2020-xx-xx 
 

Kävlinge  2020-xx-xx 
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§ 1 Namn och säte  
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”.  
  
1.2  Förbundet har sitt säte i Malmö.  
 
 
§ 2 Medlemmar  
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö  

kommuner.  
 
 
§ 3 Ändamål  
 
Bastjänster  
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter 

som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan 
lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.  

 
Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den 
förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med 
medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt 
räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.  

  
3.2  Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, 

rådgivning och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.  
 
3.3 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare 

av byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med 
specialistkompetens inom området riskhantering.  

 
3.4 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala 

ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande 
åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter 
det insatsen avslutats.  

 
3.5 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha 

medlemskommunernas uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 
3.6.  Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, 

om inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 
3.10.  
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3.7.  I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som 
kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive 
verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. 
Förbundet ska dock på begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom 
sådana områden, t.ex. inom plan- och byggprocessen.  

 
3.8.  I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- 

och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att 
samordna och hantera.  

 
 
Särskilda uppgifter  
 
3.9.  I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller 

annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till 
bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen 
för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse  

 
- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende 
extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse  

 
- uppgifter hänförliga till civil beredskap  

 
- larmförmedling  
- restvärdesräddning m.m.  

 
- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm  

 
- brandskyddskontroll och sotning  

 
- teknisk service m.m.  

 
- försäkringsfrågor  

 
- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala       
ansvarsområdet.  

 
Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom 
uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas 
uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras 
enligt särskild norm, se 11.4.  

 
3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet 

enligt punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala 
kompetensen och enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra 
uppgifter åt kommunerna.  
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§ 4 Organisation  
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 
4.2 För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till Förbundsordningen.  
 
4.3 Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 

beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  
 
 
§ 5  Förbundsdirektionen  
 
5.1 Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor för förbundsmedlemmarna.  
 
5.2 Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  
 

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.  
Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

 
5.3 Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 

den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
5.4 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen  

ska kap. 3 § 23 och kap. 4 kap 23 a § 1 st. kommunallagen tillämpas.  
 
5.5.  Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två 

vice ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  
 
  
5.6 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 

inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 
utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 
beskrivs i lagen om proportionellt valsätt 

 
 
§ 6  Revisorer  
 
6.1  Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.  
 
6.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
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6.3  Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga 
kommuner utser vardera en revisor.  

 
6.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsdirektionen.  
  
6.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet 
kan behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns 
egen årsredovisning och revisionsberättelse.  

 
 
§ 7  Initiativrätt  
 
7.1 Ärenden i direktionen får väckas av  
 

- ledamot i direktionen  
 

- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  
 

- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  
 
 
§ 8 Närvarorätt  
 
8.1 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt 

kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid 
sammanträde med förbundsdirektionen.  

 
 
8.2 Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
 
8.3 Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.  
 
 
§ 9 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden  
 
9.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 

övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla, 
www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje 
medlemskommuns anslagstavla.  
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9.2.  Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 
kommunalförbundets  digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/, och 
för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 
 
§ 10 Andel i tillgångar och skulder  
 
10.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 

tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 
punkt 11.  

 
10.2 Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i  

enlighet med angiven fördelningsgrund.  
 
10.3 Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till- 

gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  
 
 
§ 11 Kostnadsfördelning  
 
Princip  
 
11.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på  

annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje  
kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan 
under rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet 
fördelas efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.  

 
Generell norm  
 
11.2 Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i 

respektive medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.  
 
 
11.3 För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell 

kostnadsfördelningsnorm. Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med 
medlemskommunerna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov 
får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmars 
kommunfullmäktige.  

 
 
Särskild norm  
 
11.4  Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. 

till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.  
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Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbunds- 
medlem enligt punkt 3.10.  

 
 
Övrigt  
  
11.5 Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i 

enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln i 11.1.  

 
11.6  Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande.  
 
11.7 Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter  
 
 
§ 12 Samråd m.m.  
 
12.1 Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor  

av principiell betydelse eller av större vikt.  
 
Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om 
avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i 
verksamheten.  

 
12.2 Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.  
 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 
ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

 
Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 
ärenden av större vikt.  

 
Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som 
kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.  

 
Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 
kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.  

 
12.3  Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 

samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje 
medlemskommun. Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av 
ekonomin och verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa 
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ärenden. Det ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, 
innehållet och omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för 
medlemsforum ska vara medlemskommunerna. 

  
12.4 Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form 

av yttranden och upplysningar där så begärs.  
 
 
§ 13 Budgetprocessen m.m.  
 
13.1 Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 
gången.  

 
13.2 Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen 

före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande 
år beslutas också om medlemsavgift.  

 
 
13.3 Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  
 
13.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  
 
13.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.  

14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. 
Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.  

 
13.6 Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.  
 
 
§ 14 Planeringsprocess  
 
14.1 Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet  

samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i 
samverkan med förbundsmedlemmarna.  

 
 
§ 15  Utträde samt inträde m.m.  
 
15.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat  
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från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.  

 
15.2 De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs  

med anledning av utträdet.  
 
15.3 Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1 
 
15.4 Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 
 
 
§ 16  Likvidation och upplösning  
 
16.1 Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  
 
16.2 Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
 
16.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § 

tillämpas.  
 
16.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs 

för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling.  

 
16.5 När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet 
av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden.  

 
16.6 Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  

 
  
16.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  
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§ 17  Tvister  
 
17.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig  

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  
 
 
§ 18  Arvoden  
 
18.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den  

största kommunens arvodesbestämmelser.  
 
 
§ 19  Ändringar i förbundsordningen  
 
19.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när 
fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.  

 
19.2 Denna förbundsordning gäller fr.o.m. ååmmdd 
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BILAGA 1 
 
 
 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
1 § Förbundsdirektionens uppgifter  
 
1.1  
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Räddningstjänsten 
Syd.  
 
 
1.2  
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana 
särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen.  
 
 
1.3  
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret 
för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.  
  
 
1.4  
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till 
vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en 
med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat 
utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett 
kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.  
 
1.5  
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksam- 
het samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå,  
och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 
uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.  
 
1.6  
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  
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1.7  
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande  
verksamheten.  
 
1.8  
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets.  
 
1.9  
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika 
frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna 
över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  
 
1.10  
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och 
svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
fackliga organisationer.  
 
1.12  
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  
 
 
2 § Direktionens sammansättning  
 
2.1  
Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av 
förbundsordningen.  
 
2.2  
Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.  
 
 
3 § Ersättarnas tjänstgöring  
 
3.1  
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  
 
3.2  
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  
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3.3  
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4  
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts.  
 
3.5  
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.  
 
  
4 § Sammanträde  
 
4.1  
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  
 
 
5 § Kallelse  
 
5.1  
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
5.2  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
5.3  
Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
  
5.4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
5.5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
 
6 § Justering av protokoll  
 
6.1  
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  
 
6.2  
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
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7 § Reservation  
 
7.1  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet.  
 
 
8 § Delgivning  
 
8.1  
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med 
förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.  
 
  
9 § Undertecknande av handlingar  
 
9.1  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.  
 
9.2  
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.  
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BILAGA 2  
 
 
 

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
 
1 § Organisation  
 
Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens be- 
stämmelser.  
 
Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.  
 
 
2 § Revisorernas uppgifter  
 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
 
3 § Budget  
 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets be- 
drivande.  
 
 
4 § Sakkunniga  
 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning  
som behövs.  
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 
också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
 
  
5 § Sammanträden  
 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.  
 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin för- 
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valtning och om jäv ska tas upp i protokoll.  
 
 
6 § Arkiv  
 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  
 
 
7 § Revisionsberättelse  
 
Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som 
framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid 
fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 

1 § Namn och säte 

1.1.  

Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”. 

1.2  

Förbundet har sitt säte i Malmö. 

2 § Medlemmar 

2.1.  

Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö 

kommuner. 

3 § Ändamål 

Bastjänster  

3.1.  

Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som

åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning

om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. 

Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den 

förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med 

medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt

räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet. 

3.2.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.  
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3.3.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av 

byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens 

inom området riskhantering.  

 

 

3.4.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala 

ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande 

åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter det 

insatsen avslutats.  

 

 

3.5.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas 

uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor.  

 

 

3.6.  

Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om 

inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 3.11.  

 

 

3.7.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som 

kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter 

har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på 

begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom plan- 

och byggprocessen.  

 

 

3.8.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och 

säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och 

hantera.  
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Särskilda uppgifter  

 

3.9.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller 

annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till 

bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för 

kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse.  

 

- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende 

extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse  

 

- uppgifter hänförliga till civil beredskap  

 

- larmförmedling  

 

- restvärdesräddning m.m.  

 

- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm  

 

- brandskyddskontroll och sotning  

 

- teknisk service m.m.  

 

- färdtjänst  

 

- försäkringsfrågor  

 

- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet.  

 

Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom 

uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas 

uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt 

11.4.  

 

 

3.10.  

Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 

punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och 

enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt 

kommunerna.  
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4 § Organisation  

 

4.1.  

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  

 

 

4.2.  

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

 

 

4.3  

Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 

beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  

 

 

5 § Förbundsdirektionen  

 

5.1.  

Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

för förbundsmedlemmarna.  

 

 

5.2.  

Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  

 

 

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.  

 

Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.  

 

Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

 

5.3.  

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 

1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  

 

 

5.4.  

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen  

ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.  
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5.5.  

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice 

ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  

 

  

5.6.  

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i 

den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid 

proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om 

proportionellt valsätt 

 

 

6 § Revisorer  

 

6.1.  

Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.  

 

 

6.2.  

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  

 

  

6.3.  

Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga 

kommuner utser vardera en revisor.  

 

 

6.4.  

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsdirektionen.  

 

  

6.5.  

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan 

behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen 

årsredovisning och revisionsberättelse.  

7 § Initiativrätt  

 

7.1.  

Ärenden i direktionen får väckas av  

 

- ledamot i direktionen  
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- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

 

- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

 

 

8 § Närvarorätt  

 

8.1.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsdirektionen.  

 

 

8.2.  

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  

 

 

8.3.  

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.  

 

 

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.  

 

 

9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden  

 

9.1.  

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska 

anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

 

9.2.  

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

 

 

 

 

10 § Andel i tillgångar och skulder  

 

10.1.  

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar  
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och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt 11.  

 

 

10.2.  

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i  

enlighet med angiven fördelningsgrund.  

 

 

10.3.  

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till- 

gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  

 

 

11 § Kostnadsfördelning  

 

Princip  

 

11.1.  

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på an- 

nat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje  

kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under  

rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas  

efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.  

 

 

Generell norm  

 

11.2.  

Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive 

medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.  

 

 

11.3.  

För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. 

Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om 

kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till 

beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.  
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Särskild norm  

 

11.4.  

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till 

någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.  

 

Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbunds- 

medlem enligt punkt 3.10.  

 

 

Övrigt  

  

11.5.  

Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet 

med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 11.1.  

 

 

11.6.  

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande.  

 

 

11.7. 

Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter  

 

 

 

12 § Samråd m.m.  

 

12.1.  

Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor  

av principiell betydelse eller av större vikt.  

 

Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av 

större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i 

verksamheten.  
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12.2.  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.  

 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 

utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 

ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

 

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 

ärenden av större vikt.  

 

Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan 

erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.  

 

Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 

kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.  

 

 

12.3  

Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 

samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. 

Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och 

verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det 

ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och 

omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara 

medlemskommunerna. 

 

  

12.4.  

Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av 

yttranden och upplysningar där så begärs.  

 

 

13 § Budgetprocessen m.m.  

 

13.1.  

Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska 

ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger 

som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna 

ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.  

 

13.2.  

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 

juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år 

beslutas också om medlemsavgift.  
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13.3.  

Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  

 

 

13.4.  

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och  

en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  

 

 

13.5.  

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.  

10 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offent- 

ligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.  

 

 

13.6.  

Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.  

 

 

14 § Planeringsprocess  

 

14.1.  

Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet  

samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med för- 

bundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i sam- 

verkan med förbundsmedlemmarna.  

 

 

15 § Utträde samt inträde m.m.  

 

15.1.  

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat  

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mel- 

lanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en över- 

enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska  

ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ti- 

den för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  

15.2.  

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs  

med anledning av utträdet.  

 

 

15.3 

Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1 

106



Nu gä
lla

nde  

förbundso
rdning

Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 121211 

 

 

15.4 

Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 

 

 

16 § Likvidation och upplösning  

 

16.1.  

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när upp- 

sägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  

 

  

16.2.  

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  

 

 

16.3.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § 

tilllämpas.  

 

 

16.4.  

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling.  

 

 

16.5.  

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 

tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationstiden.  
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16.6.  

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

  

16.7.  

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  

 

 

17 § Tvister  

 

17.1.  

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig  

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  

 

 

18 § Arvoden  

 

18.1.  

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den  

största kommunens arvodesbestämmelser.  

 

 

19 § Ändringar i förbundsordningen  

 

19.1.  

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fast- 

ställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft  

 

 

19.2. 

Denna förbundsordning gäller fr.o.m. den 1 mars 2013. 

 

 

Antagen av förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd den 11 december 2012. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge den 4 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Eslöv den 25 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Lund den 28 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Malmö den 28 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Burlöv den 18 mars 2013. 
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 121211 

 

 

Bilaga 1  

 

 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR  

 

  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter  

 

1.1  

Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 

verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för 

Räddningstjänsten Syd.  

 

 

1.2  

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 

kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana 

särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 

förbundsordningen.  

 

 

1.3  

Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på 

att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har 

ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.  

  

 

1.4  

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 

organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas 

till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser 

håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att 

annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett 

kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.  
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1.5  

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksam- 

het samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå,  

och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 

uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.  

 

 

1.6  

Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  

 

 

1.7  

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande  

verksamheten.  

 

 

1.8  

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 

förbundsmedlemmarnas krets.  

 

 

1.9  

Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 

förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika 

frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till 

förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i 

förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  

 

 

1.10  

Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt för- 

fattning inte ska tillhandhållas utan avgift.  

 

 

1.11  

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse 

att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet 

och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

och fackliga organisationer.  

 

 

1.12  

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  
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2 § Direktionens sammansättning  

 

2.1  

Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av för- 

bundsordningen.  

 

 

2.2  

Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.  

 

 

3 § Ersättarnas tjänstgöring  

 

3.1  

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  

 

 

3.2  

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen 

för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  

 

3.3  

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

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

 

 

3.4  

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att 

tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.  

 

 

3.5  

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet.  

 

  

4 § Sammanträde  

 

 

4.1  

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  
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5 §. Kallelse  

 

5.1  

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

 

5.2  

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

 

 

5.3  

Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

 

  

5.4  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

 

 

5.5  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

 

  

6 §. Justering av protokoll  

 

6.1  

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  

 

 

6.2  

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

 

 

7 §. Reservation  

 

7.1  

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
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8 §. Delgivning  

 

8.1  

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med 

förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.  

 

  

9 §. Undertecknande av handlingar  

 

9.1  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 

ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland 

övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.  

 

 

9.2  

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.  
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 BILAGA 2  

 

 

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 

 

1 §. Organisation  

 

Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens be- 

stämmelser.  

 

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.  

 

 

2 §. Revisorernas uppgifter  

 

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 

kommunal verksamhet.  

 

 

3 §. Budget  

 

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets be- 

drivande.  

 

 

4 §. Sakkunniga  

 

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning  

som behövs.  

 

Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 

gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
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5 §. Sammanträden  

 

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 

revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 

direktionen.  

 

  

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.  

 

Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin för- 

valtning och om jäv ska tas upp i protokoll.  

 

 

6 §. Arkiv  

 

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  

 

 

7 §. Revisionsberättelse  

 

Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad 

som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 

vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:56-057

§ 30
Hyra av lokal på Hantverkaregatan 18, Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter AB för 
hyra av Hantverkaregatan 18 i Arlöv från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande befolkningen i 
kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren och därmed antas ock-
så antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att planera för ett nytt kommunhus i 
enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas 
i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbetsplatser i Medborgarhuset och kommunen behöver 
därför hyra eller köpa externa lokaler för att klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkaregatan 18 i 
Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, fikarum, förråd, kopiatorrum etc. 
Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per 
år.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-22

1/3

DIARIENUMMER 
KS/2020:56-057

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 60 39 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Hyra av kontorslokal på Hantverkaregatan

Sammanfattning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande be-
folkningen i kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren 
och därmed antas också antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att pla-
nera för ett nytt kommunhus i enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan 
ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbets-
platser i Medborgarhuset och kommunen behöver därför hyra eller köpa externa lokaler för att 
klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkare-
gatan 18 i Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis 
drygt 70 arbetsplatser, 5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, 
fikarum, förråd, kopiatorrum etc. Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av 
kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 
2,6 mnkr per år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter 
AB för hyra av Hantverkaregatan 18 från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning 
för att utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, 
samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.
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Redogörelse för ärendet
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande be-
folkningen i kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren 
och därmed antas också antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att pla-
nera för ett nytt kommunhus i enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan 
ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbets-
platser i Medborgarhuset och kommunen behöver därför hyra eller köpa externa lokaler för att 
klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkare-
gatan 18 i Arlöv. Huset har tidigare haft Lokaltidningen som hyresgäst vilka har haft kontor i hela 
byggnaden och nu kommer att flytta verksamheten.

Lokalen är på sammanlagt 1 662 m², vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor såsom reception, fikarum, förråd, kopia-
torrum etc. Lokalen har möjlighet att anpassas till den verksamhet som flyttar in. Lokalen är be-
lägen cirka 1 km från Medborgarhuset och cirka 200 meter från Burlöv C.

Antalet arbetsplatser skulle täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 
Utöver det skulle en del verksamheter som idag sitter i lokaler som hyrs av Burlövs kommun 
kunna flyttas till huset.

Kostnaden för kallhyra uppgår till 1 265 kronor per m² och år, och därutöver tillkommer fastig-
hetsskatt om 71 kronor per m² och år. De fasta kostnaderna uppgår därmed till 2 220 432 kro-
nor per år. Samtliga driftskostnader exklusive el uppskattas av Wihlborgs till 195 kronor per m² 
och år; alltså cirka 325 000 kronor. 

Den totala hyreskostnaden beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per år.

Förvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen förslår fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett 
hyresavtal med Wihlborgs för fastigheten på Hantverkaregatan 18. Burlövs kommun har ett be-
hov av fler kontorsarbetsplatser att hyra av en större lokal gör att anställda med liknande ar-
betsplatser kan sitta samlade istället för att spridas ut i flera mindre lokaler. Lokalen är dess-
utom belägen i ett attraktivt pendlingsläge där det finns möjlighet till parkering för bil och cykel 
samt nära till kollektivtrafik.

Hyresavtalet medför ett äskande dels för själva hyran av lokalen dels ett investeringsäskande för 
att täcka uppkommande kostnader för exempelvis anpassning av lokalerna, nya möbler etc. i 
samband med flytten.

I samband med att ett hyresavtal upprättas behöver en lokaliseringsutredning göras för att av-
göra vilka verksamheter som bör flyttas till lokalen så att lokalen kan anpassas till verksamheten 
innan inflyttning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef
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Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:9-281

§ 31
Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svanetorpskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att förbättra 
ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och byggnämnden 
om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna uppfyller idag inte de krav 
som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör understiga 7 l/s per person samt ett tillägg 
på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt ventilations-
kontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en 
beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande till antalet 
elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-07

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:9-281

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 64 44 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Begäran om medel för åtgärder för förbättrad 
ventilation på Svanetorpskolan

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och 
byggnämnden om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna 
uppfyller idag inte de krav som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör under-
stiga 7 l/s per person samt ett tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt 
ventilationskontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är 
tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden 
är en beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att 
förbättra ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 
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Redogörelse för ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och 
byggnämnden om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna 
uppfyller idag inte de krav som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör under-
stiga 7 l/s per person samt ett tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt 
ventilationskontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är 
tillåtna att vistas idag.

I föreläggandet har utbildnings- och kulturnämnden fått fyra månader på sig att inkomma med 
en skriftlig åtgärdsplan. Utbildnings- och kulturnämnden har fått uppskov fram till att frågan har 
behandlats politiskt. Åtgärderna för att uppnå Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventila-
tion (FoHMFS 2014:18) ska vara genomförda inom tolv månader, annars kan vite alternativt 
krav att minska antalet elever i lokalerna utdömas.

Fastighetsavdelningen har beställt en förstudie från WSP för att beräkna kostnaden för att åt-
gärda ventilationen på skolan för att anpassa den till dagens elevantal. Enligt förstudien beräk-
nas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en beräkning och de 
reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef

Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande 
till antalet elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan

Beslut i ärendet delges

Miljö- och byggnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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Burlövs kommun 

Miljö- och byggavdelningen 
burlovs.kommun@burlov.se 

 
POSTADRESS: 

Box 53, 232 21, ARLÖV 
BESÖK: 
Kärleksgatan 6, Arlöv 

 
BURLÖVS KOMMUN 

Direkt: 040-625 60 00 
Fax: 040-43 51 12 

 
Org.nr: 212000-1025 

Bankgironr: 650-3890 
Plusgiro: 112010-4 

 

 

Delegationsbeslut 

DATUM 

2019-09-05 

1/5 

DIARIENUMMER 

MBN-2019-467 

  
 

Miljö- och byggnämnden 
Handläggare: Ylva Westerström 
040-625 63 66 
Ylva.Westerstrom@burlov.se 
 

 
 

Svanetorpskolan, UKN,  
Att: Ordförande Amelie Gustavsson 
Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 
 

 

ÅKARP 18:2 - Beslut om att åtgärda olägenhet gällande 
för lågt luftflöde i förhållande till antalet elever i skolan 
samt att utreda ovanlig doft i skolan. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger Utbildnings- och kulturnämnden, med org.nr. 
212000-1025, att för Svanetorpskolan, fastigheten Åkarp 18:2, Burlövs kommun: 

1. Säkerställa att luftkvaliteten i alla rum och utrymmen där barn vistas 
stadigvarande uppfyller nedanstående krav senast 12 månader efter 
mottagandet av detta beslut.  

- Uteluftsflödet minst uppgår till 7 1/s per person med ett tillägg av 0,35 1/s per 
kvadratmeter golvarea, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
ventilation (FoHMFS 2014:18) 

- Koldioxidhalten vid normal användning i alla rum och utrymmen där barnen 
vistas stadigvarande inte överstiger 1 000 ppm.  

- Uteluften tillförs lokalens utrymmen på sådant sätt att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om temperatur FoHMFS 2014:17 och buller inomhus FoFIMFS 
2014:13 följs. 

2. Senast 4 månader efter mottagandet av detta beslut till Miljö- och 
byggnämnden inkomma med en skriftlig åtgärdsplan för hur kraven i punkt 1 
ovan ska uppfyllas.  

 
3. Senast 12 månader efter mottagandet av detta beslut till Miljö- och 

byggnämnden inkomma med en skriftlig redovisning att kraven i punkt 1 ovan är 
uppfyllda.  
 

4. Senast 2 månader efter mottagandet av detta beslut ha infört tydliga 
vädringsrutiner i de rum där barnen vistas stadigvarande som en tillfällig åtgärd. 
Den tillfälliga åtgärden ska gälla fram tills att luftkvaliteten i alla rum och 
utrymmen där barn vistas stadigvarande uppfyller Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 
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5. Fackmässigt utreda påtalad ovanlig doft inomhus för att utesluta andra brister i 

skolans inomhusmiljö. Till Miljö- och byggnämnden inkomma med en skriftlig 
redovisning av utredningens resultat senast 4 månader efter mottagandet av 
detta beslut.  

 
Föreläggandet beslutas med stöd av 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 2, 3 och 7 §§ miljöbalken samt 9 kap 3, 9 §§ miljöbalken. Beslutet är 
fattat med stöd av miljö- och byggnämndens delegationsordning. Beslutet kan 
överklagas, se nedan. 

 

Skäl för beslutet 

Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet vid tillsyn på lokaler för undervisning 
enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är 
att säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår enligt 9 kap 9 § 
miljöbalken och att verksamhetsutövaren vidtar de försiktighetsmått som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet, enligt hänsynsreglerna i 2 
kap miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnämnden har fått in uppgifter från OVK 2018-01-22 om att uteluftflödet 
på Svanetorpskolan är 122 l/s i varje klassrum, det finns fyra klassrum. Svanetorpskolans 
rektor har redovisat uppgifter om att det vistas från 23 personer till 28 personer i dessa 
klassrum. I klassrummen vistas betydligt fler personer än vad Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar vilket medför risk för olägenhet för barnens hälsa enligt 9 kap. 3§ 
miljöbalken. Det finns även fritidsverksamhet som är belägna i fyra mindre rum. På 
fritids vistas 10 – 15 barn samt pedagoger i vartdera två av rummen och i de andra två 
rummen vistas 5 - 6 barn i varje rum samt pedagoger. Samma rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten gäller för dessa lokaler för att risk för olägenhet för barnens 
hälsa inte ska uppstå enligt 9 kap. 3§ miljöbalken. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) bör 
uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person i skolor och lokaler för barnomsorg vid 
stillasittande sysselsättning och ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så 
att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.  
 
Upplevd dålig luft, i samband med vistelse i skolans lokaler, bland anställda ska ha 
påtalats under lång tid och är fortfarande ett problem. Personal upplever att luften är 
dålig i lokalerna, att luften känns torr och tung. Även irritation i ögon har påpekats. 
Eftersom barnen är små så blir personalens upplevelser viktiga för att uppmärksamma 
eventuella olägenheter i inomhusmiljön. Det har även uppmärksammats en ovanlig doft 
i skolan som behöver utredas för att utesluta fler brister i inomhusmiljön. 
 
Luften i en lokal förorenas kontinuerligt av bland annat människor, byggmaterial och 
inredning. Dålig ventilation kan ge upphov till bland annat allergiska besvär, huvudvärk, 
trötthet, smittspridning, klåda och irritationer i ögon och luftvägar. Ventilationens 
luftflöde ska vara anpassat till hur många personer som vistas i byggnaden. 
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Med anledning av att det finns risk för olägenhet för barnens hälsa att vistas i skolans 
lokaler, bedömer Miljö- och byggnämnden att Utbildnings- och kulturnämnden behöver 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda barnens hälsa mot skada eller 
olägenhet, enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  
 
Då skolan tillhandahåller lokaler där barn vistas stadigvarande flera timmar dagligen så 
är kraven behövliga och inte mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet. 
Särskilt i beaktande av kända fakta om risker hänförliga till att barn utsätts för bristande 
ventilation.  
 

Redogörelse för ärendet 

2019-05-06 utförde miljö- och byggavdelningen en planerad inspektion på 
Svanetorpskolan. Vid inspektionstillfället uppmärksammades en rätt så stark frän doft 
när man kom in i lokalerna från huvudentrén. Under besöket framkom uppgifter från 
några av personalen om att de upplever att luften är dålig i lokalerna, att luften känns 
torr och tung. En anställd som är ny sedan ca en månad hade tydligt känt av att hens 
ögon var irriterade, vilket syntes tydligt. Vid min fråga om symptomen var tydligt 
kopplat till vistelse i skolan så svarade hen att det var väldigt tydligt. Hens ögon hade 
inte varit irriterade innan och symptom uppstod tydligt i lokalerna och avtog när hen 
lämnade skolans lokaler. Enligt de som jobbat där länge så har de under några år klagat 
på att ventilationen är dålig och fått svaret att luftflöden är rätt och att OVK är godkänd. 
Efter besöket skulle rektorn införskaffa en OVK och beräkningar skulle göras för att 
säkerställa att luftflödet är tillräckligt i lokalerna där barnen vistas, enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 

2019-05-15 framkom vid en inspektion på Södervångskolan att de gånger som de flyttat 
över sin verksamhet från Södervångsskolan till Svanetorpsskolan så har de reagerat på 
en stark märklig doft i Svanetorpsskolan. Pedagogen har upplevt torr, tung luft och 
huvudvärk. Pedagogen påtalade att många föräldrar har klagat på lukten. Det ska ha 
varit så i minst tre år sedan pedagogen började. 
 

2019-05-22 får miljö- och byggavdelningen en OVK från fastighetsavdelningen i 
kommunen, efter att de informerats om de brister som påtalats. 2019-05-27 inkommer 
till miljö- och byggavdelningen information från skolans rektor om elevantalen i 
rummen. Miljö- och byggavdelningen konstaterar att det är för låga luftflöden i skolans 
lokaler och 2019-06-05 kommuniceras dessa brister till rektorn och 
fastighetsavdelningen. 2019-06-11 meddelar fastighetsavdelningen att en konsult ska 
utreda lukt i skolan den 17 juli 2019. 2019-07-12 Fastighetsavdelningen påpekar att det 
är rätt luftflöde i förhållande till vad som är installerat och att det är verksamheten som 
ansvarar för elevantalen. Fastighetsavdelningen meddelar även att de får se över 
möjligheterna att bygga om ventilationen och kostnader. 

 

2019-09-04 Efter samtal med rektorn så har han inte fått någon information om några 
utredningar eller hur brister ska åtgärdas gällande låga luftflöden. Eftersom bristerna är 
allvarliga, åtgärder kan bli dyra eller är mer komplicerade att lösa med flera parter 
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inblandade så har Miljö- och byggnämnden valt att skriva ett föreläggande för 
tydlighetens skull. Det har dessutom påtalats i tidigare inspektionsrapporter från 2011-
11-23 och 2015-05-20 att ventilationen är bristfällig i skolans lokaler vilket innebära att 
detta är en olägenhet som skolan redan borde ha utrett och åtgärdat. 

 

Lagstöd och allmänna råd 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 

”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per 
person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör 
göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.” 
 
Miljöbalk (1998:808) 

2 kap 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

2 kap 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs 
för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

9 kap 3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig. 

9 kap 9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra 
skadedjur. 

26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas. 
 Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
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 Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. 

26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen.  
 Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från 
sådan verksamhet. 

 

Avgift 

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas avgift ut för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken med tillhörande förordningar. Taxan är för närvarande 1075 kronor per 
timme handläggningstid.  

 

Bilaga: Delgivningskvitto 

Kopia: Rektorn på Svanetorpskolan 

 

För Miljö- och byggnämnden 

 

 

Ylva Westerström 
Miljöinspektör 
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WSP Sverige AB, Helsingborg
042-4444000 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2019-12-05 15:35

10295695 - Förstudie Svanetorpsskolan
Objekt

Burlöv Åkarp 18:2
Ort

JU
Räknat

2019-12-02
Datum

A 2019-12-05
Rev

1 (15)
Sida

SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 7 YTTERVÄGGAR 3 - 4 34 213 103,85 - 2

3 8 INNERVÄGGAR 5 - 6 2 102 23,64 3 744 3

4 9 BJÄLKLAG 7 - 8 94 514 415,80 - 4

5 11 YTTERTAK 9 79 872 194,24 105 280 5

6 12 UNDERTAK 10 - 11 - 78,00 217 100 6

7 14 MÅLNINGSARBETEN 12 3 575 23,60 18 408 7

8 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 13 - - 50 951 8

9 19 DIVERSE - - - 9

10 20 UNDERENTREPRENADER 14 - - 2 235 700 10

11 21 OMKOSTNADER 15 - - 144 515 11

12 ============ ======== ============ 12

13 214 276 SEK 839,13 tim 2 775 698 SEK 13

14 14

15 Materialkostnad 214 276 15

16 Total arbetslön 839,13 tim x 206,00 SEK 172 860 16

17 Underentreprenader 2 775 698 3 162 834 SEK 17

18 18

19 Omkostnadspåslag material 10,00 % 21 428 19

20 Omkostnadspåslag arbete 272,00 % 470 179 20

21 Omkostnadspåslag UE 10,00 % 277 570 769 176 SEK 21

22 Diverse oförutsett 10,00 % 393 201 SEK 22

23 23

24 TOTALSUMMA EXKL MOMS 4 330 000 SEK 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:83-319

§ 32
Begäran om medel för tjänst med anledning av utläggning av drift av gata och 
park på extern utförare

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

Reservation
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S).

___

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 1 april 
2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är omfattande och 
behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs både vad det gäller utförande 
och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av enhetschefen på driften av gata park kom-
mer även att finnas kvar. Därför äskar kommunledningsförvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya 
arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från den tjänst som försvinner.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 och där 
benämns den i slutrapporten som ”beställarombud”. Förvaltningen avser dock ändra tjänstetiteln till ”tek-
nisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en större tydlighet i vad arbetet 
innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-29

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:83-319

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 60 39 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Begäran om medel för tjänst med anledning av 
utläggning av drift av gata och park på extern utförare 

Sammanfattning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 
1 april 2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är 
omfattande och behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs 
både vad det gäller utförande och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av en-
hetschefen på driften av gata park kommer även att finnas kvar. Därför äskar kommunlednings-
förvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från 
den tjänst som försvinner.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 
och där benämns den i slutrapporten som ”beställarombud”. Förvaltningen avser dock ändra 
tjänstetiteln till ”teknisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en 
större tydlighet i vad arbetet innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.
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Redogörelse för ärendet
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 
1 april 2020 uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Då avtalet om driften är 
omfattande och behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs 
både vad det gäller utförande och ekonomi. 

Även om driften sköts av en extern entreprenör kommer huvudansvaret fortfarande att ligga på 
Burlövs kommun. Det innebär att det övergripande och strategiska utvecklandet av kommunens 
gator och grönytor fortfarande genomförs av kommunen. Burlövs kommun behöver därför ex-
empelvis ta fram skötselplaner och tillsammans med entreprenören ta fram rutiner för förebyg-
gande- och avhjälpande underhåll. Burlövs kommun behöver även kunna ta emot och hantera 
klagomål, frågor och synpunkter från både egna verksamheter och allmänheten på hur driften 
utövas. De ovan nämnda arbetsuppgifterna utfördes tidigare i första hand av enhetschefen på 
driften av gata park, en tjänst som försvinner i och med utläggningen av driften.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 
och där benämns den i slutrapporten som ”Beställarombud”. Förvaltningen vill dock ändra titeln 
till ”Teknisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en större tyd-
lighet i vad arbetet innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att en ny tjänst som teknisk förvaltare tillsätts från den 1 april. Beställ-
ningen innebär en kostnad det första året på 504 tkr vilket motsvarar 673 tkr beräknat på helår. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Tf gatuchef

Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; avdelningen för kommunteknik och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:717-104

§ 34
Motion av Jan Hansson (S) – Anlägg en boulebana på Åkarps idrottsplats

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.  

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till 
förmån för framställda men ej bifallna yrkanden om återremiss respektive tillstyrkande av motionen.

___

Ärendebeskrivning
Jan Hansson (S) har väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige ska ge utbildnings- och kultur-
nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna samt kostnader för att anlägga en boulebana på Åkarps 
idrottsplats.

Utbildnings- och kulturnämnden har besvarat motionen i form av nedanstående tre 
kommentarer den 9 december 2019, § 116. 

1. Utifrån ett tillgänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och driftperspektiv finns det stora fördelar med 
att fysiskt samordna och utveckla nya fritidsaktiviteter nära redan befintliga rekreationsområden. 

2. Det finns sedan tidigare flera olika alternativ på användning av det aktuella området. Tennisklubben 
gjort en skrivelse till kommunen om att använda platsen till en padelhall och att utöka antalet uteba-
nor. Det har också inkommit ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Åkarp där ett möjligt 
alternativ är i närheten av idrottsplatsen. 

3. Utbildning- och kulturnämnden ser sammantaget positivt på att ytterligare förstärka Åkarps idrotts-
plats som rekreationsområde med en boulebana i närheten. Utbildnings- och kulturnämnden har för 
avsikt att ta fram en mer detaljerad planering av hur området som helhet ska användas, för att kom-
ma så många kommuninvånare som möjligt till del. Resultatet av denna utredning bör avvaktas innan 
beslut om placering av en ny boulebana fattas.

Inflytanderådets ställer sig positiva till motionen och ställer sig bakom förslaget vilket framgår 
av minnesanteckningar från möte den 11 december 2019.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att utbildnings- och kulturförvaltningen är positiva till att an-
vända det aktuella området för aktiviteter men att de också har för avsikt att utreda ett flertal tidigare 
inkomna förslag för användning av det i motionen avsedda området. Skälet till att göra en utvidgad utred-
ning, ur ett helhetsperspektiv är att området med dess framtida aktiviteter ska komma så många kommu-
ninvånare som möjligt till del.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kent Wollmér (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden och i 
andra hand att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.

Beslutsgång
Beslut – återremissyrkande 
Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. 

Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den 
sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad, och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslut – materiellt yrkande
Ordföranden ställer Kent Wollmérs yrkande mot föreliggande förslag att avstyrka motionen, och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13
Motion från Jan Hansson (S)
Protokollsutdrag från utbildnings- och kulturnämnden från 2019-12-09, §116 ‒ Yttrande över motion om 
att anlägga en boulebana
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-13

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:717-104

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Motion av Jan Hansson (S) ‒ Anlägg en boulebana på 
Åkarps idrottsplats

Sammanfattning
Jan Hansson (S) har väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige ska ge utbildnings- 
och kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna samt kostnader för att anlägga en boule-
bana på Åkarps idrottsplats.

Utbildnings- och kulturnämnden har besvarat motionen i form av nedanstående tre 
kommentarer den 9 december 2019, § 116. 

1. Utifrån ett tillgänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och driftperspektiv finns det stora för-
delar med att fysiskt samordna och utveckla nya fritidsaktiviteter nära redan befintliga re-
kreationsområden. 

2. Det finns sedan tidigare flera olika alternativ på användning av det aktuella området. Ten-
nisklubben gjort en skrivelse till kommunen om att använda platsen till en padelhall och att 
utöka antalet utebanor. Det har också inkommit ett medborgarförslag om att anlägga ett 
utegym i Åkarp där ett möjligt alternativ är i närheten av idrottsplatsen. 

3. Utbildning- och kulturnämnden ser sammantaget positivt på att ytterligare förstärka Åkarps 
idrottsplats som rekreationsområde med en boulebana i närheten. Utbildnings- och kultur-
nämnden har för avsikt att ta fram en mer detaljerad planering av hur området som helhet 
ska användas, för att komma så många kommuninvånare som möjligt till del. Resultatet av 
denna utredning bör avvaktas innan beslut om placering av en ny boulebana fattas.

Inflytanderådets ställer sig positiva till motionen och ställer sig bakom förslaget vilket framgår 
av minnesanteckningar från möte den 11 december 2019.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att utbildnings- och kulturförvaltningen är positiva 
till att använda det aktuella området för aktiviteter men att de också har för avsikt att utreda 
ett flertal tidigare inkomna förslag för användning av det i motionen avsedda området. Skälet 
till att göra en utvidgad utredning, ur ett helhetsperspektiv är att området med dess framtida 
aktiviteter ska komma så många kommuninvånare som möjligt till del.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.  
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13
Motion från Jan Hansson (S)
Protokollsutdrag från utbildnings- och kulturnämnden från 2019-12-09, §116 ‒ Yttrande över 
motion om att anlägga en boulebana

Beslut i ärendet delges

Motionär - Jan Hansson (S)
Utbildnings- och kulturnämnden 
Inflytanderådet
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:427-829

§ 116
Yttrande över motion om att anlägga en boulebana på Åkarps idrottsplats

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildning- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande gällande motionen om att anläg-
ga en boulebana på Åkarps idrottsplats: 

Utbildning- och kulturnämnden anser att det utifrån ett tillgänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och 
driftperspektiv finns stora fördelar med att fysiskt samordna och utveckla nya fritidsaktiviteter nära re-
dan befintliga rekreationsområden. 

De senaste åren har flera olika alternativ på användning av området bakom läktaren på Åkarps idrotts-
plats inkommit till Burlövs kommun. Bland annat har tennisklubben gjort en skrivelse till kommunen 
om att använda denna plats till en padelhall samt att utöka antalet utebanor (UKN/2016:41-804 samt 
KS/2016:238-330). Även ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Åkarp har inkommit 
(UKN/2019:399-829) där ett möjligt alternativ är i närheten av idrottsplatsen. 

Sammantaget ser utbildning- och kulturnämnden positivt på att ytterligare förstärka Åkarps idrotts-
plats som rekreationsområde med en boulebana i närheten. Utbildnings- och kulturnämnden har för 
avsikt att ta fram en mer detaljerad planering av hur området som helhet ska användas, för att komma 
så många kommuninvånare som möjligt till del. Resultatet av denna utredning bör avvaktas innan be-
slut om placering av boulebana fattas.

Yrkanden
Adam Lindahl (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04
Motion av Jan Hansson (S), Boulebana på Åkarps idrottsplats

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-01-24
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 167, 194, 224 för 2019, 4, 6, 12—25 för 2020 samt 
bygglovsbeslut som ej överklagas

2. Protokoll från KSAU 2020-02-18
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-22

1/2

DIARIENUMMER

KS/2020:55-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Sonia Ydreborg 
Telefon: 040-625 65 76 
E-post: sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2020-02-24
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2020-01-24

2020-01-24

2020-02-13

2020-02-14

2020:68

2020:72

2020:118

2020:103

Julia Branting

2019:167 Avtal om lägenhetsarrende Kabbarp 
8:305

2019-09-10 2019:610 Lars-Åke Ståhl

2019:194 Skadeståndsanspråk ALA 905 2019-11-12 2019:712 Johan Sjöberg

2019:224 Samråd för ändring av detaljplan för 
Kabbarp 8:87

2020-01-21 2019:630 Bengt Guldstrand

2020:4 Personuppgiftsincident KPA Pension 2020-01-27 2019:857 Charlotta Wemme 
Dehlin

2020:6 Yttrande över bygglovsansökan för 
uppförande av vindkraftverk/gårds-
verk, Alnarp 1:1

2020-01-16 2019:857 Eva Blosfeldt

2020:12 Samråd om gallring av handlingar in-
om socialtjänsten

2020-01-27 2020:36 Helena Sjölin

2020:13 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2020-02-03 2020:80 Sonia Ydreborg

2020:14 Samråd för detaljplan för Arlöv 17:3 
m. fl. Södra Pilevallen

2020-02-05 2017:46 Bengt Guldstrand

2020:15 Yttrande – Blomlådor på väg, Vågmäs-
tarevägen, Brännmästarevägen, Tvätt-
mästarevägen, Åkarp

2020-02-05 2020:52 Ismail Mohammed

2020:16 Yttrande över detaljplan för del av Tå-
garp 15:1 m. fl. - Lagervägen

2020-02-06 2020:18 Ismail Mohammed

2020:17 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2020-02-06 2020:92 Sonia Ydreborg

2020:18 Signerat tilldelningsbeslut – Lek och 
Hobbymaterial - Upphandling

2020-02-10 2020:100 Marie Stanfield

2020:19 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2020-02-10 2020:98 Sonia Ydreborg
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Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2020:20 Utseende av ombud att företräda Bur-
lövs kommun vid Svenska Stadsnäts-
föreningens årsmöte

2020-02-11 2018:826 Lars Johnson

2020:21 Upphävande av parkeringsavgift 2020-02-11 2020:110 Lars-Åke Ståhl

2020:22 Tillförordnad kommundirektör 2020-
05-11—2020-05-24

2020-02-13 2020:49 Lars-Åke Ståhl

2020:23 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2020-02-17 2020:121 Sonia Ydreborg

2020:24 Yttrande, Cirkus Popcorn, Gräsmattan 
vid folkhögskolan Hvilan, Åkarp

2020-02-18 2020:116 Ismail Mohammed

2020:25 Fastställande av borgensavgift för Bur-
lövs Bostäder AB för lån 50 med ären-
denummer 121058

2020-02-19 2020:128 Amra Saranovic
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9.00–10.10

Beslutande Lars Johnson (M), ordf.
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Katja Larsson (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Malin Fajersson, personalchef, § 20

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2020-02-19 Paragrafer
19-34

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 19 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 20 Löneöversyn 2020 - information KS/2020:7-024 4

§ 21 Kommunledningsförvaltningens rapport över det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet 2019

KS/2020:40-026 5

§ 22 Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 
2020-2023

KS/2019:637-029 6

§ 23 Yttrande över granskningsrapport gällande verkställighe-
ten av kommunfullmäktiges beslut

KS/2019:835-007 7

§ 24 Yttrande över förslag till revidering av Skånes regionala 
utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne

KS/2019:721-011 8

§ 25 Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och all-
männa råd om detaljplan med planbeskrivning

KS/2019:292-219 9

§ 26 Verksamhetsberättelse 2019 - Kommunstyrelsen KS/2020:62-042 10

§ 27 Antagande av avfallstaxa 2020 KS/2019:628-356 11

§ 28 Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livs-
medels- och foderlagstiftningen

KS/2020:93-406 12

§ 29 Antagande av reviderad förbundsordning för kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Syd

KS/2018:785-106 13

§ 30 Hyra av lokal på Hantverkargatan 18 KS/2020:56-057 14

§ 31 Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svane-
torpskolan

KS/2020:9-281 15

§ 32 Begäran om medel för tjänst med anledning av utlägg-
ning av drift av gata och park på extern utförare

KS/2020:83-319 16

§ 33 Antagande av plan för framtagande av Vision 2040 för 
Burlövs kommun

KS/2020:78-009 17

§ 34 Motion av Jan Hansson (S) - Anlägg en boulebana på 
Åkarps idrottsplats

KS/2019:717-104 18 - 19
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 19
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll. Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 19 februari 2020.

___

Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) som justerande.

Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) som justerande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann att juste-
ra dagens protokoll.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:7-024

§ 20
Löneöversyn 2020 – information

Personalchef Malin Fajersson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet med  löneöversyn 
2020.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:40-026

§ 21
Kommunledningsförvaltningens rapport över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2019

Kommunstyrelsen föreslås lägga kommunledningsförvaltningens rapport över det systematiska arbetsmil-
jöarbetet 2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet under 
2019. Särskilda händelser under arbetsmiljöåret lyfts fram och respektive förvaltnings arbetsmiljöarbete 
redovisas i korthet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07
Rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:637-029

§ 22
Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020–2023

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 15 decem-
ber 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. I policyn 
beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska kännetecknas av inom 
fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv samt 
lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Bur-
lövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personalpolitik och 
ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy om alkohol och dro-
ger. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:835-007

§ 23
Yttrande över granskningsrapport gällande verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Burlövs kommuns revisorer avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut under perioden 
1 maj 2017–31 maj 2018. Av de granskade besluten är 66 % verkställda, 16 % ej verkställda och övriga 
antingen upphävda, delvis verkställda eller beroende av villkor som ännu ej är uppfyllda. Kommunstyrel-
sen har, liksom övriga nämnder, beretts tillfälle att yttra sig över rapporten.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande över granskningsrapporten.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till yttrande
Granskningsrapport
Missiv
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:721-011

§ 24
Yttrande över förslag till revidering av Skånes regionala utvecklingsstrategi – 
Det öppna Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Region Skåne avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Region Skåne har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till revidering av Det öpp-
na Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Region Skåne har inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne reviderat den regiona-
la utvecklingsstrategin som beslutades av regionfullmäktige i juni 2014. Enligt förordningen om regionalt 
tillväxtarbete ska utvecklingsstrategin ses över åtminstone en gång mellan varje val. Arbetet inleddes 
under 2018 genom en utvärdering och olika analyser med syfte att undersöka dess aktualitet och genom-
förande. Den 21 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att den regionala utvecklingsstrategin ska revideras 
utifrån de rekommendationer som samlats in från utvärderingar, analyser och samtal. Reviderad regional 
utvecklingsstrategi planeras för beslut av regionfullmäktige hösten 2020. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande i ärendet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till yttrande
Remissmissiv Regionstyrelsen, 2019-10-15
Sammanfattning av revideringar som genomförts, Region Skånes koncernkontor, 2019-10-15
Förslag till Det öppna Skåne 2030 – Skånes utvecklingsstrategi
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:292-219

§ 25
Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 
med planbeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Boverket avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Boverket har skickat ut två förslag på remiss: förslag om föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt 
förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan.

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 
och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid 
framtagande av detaljplaner. 

Avseende föreskrifter och allmänna råd om detaljplan anser Boverket att det är nödvändigt att reglera 
formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden 
skapa förutsättningar för nationell åtkomst. För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer 
Boverket att inte längre primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i PBL i föreskrift utan i 
första hand i ett särskilt allmänt råd.

Avseende förslaget till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan syftar förslaget till att skapa 
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbeskrivningen.

Förslagen innebär att författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar som påbörjas 
efter den 31 december 2021. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget utan erinran.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07
Svarsfil Föreskrift och allmänna råd om detaljplan
Svarsfil Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Konsekvensutredning BFS 2020:xx – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
BFS 2020:xx Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Konsekvensutredning BFS 2020:xx – Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av
reglering i detaljplan
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KS/2020:62-042

§ 26
Verksamhetsberättelse 2019 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet,

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utveckling av området kring sockerbruket,

att godkänna resultatöverföring om 500 tkr för att införa en process för systematiskt informationssäker-
hetsarbete,

att godkänna resultatöverföring om 180 tkr för säkerhetsåtgärder vid Burlövs ryttarförenings stall, samt

att godkänna resultatöverföring om 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder avseende Harakärrsområdet samt 
Svanetorpsområdet.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen, inklusive bila-
gor, till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen. Kom-
munstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,6 mnkr samt en nettokostnadsökning om 
3,5 mnkr.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-23
Verksamhetsberättelse 2019-12-31 – kommunstyrelsen
Investeringsredovisning 2019 ‒ kommunstyrelsen
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KS/2019:628-356

§ 27
Antagande av avfallstaxa 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fastställer förslaget 
till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020, samt

att anmoda Malmö stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda 
kommunernas pris- och lönekompensationsramar som grund.

___

Ärendebeskrivning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfallstaxan fö-
reslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen föreslås på kärl-
tömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre 
transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Förslag
Ordföranden Lars Johnson (M) föreslår särskilt beslut att kommunfullmäktige föreslås anmoda Malmö 
stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda kommunernas pris- och 
lönekompensationsramar som grund.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2019
Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor
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KS/2020:93-406

§ 28
Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

___

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livsmedelsked-
jan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpassas till 
den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrol-
len. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag till förelig-
gande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. Det bedöms inte 
leda till ändringar i avgiftsnivåer.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
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KS/2018:785-106

§ 29
Antagande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redo-
visat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad förbundsord-
ning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Hu-
vudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmelser. Bestämmelser 
om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av protokoll m.m., har dock tillkom-
mit. 

Direktionens rätt att fastställa taxor har utgått då detta strider mot rättspraxis. Taxor får endast fastställas 
av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad förbunds-
ordning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning
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KS/2020:56-057

§ 30
Hyra av lokal på Hantverkaregatan 18, Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter AB för 
hyra av Hantverkaregatan 18 i Arlöv från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande befolkningen i 
kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren och därmed antas ock-
så antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att planera för ett nytt kommunhus i 
enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas 
i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbetsplatser i Medborgarhuset och kommunen behöver 
därför hyra eller köpa externa lokaler för att klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkaregatan 18 i 
Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, fikarum, förråd, kopiatorrum etc. 
Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per 
år.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:9-281

§ 31
Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svanetorpskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att förbättra 
ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och byggnämnden 
om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna uppfyller idag inte de krav 
som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör understiga 7 l/s per person samt ett tillägg 
på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt ventilations-
kontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en 
beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande till antalet 
elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:83-319

§ 32
Begäran om medel för tjänst med anledning av utläggning av drift av gata och 
park på extern utförare

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

Reservation
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S).

___

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 1 april 
2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är omfattande och 
behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs både vad det gäller utförande 
och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av enhetschefen på driften av gata park kom-
mer även att finnas kvar. Därför äskar kommunledningsförvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya 
arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från den tjänst som försvinner.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 och där 
benämns den i slutrapporten som ”beställarombud”. Förvaltningen avser dock ändra tjänstetiteln till ”tek-
nisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en större tydlighet i vad arbetet 
innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29
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KS/2020:78-009

§ 33
Antagande av plan för framtagande av Vision 2040 för Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inleda arbetet med Vision 2040, samt

att anta plan för arbetet med Vision 2040 för Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till plan för framtagande av Vision 2040 för Burlövs 
kommun.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30
PM – Vision 2040 för Burlövs kommun
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:717-104

§ 34
Motion av Jan Hansson (S) – Anlägg en boulebana på Åkarps idrottsplats

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.  

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till 
förmån för framställda men ej bifallna yrkanden om återremiss respektive tillstyrkande av motionen.

___

Ärendebeskrivning
Jan Hansson (S) har väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige ska ge utbildnings- och kultur-
nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna samt kostnader för att anlägga en boulebana på Åkarps 
idrottsplats.

Utbildnings- och kulturnämnden har besvarat motionen i form av nedanstående tre 
kommentarer den 9 december 2019, § 116. 

1. Utifrån ett tillgänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och driftperspektiv finns det stora fördelar med 
att fysiskt samordna och utveckla nya fritidsaktiviteter nära redan befintliga rekreationsområden. 

2. Det finns sedan tidigare flera olika alternativ på användning av det aktuella området. Tennisklubben 
gjort en skrivelse till kommunen om att använda platsen till en padelhall och att utöka antalet uteba-
nor. Det har också inkommit ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Åkarp där ett möjligt 
alternativ är i närheten av idrottsplatsen. 

3. Utbildning- och kulturnämnden ser sammantaget positivt på att ytterligare förstärka Åkarps idrotts-
plats som rekreationsområde med en boulebana i närheten. Utbildnings- och kulturnämnden har för 
avsikt att ta fram en mer detaljerad planering av hur området som helhet ska användas, för att kom-
ma så många kommuninvånare som möjligt till del. Resultatet av denna utredning bör avvaktas innan 
beslut om placering av en ny boulebana fattas.

Inflytanderådets ställer sig positiva till motionen och ställer sig bakom förslaget vilket framgår 
av minnesanteckningar från möte den 11 december 2019.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att utbildnings- och kulturförvaltningen är positiva till att an-
vända det aktuella området för aktiviteter men att de också har för avsikt att utreda ett flertal tidigare 
inkomna förslag för användning av det i motionen avsedda området. Skälet till att göra en utvidgad utred-
ning, ur ett helhetsperspektiv är att området med dess framtida aktiviteter ska komma så många kommu-
ninvånare som möjligt till del.
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Yrkanden
Kent Wollmér (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden och i 
andra hand att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.

Beslutsgång
Beslut – återremissyrkande 
Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. 

Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den 
sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad, och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslut – materiellt yrkande
Ordföranden ställer Kent Wollmérs yrkande mot föreliggande förslag att avstyrka motionen, och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13
Motion från Jan Hansson (S)
Protokollsutdrag från utbildnings- och kulturnämnden från 2019-12-09, §116 ‒ Yttrande över motion om 
att anlägga en boulebana
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Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 
SKR om Psykisk hälsa 2020 [2020MS3564] 

3. KS/2018:486
Minnesanteckningar - Styrgrupp samverkan Burlövs kommun och lokalpolisområde 
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4. KS/2017:869-532
Minnesanteckningar - samrådsgruppmöte Söderåsbanan och Lommabanan 2020-
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Tillförordnad kommundirektör 2020-05-11 - 2020-05-24
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From:                                 Burlövs Kommun Burlöv
Sent:                                  Mon, 3 Feb 2020 09:10:13 +0000
To:                                      Registrera Burlöv
Subject:                             VB: Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan 
staten och SKR om Psykisk hälsa 2020 [2020MS3564]
Attachments:                   1-2020-SIGN-ÖK Psykisk hälsa.pdf

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>
Skickat: den 3 februari 2020 10:08
Till: 
Ämne: Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR 
om Psykisk hälsa 2020

Till samtliga kommun- och regionstyrelser
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 31 januari 2020 beslutat om 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Psykisk hälsa 2020, se 
bifogad bilaga.
 
För frågor om överenskommelsen kontakta Emma Spak, avdelningen för vård och omsorg, e-post: 
emma.spak@skr.seeller 08-452 70 00. Vårt diarienummer för ärendet är 19/01701.
 
Mvh
 
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för ledningsstöd
_________________________________
 

Sveriges Kommuner och Regioner

Hornsgatan 20

118 82 Stockholm

+46 8 452 7264

+46 76 125 1980

www.skr.se

 
 
 
 

Från och med den 27 november 2019 heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
 
Ärendenr: 19/01701 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa 2020  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  
 
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  
 

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
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regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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MINNESANTECKNINGAR

DATUM

2020-01-21 

1/4

DIARIENUMMER

KS/2018:486-169 

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Ann-Christin Hellström
Telefon: 040-625 60 04
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se

Minnesanteckningar - Styrgrupp samverkan Burlövs 
kommun och lokalpolisområde Kävlinge
Mötesdatum: 2020-01-21

Plats: Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv, lokal, 
kommunstyrelseordförandes rum, plan 2

Deltagare: Lars Johnson ordf. kommunstyrelsen (M), KS, Katja Larsson kommunstyrel-
sen(S), Lars-Åke Ståhl kommundirektör, Åsa Mikkelsen säkerhetssamordnare, 
Patrik Ahrlin lokalpolisområdeschef (LPO) Kävlinge, Ann-Christin Hellström 
sekreterare för styrgruppen

Ärenden
1. 1. Presentation av Burlövs säkerhetssamordnare

Åsa Mikkelsen ny säkerhetssamordnare i Burlöv, anställd sedan i somras, presenterade sig. Hen-
nes arbetsområden är brottsförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA), informationssäkerhet, personsäkerhet (larm), risk- och 
sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering.

2. 2. Polisens trygghetsmätning 2019
LPO-chef redogjorde för resultatet av föregående års trygghetsmätning och i Burlövs kommun 
har det totala indexet minskat från 2,63 till 2,16. Flertalet index har förändrats till det bättre. 
och resultatet visar på den största förbättringen i hela polisregion Syd. De viktigaste resultaten 
från undersökningen redovisas i bilagan ”Lägesbild inför ny samverkansöverenskommelse” vil-
ken bifogas dagens minnesanteckningar.
Polisen är nöjd med nuvarande samverkan tillsammans med kommunens olika verksamheter 
och ser gärna att arbetet fortsätter på den inslagna vägen. 
De har heller inte upplevt någon negativ effekt sedan poliskontoret i Medborgarhuset stängdes 
och medborgarna har framfört att de är nöjda med att polisen nu syns ute mer med sitt mobila 
kontor.

3. 3. Trygghetsmätning 2018 i Burlövs kommun i samarbete med Malmö högskola
Undersökningen har gjorts av Anna-Karin Ivert på Institutionen för kriminologi på Malmö 
universitet. De viktigaste resultaten, från rapporten som var klar i september 2019, föredrogs. 
Rapport och karta bifogas dagens minnesanteckningar.

4. 4. Prioritering av fokusområden i kommande samverkansöverenskommelse
En aktuell lägesrapport har tagits fram av kommun och polis i samverkan, som ett underlag inför 
att en ny samverkansöverenskommelse ska arbetas fram. Rapporten mottogs positivt, ordf. 
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framförde att det vid fortsatt arbete och uppdatering av rapporten är viktigt att veta till vad och 
hur materialet ska användas. 
Beslut om att lägesrapporten ska användas som underlag till den nya samverkansöverenskom-
melsen för att prioritera viktiga samarbetsområden samt att den ska uppdateras kontinuerligt 
(2-3 ggr/år) som fortsatt underlag för samarbetet då aktuell problematik numera snabbt föränd-
ras.

Fortsatt diskussion kring prioriterade samarbetsområden fördes, där ordf. lyfte vikten av att fö-
rebygga brottslig utveckling och kriminalitet hos ungdomar. LPO-chefen lyfte behovet av en av-
hopparverksamhet. I samband med det diskuterades också socialtjänstlagen och oros-anmäl-
ningar vid misstanke om att ett barn far illa, som ska anmälas till socialnämnden enligt 14 kap. 1 
c § SoL.

 Hur hamnar kommunens ungdomar i kriminalitet? 
 I vilka områden bor de? 
 Går det att förebygga att de dras in i kriminalitet och i så fall på vilket sätt?

Även grannsamverkan lyftes som ett viktigt område att samverka kring. LPO-chefen informera-
de om att lokalpolisen har detaljer kring nuvarande grannsamverkansområden. 

Ett tredje område som gemensamt lyftes är vad kommun och polis tillsammans kan göra för att 
förebygga/förhindra våld i nära relationer. Viktigt att agera tidigt då det ofta finns signaler på att 
något är fel redan på förskolan, verksamheten Samovaren kan bli en viktig del i ett sådant arbe-
te. 

Katja lyfte vikten av att informera personer från andra kulturer/länder om lagstiftningen inom 
området våld i nära relationer, då svensk lagstiftning möjligen inte är tillräckligt känd. Det kan 
göras till exempel inom SFI-verksamheten. Det är också viktigt att barn deltar i förskoleverksam-
het under de 20 timmar som kommunen erbjuder när föräldrar studerar eller är arbetslösa. 

Samtal fördes vidare kring otrygga platser s.k. Hot-Spots samt områden där många anmälningar 
om inbrott görs och hur sådan information på bästa sätt kan nå fram till trygghetsvärdarna. 

Framkom att det kan vara svårt att komma fram på polisen 114-nummer och att det i akuta situ-
ationer är 112 som gäller.

DNA-märkning diskuterades och om en sådan åtgärd skulle kunna förebygga brott i kommunen 
samt om Burlövs bostäder skulle kunna delta i ett sådant arbete? 

5. 5. Beredningsgruppen efterlyser nya uppdrag
Ett uppdrag till beredningsgruppen blir att ta reda på och sammanställa ett underlag till styr-
gruppen kring:
 På vilket/vilka sätt hamnar kommunens ungdomar i kriminalitet? 
 I vilka områden bor de? 
 Går det att förebygga att de dras in i kriminalitet och i så fall på vilket sätt?
 Hur kan kommunens verksamheter och polisen samverka för att förhindra att 

ungdomar dras in i kriminalitet – hur stoppas inflödet?
 Kan kommunens verksamheter tillsammans med polisen skapa en arbetsmodell för detta? 
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 Beskrivning av en helhetsbild av vilka pågående brottsförebyggande insatser som görs i 
kommunens samtliga verksamheter och vad polisen gör i det arbetet samt hur samarbetet 
ser ut.

6. 6. Trygghetsvärdar – aktuell situation
Samtliga trygghetsvärdar, fyra personer, är nu anställda och de har under senhösten del-tagit i 
en gemensam utbildning i lågaffektivt bemötande. Månadsvis statistik tas fram över olika insat-
ser som trygghetsvärdarna gör. Insatserna handlar om tillsyn i utvalda områden, besök i olika 
verksamheter/skolor och fritidsgårdar, kontakter med ambulans/räddningstjänst, tillsägelser till 
allmänheten, skadegörelse/glaskross och klotter mm, info/service till allmänheten, polis på 
plats, orosanmälan buskörning, spårspring. Uppmärkt bil är nu levererad. Dessa insatser uppgick 
under november till 1068 och under december 1-18/12 till 385 st.

7. NOA:s besök – i Burlövs kommun den 4 december
Thomas Palmberg från antikorruptionsgruppen inom polisens nationella operativa avdelning var 
inbjuden för att informera om mutor och korruptionsbrott samt jävsregler. Ett 30-tal politiker, 
tjänstemän och revisorer deltog på informationen, information ifrån föredraget finns publicerat 
på Insidan. 
Ann-Christin och Eva Karlsson har under 2019 deltagit i SKL:s nätverk mot mutor och korruption 
tillsammans med ett flertal andra kommuner från olika delar av landet. Information inom om-
rådet kommer att publiceras på Insidan. Det kommer också att genomföras en inventering av 
riskområden i kommunens verksamheter under 2020.
8. KSO önskar information om polisens arbete inom områdena:

 Narkotika
Användandet av narkotika ökar medan alkoholkonsumtionen minskar. Då det handlar om 
lokala köpare och säljare jobbar polisen utifrån tips händelser och husrannsakan.
Grov narkotikabrottslighet finns i Arlöv där alla känner alla lokalpolisområdet ansvarar för 
det arbetet. Polisens utredningssektion ansvarar för arbetet inom större områden så som 
hela Södra Sverige.

 Våld utomhus
Vid våld utomhus responderar polisen när något hänt och det är ofta vid stora gäng-
samlingar på skolor. Erfarenheter visar att ju mer fokus polisen lägger på Hot Spots 
desto tystare och mindre händelser blir det.

 Våld i nära relationer
Det är ett svårt område och det är polisens utredningssektion som har ansvaret inte lo-
kalpolisområdet. Här finns behov av att bygga relationer mellan kommunernas verk-
samheter och någon kontakt inom polisen. En svårighet att det är få personer som 
vågar anmäla våldet. Det pågår i nuläget inte mkt förebyggande arbete inom området 
och LPO-chefen ser behov av att jobba tillsammans med kommunens verksamheter in-
om området.

 Underlag för samverkansöverenskommelse 
Samverkanöverenskommelserna bör gälla under en mandat period och det bör finnas 
en inbyggd flexibilitet kopplad till överenskommelsen så att kommunens verksamheter 
tillsammans med polisen arbetar med rätt insatser inom rätt områden. Samverkansö-
verenskommelsen ska beskriva i vilka forum samverkan ska ske. En bilaga med fokusom-
råden, baserad på den lokala lägesbilden bör uppdateras årligen.
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9. 9. Mötesdatum 2020
12/5, 1/9 och 2/11.
10. Punkter till nästa möte

 Grannsamverkan redovisning av nuläge
 Återkoppling på

o Samverkansöverenskommelse 
o Uppdraget till beredningsgruppen

 DNA-Märkning av föremål

Anteckningar förda av

Ann-Christin Hellström 
Utredare
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Datum och plats för mötet  
2020-01-27, Lomma kommunhus 
 
Närvarande 
Lennart Andersson, Trafikverket 
Jack Bårström, Trafikverket 
Johan Haagman, Trafikverket 
Olof Fredholm, Trafikverket 
Björn Petersson, Region Skåne 
Mats Ohlsson, Skånetrafiken 
Stefan Pettersson, Svalövs kommun 
Mats Dahlberg, Svalövs kommun 
Thomas Landén, Kävlinge kommun 
Robert Wenglén, Lomma kommun 
Lovisa Liljenberg, Lomma kommun 
Lars Johnson, Burlövs kommun 
Lars-Åke Ståhl, Burlövs kommun 
Niklas Ögren, Bjuvs kommun (fr. o m. punkt 5) 
Mattias Lindblad, Bjuvs kommun (fr. o m. punkt 5) 
 
 
Anmält frånvaro: 
Ola Eriksson, Åstorps kommun 
 
 
1. Lennart Andersson hälsar välkomna 

 
2. Presentationsrunda 
 
3. Föregående minnesanteckningar gicks igenom 

 
4. Söderåsbanan Åstorp-Teckomatorp Etapp 3 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Järnvägsentreprenaden startade idag! 
En del närboende har hävdat att de fått för lite information, vilket förvånar 
projektledningen. Johan Haagman drog t.ex. fulla hus när han hade en informationsträff 
för Svalövs seniorer i den lokala pensionärsföreningen. 
Fastighetsnära bulleråtgärder utförs nu medan bullerskärmar längs spåret ingår i 
järnvägsentreprenaden. 
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Lommas Robert Wenglén frågade om bostadsbyggandet längs Söderåsbanan. Jo, menade 
Svalövs representanter; eftersom Svalöv är en pendlarkommun finns det goda 
förutsättningar för nya bostäder. Det byggs mest i Svalövs tätort, men även i Kågeröd 
finns gamla planer som nu aktualiserats igen. Skånetrafikens Mats Ohlsson påpekar för 
övriga att en del orter sett en prisökning på bostäder på upp till 40% efter att Pågatågen 
börjat stanna. 
 

 
5. Lommabanan Kävlinge-Arlöv Etapp 1 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Testkörning på banan under v34 (augusti). 
Lommabanan kommer att fungera som omledningsbana när Södra stambanan stängs av 
under sex dygn i augusti (v35) med anledning av fyrspårsbygget. 
 
 
6. Skånetrafiken om trafikeringen (tåg & buss) 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Invigningen av Lommabanan i december börjar planeras i dag. Förmodat upplägg är att 
köra ett tåg mellan de nya stationerna och låta folk provåka gratis. 
 
Oro för långa bomfällningstider på t.ex. väg 913 söder om Flädie. Det är viktigt att saklig 
och korrekt information når fram till boende och andra. Bedömningen är att tiden för 
bomfällning blir ca 105 sekunder för godståg och 65 sekunder för persontåg vid 
vägskyddet Flädie Södra där väg 913 korsar Lommabanan. Lommabanan förväntas att 
trafikeras av ca 75 tåg under ett dygn fr o m 2020 (varav ca 1 godståg per timme). Detta 
kan jämföras med Södra stambanan och den nu stängda plankorsningen i Åkarp som 
trafikerades av långt över 400 tåg per dygn. 
 
Inga större förändringar på bussidan med anledning av trafikstarten på Lommabanan; 
de stora anpassningarna har redan gjorts. 
 
Svårigheter med att ta emot fler tåg på Malmö C som kan påverka Söderåsbanans tänkta 
trafik – istället för att köra via Lund kan det bli som ursprungligen (2013-2014) var 
tänkt, att koppla samman Söderåsbanan och Lommabanan med en gemensam tåglinje. 
 
Först efter denna sommar börjar Skånetrafiken att titta mer detaljerat på den framtida 
trafikeringen av Söderåsbanan. 
 
 
7. Laget runt 
 
Bjuv 
Detaljplan på samråd för stationsområdet i Billesholm. Markförhandling pågår med 
Trafikverket. Kommunen är intresserad av hur tågen ska trafikera. En kampanj för 
Billesholm ska lanseras; bl.a. är 120 st. nya lägenheter på gång. 
 
 
Svalöv 
Entreprenör tilldelad för stationsområdet i Kågeröd. Flytten av väg 109 har försvårat lite 
när det gäller angöring för lastbilstrafik – men kommunen jobbar på en lösning. 
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Förfrågningsunderlag ute för förändrade anslutningar/angöring till stationen i Svalöv. 
Viss oro för markföroreningar. 
Vid nästa nämndsmöte ska gestaltningen av Teckomatorp stationsområde upp för 
politisk behandling. 
 
 
Kävlinge 
Nu startar entreprenaden för att möjliggöra stängningen av plankorsningar i Furulund i 
sommar. Projektering av stationsområdet för parkering/angöring - ska byggas i höst. 
Markbytesfrågor i Furulund. Kommunen nöjda med projektledningens arbete och dess 
entreprenör. Ser idag inga orosmoln på himlen. 
 
 
Lomma 
Stationsområdet i Lomma är snart helt färdigt. Det behövs en detaljplan i Flädie för ny 
parkering. Ny översiktsplan på gång men den kommer inte att föreslå någon utbyggnad i 
Flädie i närtid. 
 
Finansieringen av station Alnarp nu klar. Lomma köper mark av SLU och AF för att 
kunna exploatera med ny bebyggelse. Kommunen står därmed själva för kostnaderna för 
stationen - upp i kommunfullmäktige i mars. 
 
Kommunen har stora planer för Alnarp. Viktigt att få till den planskilda korsningen med 
väg 913 för utvecklingen av Flädie. Olof Fredholm fyller i att samordningen med 
Lommaban etapp 2 innebär stora fördelar för både kostnader och tid. 
 
Diskussion om förutsättningar för extra körfält Lomma-Alnarp. Det är viktigt att få till 
stånd bullervallar längs E6 med hjälp av överskottsmassor från fyrspårsbygget. 
 
 
Burlöv 
Vill inte släppa önskemålen om ytterligare en station i Arlöv, på Lommabanan, trots att 
det innebär förlängd restid för övriga resenärer. 
Det finns intresse för ny järnvägsverksamhet på det gamla sockerbruket. 
 
 
Åstorp (via mail) 
Det som pågått i Åstorp, som kan vara av intresse för projektet sedan sist, är den större 
detaljplaneläggning på östra sidan av stationen, Björnekulla ås, där politiken innan jul 
beslutade att en ny gångbro över järnvägen ska byggas. Vi har nu dialog med Trafikverket 
om detaljer och avtal för den byggnationen i samband med att detaljplanen närmar sig 
antagande. 
 
 
Region Skåne 
Påpekar att åtgärderna som nu görs också är till för godstrafiken genom nya långa 
mötesspår. Jobbar på med strategier och mål för järnvägstrafiken i Skåne. Berättar gärna 
mer om detta på nästa möte. 
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8. Övrigt 
 
Robert Wenglén lyfter att det vore attraktivt att kunna åka tåg från Lomma direkt till 
Helsingborg för vidare färd mot Göteborg. Deltagarna konstaterar att det finns många 
möjligheter att resa med tåg i Skåne eftersom vi har så många banor med bra kopplingar.  
 
 
9. Nästa möte 
 
Sista mötet med samrådsgruppen hålls 9 november 2020, kl. 10, hos Trafikverket i 
Malmö. För Lommabanan etapp 2 finns redan en projektstyrelse etablerad och 
avstämningar med Söderåsbanans kommuner kan hanteras utan detta forum. Särskilt 
möte under 2021 kan bli aktuellt. 
 
Region Skåne har erbjudit sig att berätta om sina strategier och mål för järnvägstrafiken i 
Skåne. 
 
 
Vid tangenterna, 
Jack Bårström 
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

DELEGATIONSBESLUT
DATUM
2020-02-13

1/1
DIARIENUMMER
KS/2020:49-029

BESLUTSNUMMER
KS delg/2020:22

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Sonia Ydreborg
Telefon: 040-625 65 76
E-post: sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen
Lars Wästberg
   

Tillförordnad kommundirektör 2020-05-11 - 2020-05-24

P.g.a. undertecknads ledighet förordnas följande person som tf kommundirektör under 
perioden 2020-05-11—2020-05-24. 

Lars Wästberg 

På uppdrag av kommunstyrelsen

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör
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DATUM
2020-01-31 

1/6
DIARIENUMMER
KS/2020:19-101 

 Kommunledningskontoret 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 69 68 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut
2015
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:10, KS/2014:13

Uppföljning av intern kontroll 
2014

KF beslutade 2015-05-18 § 60 

att uppdra åt samtliga nämnder att upprätta doku-
menterade processbeskrivningar över sina [fakture-
rings-]rutiner samt implementera ett systematiskt 
kvalitetsarbete i syfte att minimera risken för att fel 
avgifter och taxor debiteras

Kommunstyrelsen

Miljö- och bygg-
nämnden 

Processbeskrivningar för SBF är under framtagande. 
(Not 2016-11-04)

Processbeskrivningar för socialförvaltningen framtagna. 
(Not 2016-11-08)

Processbeskrivningar för utbildnings- och kulturförvaltningen är 
under framtagande. (Not 2016-11-10)

Processbeskrivningar för utbildnings- och kulturförvaltningen är 
framtagna. Kvalitetsarbete pågår. (Not 2017-11-23)

Socialförvaltningen driver ett kontinuerligt kvalitetsarbete. (Not 
2018-06-07)

Utbildnings- och kulturförvaltningen: Fortsatt kvalitetsarbete och 
utvärdering. (Not 2018-06-07)

MBN: Nya taxor är under beredning för antagande före årsskiftet. 
Fortsatt kvalitetsarbete. (Not. 2018-11-09)

Kansliet har i samråd med förvaltningarna upprättat en s.k. hand-
bok för handläggare som detaljerat redogör för ärendeprocessen. 
(Not. 2019-05-23)
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2016
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:828

Försäljning av fastigheterna 
Åkarp 21:1, del av 4:71 och del av 
4:2

KF beslutade 2016-02-01 § 11

att initiera en försäljning av fastigheterna Åkarp 
21:1, del av 4:71 och del av 4:2, uppdra åt kom-
munstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att ansöka om 
planbesked den 16 maj 2016. (Not 2016-05-27)

PLU lämnade positivt planbesked 2016-11-14, § 52. 
(Not 2016-12-06)

Status oförändrad (Not 2017-05-30)

Planarbete pågår. (Not 2017-12-04)

Status oförändrad. (Not 2018-06-07)

Status oförändrad. (Not 2018-12-10)

Beslut om planbesked har upphört att gälla då planarbetet inte 
resulterat i samrådshandling inom två år. (Not. 2019-05-23)

2018
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:859

Ansökan om att nyttja Lillevång-
ens paviljonger för förskoleverk-
samhet under perioden Grönebo 
förskola rivs och byggs om 

KF beslutade 2018-12-17, § 114

att uppdra åt kommunstyrelsen att anpassa pavil-
jongerna vid Lillevångshallen till en tillfällig förskola 
i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens 
framställan

Kommunstyrelsen Inväntar slutbesked. Inflyttning planerad till efter midsommar. 
(Not. 2019-05-23)

Inflyttat. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-02-05)
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2019
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:916

Ny F–6-skola på Kronetorp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 13

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detalj-
planearbete och förprojektering för att ta fram 
systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden

Kommunstyrelsen Planarbete pågår. (Not. 2019-05-23)

Planprogram presenteras vid PLU i mars. (Not. 2020-02-05)

KS/2019:145

Framställan om medel för etable-
ring av paviljonger vid Tågarpsko-
lan i Arlöv

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 14

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera pavil-
jonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- 
och kulturnämndens framställan

Kommunstyrelsen Startbesked är meddelat 2019-05-22 och arbetena påbörjade. 
(Not. 2019-05-23)

Inflyttat. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-02-05)

KS/2016:665

Godkännande av exploateringsav-
tal med GERP Burlöv AB samt ge-
nomförande av allmän platsmark 
av detaljplan för Tågarp 15:1 
m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 26

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de-
taljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Kommunstyrelsen Detaljplanen är överklagad vilket kan fördröja processen något. 
(Not. 2019-05-23)

Planen vann laga kraft 2019-11-19. (Not. 2020-02-05)

KS/2016:698

Ändrad begäran om investerings-
anslag för breddning av kulvert 
under Sockervägen i Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 30

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra 
breddning av kulverten från 3x2 meter till 4x2 me-
ter på en sträckning om ca 70–100 m

Kommunstyrelsen Förhandling av avtalet med Trafikverket pågår. (Not. 2019-07-02)

Status oförändrad. (Not. 2020-02-05.)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:313

Uppföljningsrapport 1 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20, § 35,

att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att 
genomföra upprättad handlingsplan samt följa upp 
föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en 
budget i balans 2019,

att uppdra åt socialnämnden att komplettera upp-
rättad handlingsplan med ytterligare åtgärder,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belys-
ningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,

att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om över-
gångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommun-
styrelsens beslut den 18 februari 2019, § 35,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta trygghets-
skapande åtgärder genom att stärka belysningen 
längs kommunens gång- och cykelvägar, ökad ka-
merabevakning samt ökad klottersanering.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)

Utbildnings- och kulturnämnden – Det fanns en åtgärd i sam-
band med UR1. Den åtgärden bestod i att förflytta ansvaret 
för beställning av måltider. Budgetansvarig rektor är nume-
ra den som är ansvarig för beställning av antalet portioner i 
måltidsmodulen. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-28)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:6

Budget 2020 med flerårsplan 
2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 45

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att 
identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skul-
le kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenut-
bildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktivite-
ter på kommunala bibliotek för barn och unga, an-
tal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober må-
nad,

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera bud-
getramar enligt föreslagna löne- och prisutveck-
lingsnivåer samt revidera beräkningar över kapital-
tjänstkostnader och interna poster,

att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygg-
handlingsprojektering och byggproduktion av ny ba-
danläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till part-
neringavtal godkänt av kommunstyrelsen den 3 de-
cember 2018, § 150, och projektplan daterad 2018-
11-30.

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2019-10-21 § 96

att föreslå kommunfullmäktige att anta följande indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gym-
nasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i december år 
2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört 
kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 26 veckor i de-
cember år 2022

 Nöjd medborgarindex – Kultur, med målvärde 67 i de-
cember år 2022

 Nöjd medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggning, 
med målvärde 60 i december år 2022

Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-28)

KS/2019:394

Uppföljningsrapport 2 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16, § 58

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott 
inom individ- och familjeomsorgen samt vård och 
äldreomsorgen enligt upprättad handlingsplan i syf-
te att få budget i balans 2019.

Socialnämnden Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:492

Försäkringsinlösen

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16, § 59

att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 
100 mnkr av ansvarsförbindelsen i en försäkrings-
lösning, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av 
kommunens medelsförvaltning i syfte att lösa in de-
lar av pensionsskulden.

Kommunstyrelsen

KS/2019:626

Uppföljningsrapport 3

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 86

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott 
inom individ- och familjeomsorg samt vård och 
äldreomsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte 
att få budget i balans 2020.

Socialnämnden Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)

KS/2018:172

Revidering av utbildnings- och 
kulturnämndens målindikatorer 
för 2020-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 87

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i 
samband med de årliga uppföljningstillfällena ta 
fram jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommu-
nerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och 
Svedala).

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Statistik för ”5yes-kommunerna” kommer att plockas fram från 
Kolada i samband med uppföljningstillfället för2020. (Not. 2020-
01-28)

KS/2019:798

Etablering av paviljonger på Sö-
dervångskolan och frigörande av 
lokalkapacitet till förskoleplatser i 
Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 100

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera pavil-
jonger på Södervångskolans tomt i enlighet med ut-
bildnings- och kulturnämndens begäran,

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att, i 
samverkan med kommunstyrelsen, ta fram alterna-
tiv för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden – Frågan kommer att diskuteras 
på utvecklingsdag med utbildnings- och kulturnämnden i mars 
2020 och kommer därefter att behandlas i nämndens lokalförsörj-
ningsplan. (Not. 2020-01-28)
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