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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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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 
 

19



 

Avfallstaxa 2019 
  8 (8) 

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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DATUM
2020-01-21 

1/6
DIARIENUMMER
KS/2019:117-109

 Kommunledningskontoret 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Uppföljning av hur förvaltningen verkställt kommunstyrelsens beslut

2018
Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2018:71

Uppdrag att revidera föreskrifter 
för medelsförvaltningen i Burlövs 
kommun (finanspolicy)

KSAU beslutade 2018-01-16, § 10

att uppdra åt kommunledningskontoret att upprät-
ta förslag till reviderade föreskrifter för medelsför-
valtningen i Burlövs kommun (finanspolicy).

Beredning av ärendet pågår och ärendet behandlas preliminärt av KF 2019-09-16. 
(Not. 2019-05-13)

Reviderade föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2019-09-16, § 60. Beslutet är 
verkställt. (Not. 2019-12-03)

KS/2018:68

Förnyat planuppdrag för detalj-
plan för Åkarp 4:235, Östragård 

PLU beslutade 2018-02-05, § 6

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Förvaltningen inväntar att sökanden ska inkomma med underlag i ärendet. 
(Not. 2019-05-13) 

Sökanden har inkommit med ansökan om förlängning av ärendet. (Not. 2020-01-13)

KS/2017:831

Förslag till ny förvaltningsorgani-
sation

KS beslutade 2018-05-07, § 64

att den nya förvaltningsorganisationen ska utvärde-
ras år 2022

Arbete har ej inletts. (Not. 2020-01-12)

KS/2018:679

Uppsägning av avtal om väghåll-
ning med Sege vägsamfällighet 
nr. 1

TU beslutade 2018-11-12, § 43

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med sam-
fällighetsföreningen utreda hur vägen fortsättnings-
vis ska förvaltas och skötas

Utredning pågår. Under tiden fortsätter kommunen sköta underhållet. 
(Not. 2020-01-03)

21



BURLÖVS KOMMUN KS/2019:117 2/6

2019
Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2019:65

Upphandling av grönyteskötsel 
inklusive vinterväghållning

KSAU beslutade 2019-02-05, § 20

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till underlag för upphandling av all 
kommunal grönyteskötsel inklusive vinterväghåll-
ning i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 140, att godkänna upphand-
lingsunderlag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 91, att godkänna 
att verksamheten får överlämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunalla-
gen. Tilldelningsbeslut meddelat. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-17)

KS/2019:108

Nytt kommunhus i Burlövs kom-
mun

KSAU beslutade 2019-02-05, § 27

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att in-
leda planering för ett nytt kommunhus i Burlövs 
kommun, inklusive utredning av funktion, omfatt-
ning och förslag till placering

Upphandling av behovsanalys och funktionsbeskrivning pågår. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2020-01-03)

KS/2018:920

Svar till Kommunförbundet Skåne 
angående förslag på ny finansie-
ringsmodell för beräkning av av-
gift för medlemskommunerna

KS beslutade 2019-02-18, § 34

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ut-
reda alternativa samarbetsformer

Utredningen redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 107 
(KS/2019:487). Beslutet är verkställt. (Not. 2019-12-03)

KS/2017:730

Uppföljning av intern kontroll 
2018

KS beslutade 2019-03-11, § 41

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till tillämpningsanvisningar avseen-
de arvodesreglementet

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta rutiner för vidaredebitering av interna 
kostnader såsom till exempel avgifter för bygglov, 
för arrenden avseende koloni- och odlingslotter 
samt för debitering av grävningstillstånd

Tillämpningsanvisningar antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 83. 
Beslutet är i den delen verkställt. (Not. 2019-12-03)

Rutiner för vidaredebitering av interna kostnader – bygglov: Arbetet ej påbörjat. 
(Not. 2020-01-13)

Rutiner för vidaredebitering av interna kostnader – arrenden och grävningstillstånd: Ar-
betet är påbörjat. (Not. 2020-01-17)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2018:908

Planbesked för Åkarp 7:90

PLU beslutade 2019-03-18, § 10

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Arbete har ej inletts. (Not. 2020-01-13)

KS/2019:56

Planbesked för del av Sunnanå 
6:42

PLU beslutade 2019-03-18, § 11

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Förslag till detaljplan är ute på samråd t.o.m. 2020-01-13. (Not. 2019-12-03)

KS/2018:60

Medborgardialogförslag – Köp 
stationshuset i Åkarp

KS beslutade 2019-04-15, § 60

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att be-
reda förslaget ytterligare för slutligt beslut 2024

Arbete har ej inletts. (Not. 2020-01-12)

KS/2019:331

Kablifiering av kraftledningar

KSAU beslutade 2019-04-30, § 68

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram en ekonomisk kalkyl och konsekvensbeskriv-
ning för kablifiering av kraftledningar i Kronetorps-
området och längs Burlövs Egna hem

Nätutredning genomförs under 1 kvartalet 2020, därefter kan koncessionsansökan 
lämnas in. (Not. 2020-01-03)

KS/2019:297

Antagande av riktlinjer för trafik-
säkerhetsåtgärder

KSAU beslutade 2019-04-30, § 68

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram ett förslag på hur boende ska kunna ansöka 
om farthinder

Regler och villkor för ansökan om blomlådor som farthinderhar antagits av tf gatuchef. 
Ärendet har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 111. Beslu-
tet är verkställt. (Not. 2019-12-03)

KS/2019:190

Uppföljningsrapport 1-2019 – 
kommunstyrelsen

KS beslutade 2019-05-08, § 74

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att an-
lägga en lådbilsbacke på Svenshögsområdet i Arlöv

Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-03)

KS/2019:270

Medlemskap Svenska Stadskär-
nor

KS beslutade 2019-05-08, § 79

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
teckna medlemskap i Svenska Stadskärnor, samt att 
genomföra PULS

Ansökan om medlemskap har ingivits och kommunen har blivit antagen som medlem. 
PULS kommer att genomföras den 25 mars 2020. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2020-01-03)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2017:362

Återrapportering Kommunkom-
passen 2018

KSAU beslutade 2019-08-26, § 99

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen

1. att följa upp det personalpolitiska programmet 
för 2015–2022 och föreslå eventuella föränd-
ringar eller kompletteringar som behöver göras 
för att säkerställa dess fortsatta aktualitet

2. att utreda vilka kommunikationskanaler, in-
ternt såväl som externt, som ska vara aktuella i 
olika sammanhang för att ytterligare stärka 
profileringen av kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare

3. att tillsammans med utförande förvalt-
ning(ar)/verksamheter, synliggöra de innova-
tionsanslag som beviljas och deras resultat

4. att årligen genom årsredovisningen återrap-
portera utfall och plan för fortsatt arbete inom 
ramen för de projektspår som är antagna av 
ledningsgruppen, så länge projektspåren är ak-
tiva

5. att följa upp och utvärdera hur väl värdegrun-
den fortfarande påverkar agerandet i organisa-
tionen och vid behov föreslå hur dess betydel-
se kan återaktualiseras

6. att utreda på vilket sätt kommunen som ar-
betsgivare kan uppmärksamma grupper eller 
individer som utmärker sig särskilt väl vad avser 
bemötande, tillgänglighet, yrkesskicklighet eller 
på annat sätt utmärkt sig i ett utvecklingssam-
manhang

7. att tillsammans med de verksamheter som be-
rörs av brukarundersökningar säkerställa att re-
sultat och analys utifrån undersökningarna 

1. Ett arbete har gjorts för att säkerställa det personalpolitiska programmets fortsat-
ta aktualitet. Arbetet har bestått av såväl omvärldsspaning som invärldsspaning. 
Ledningsgruppen, verksamhetschefer och fackliga representanter har varit delakti-
ga. Förslag på arbetsgivarpolicy (vilken föreslås ersätta det personalpolitiska pro-
grammet) går inom kort upp i KSAU. 

2. Arbete pågår i samarbete mellan personalavdelningen/kommunikationsavdelning-
en. Plan för arbete under 2020.

3. Inget av de hittills beviljade innovationsanslagen är ännu slutförda, men planen är 
att resultatet ska redovisas på Insidan samt på kommunens Ledarcafé.

4. Återrapportering sker första gången till årsredovisningen för 2019.
5. Ej påbörjat.
6. Arbete påbörjat i samband med arbetet med det personalpolitiska programmet.
7. Arbete pågår. 
8. Ska genomföras till UR-2 2020.

(Not. 2019-12-03, 2020-01-13)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

kommuniceras på ett tydligare och mer struk-
turerat sätt

8. att återrapportera fattade beslut i samband 
med uppföljningsrapport 2 år 2020

KS/2019:487

Alternativa samarbetsformer 
(Kommunförbundet Skåne)

KSAU beslutade 2019-08-26, § 107

att uppdra åt kommunens representanter i olika 
kommunförbundsorgan att begära en utvärdering 
av Kommunförbundet Skånes organisation och 
verksamhet

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att gö-
ra en översyn av kommunförbundets ekonomi med 
fokus på att identifiera kopplingen ekonomisk re-
surs kontra medlemsnyttan

Utvärdering har begärts hos kommunförbundet, och genomförts. Denna har även om-
fattat de ekonomiska aspekterna. Båda besluten får därför anses verkställda. 
(Not. 2020-01-21)

KS/2019:452

Detaljplan för del av Sunnanå 
12:1, område vid Södragård

PLU beslutade 2019-08-26, § 28

att uppdra åt planeringsavdelningen att pröva ären-
det i detaljplan enligt gällande plan- och bygglag

Arbetet har påbörjats. (Not. 2020-01-13)

KS/2019:520

Detaljplan för Arlöv 22:191, Soc-
kerbruket

PLU beslutade 2019-08-26, § 31

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i 
samråd med övriga nämnder och förvaltningar på-
börja detaljplanearbetet för Sockerbruksområdet

att inleda arbetet med att ta fram ett planprogram

Arbetet har påbörjats. (Not. 2020-01-13)

KS/2019:153

Antagande av vattenplan för Bur-
lövs kommun

KS beslutade 2019-09-30, § 130

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
komplettera förslaget med en formulering avseen-
de anläggning av bevattningsdammar inför kom-
munfullmäktiges sammanträde

Kompletteringen gjordes inför kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-14, då vat-
tenplanen antogs (§ 75). Beslutet är verkställt. (Not. 2019-12-03)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2019:326

Revidering av ombudsinstruktion 
VA SYD

KS beslutade 2019-09-30, § 133

att uppdra åt de förtroendevalda som represente-
rar Burlövs kommun i kommunalförbundet VA SYD 
att genom nära kontakt med kommunstyrelsens ar-
betsutskott löpande hålla kommunen informerad 
avseende förestående stora projekt och investe-
ringar

En tätare kontakt mellan KSAU och representanter i VA SYD har inletts. 
(Not. 2020-01-21)

KS/2019:456

Detaljplan för Sunnanå 12:40 
m.fl. – reklampelare i Stora 
Bernstorp

PLU beslutade 2019-10-21, §34

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Arbetet har ej påbörjats. (Not. 2020-01-21)
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:384-246

§ 173
Revidering av riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun enligt i ärendet 
redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser för belägenhetsadresser i Bur-
lövs kommun antogs av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 50. Riktlinjerna föreslås revideras huvud-
sakligen på grund av förändrad organisation. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Förslag till reviderade riktlinjer
Nu gällande riktlinjer
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E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av riktlinjer för bestämmande av namn och 
belägenhetsadresser i Burlövs kommun

Sammanfattning
Nu gällande riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser för belägenhetsa-
dresser i Burlövs kommun antogs av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 50. Riktlinjerna fö-
reslås revideras huvudsakligen på grund av förändrad organisation. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun enligt i 
ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har planarkitekt Fanny Jacobsson och GIS-samordnare Johanna 
Andersson deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Förslag till reviderade riktlinjer
Nu gällande riktlinjer

Beslut i ärendet delges

Planeringsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
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1/5
DIARIENUMMER
KS/2019:384-246 

Riktlinjer för bestämmande av namn och 
belägenhetsadresser i Burlövs kommun
Antagna av XX åååå-mm-dd, § xx

1 Ortnamn
1.1 Behov av ortnamn

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och 
berg har namn. Varje gata, väg och många kvarter i våra tätorter har namn, liksom parker, torg och 
offentliga platser och byggnader m.m. Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och 
fyller en viktig funktion. Men namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del 
av kulturarvet. 

1.2 God ortnamnssed

I arbetet med namngivning ska hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Vid namngivning ska iakttas 
god ortnamnssed i enlighet med 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950). Detta innebär bl.a. att 

 hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl

 ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stav-
ningsformer talar för annat

 påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn

1.3 Namngivning av andra än kommunen 

Offentlig namngivning verkställs förutom av kommunen av bl.a. Lantmäteriet (namn på allmänna 
kartor, traktnamn i fastighetsregistret m.m.), Trafikverket (större trafikplatser, vägskyltning, järn-
vägsstationer m.m.), länsstyrelserna (natur- och kulturreservat), Svenska kyrkan (församlingar, 
kyrkliga byggnader m.m.), Posten Postnummerrådet (postorter), trafikföretagen (busshållplatser) 
och i vissa fall privata väghållare (vägnamn m.m.).för vägar och gator utanför detaljplan beslutar 
väghållaren om namnsättning, och inom detaljplan beslutar kommunen om namnsättning). 

1.4 Vissa termer och begrepp  

Ortnamn avser en benämning på en bestämd geografisk plats. Begreppet ortnamn innefattar alltså 
inte enbart namn på ”orter” i mer allmänspråklig mening, dvs. samhällen och byar, utan är ett sam-
manfattande begrepp för alla geografiska namn, t.ex. namn på städer och kommuner, vägar och 
kvarter, torp och gårdar, byggnader och anläggningar osv. Även namn på åkrar och ängar, parker 
och allmänna platser, broar och liknande betraktas som ortnamn. 

Ortnamnet kan alltså avse en byggnad som då får ett visst namn. Verksamheten i samma byggnad 
kan få både byggnadens namn såväl som ha ett eget annat namn. Ortnamnet på en byggnad får så-
ledes skiljas från namnet på verksamheten i samma byggnad. När det gäller exempelvis skolor sam-
manfaller dock som regel verksamhetens namn med ortnamnet. Som exempel finns verksamheten 
Vårboskolan på platsen Vårboskolan. På platsen Vårboskolan finns dock fler verksamheter – kom-
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vux och musikens huskulturskolan. Ortnamnet kan bestå långt efter att verksamheten har upphört. 
Kronetorps Mölla är ett exempel. 

Ortnamn kan bestå i kategorinamn som ämnesmässigt och logiskt hör ihop, men som inte nödvän-
digtvis har någon naturlig koppling till området där namnen lokaliseras. Exempel på detta kan vara 
när namnsättaren utgått från kategorier som exempelvis fåglar. Det kan underlätta både namnsätt-
ning och orientering där flera gator nära varandra namnges efter en kategori såsom Fasanvägen, 
Falkvägen och Trastvägen.  

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska även alla bostadslägenheter ha en belägenhetsa-
dress. Med en belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats. 
Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska kommunen fastställa 
ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

2 Ansvarsområde för kommunstyrelsen   
1. Det åvilar kommunstyrelsen att inom de delar av kommunen där detaljplan med kommunalt hu-

vudmannaskap för allmänna platser gäller, fastställa namn på gator, parkvägar, broar, torg, par-
ker, allmänna platser samt namn på andra områden vilka nyttjas eller är avsedda att nyttjas för 
allmän samfärdsel eller annars for allmänt begagnande.

2. Inom övriga delar av kommunen fastställer kommunstyrelsen namn på vägar för vilka kommu-
nen är väghållare, busshållplatser på sådana vägar, parker och andra allmänna platser som kom-
munen äger eller nyttjar.

3. Inom hela kommunen ska kommunstyrelsen fastställa namn på kommunala byggnader och an-
läggningar. Kommunstyrelsen ska även fastställa gränser för och namn på kommundelar och 
kommundelsområden.

4. Adressnummer kan åsättas av behörig tjänsteman inom Burlövs kommun.

3 Principer vid namngivning 
Vid namngivning av gator och vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar m.m. skall föl-
jande principer tillämpas:

Namnet bör vara lokaliserande och bidra till orientering i geografin och vara lätt att skriva, uttala, 
uppfatta och minnas. 

Förväxlingsrisk med andra namn skall minimeras. Det bör eftersträvas att nya namn blir unika i regi-
onen. 

Hänsyn skall tas till kulturhistoriska värden. Vid namngivning skall god ortnamnssed iakttas enligt 
punkt 1. 

Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med stor försiktighet. Namn 
på levande personer bör inte användas. 

I första hand skall befintliga äldre namn bevaras och där så är möjligt namn anknyta till kulturvårds- 
och hembygdsintressen. 
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Historiskt har gator m.m. namnsatts främst efter män. Framöver bör, för det fall att namn används 
efter personer, man vara mera balanserad.   

När äldre namn saknas skall i första hand befintliga namnkategorier användas. I andra hand skapas 
nya kategorier och i tredje hand sker enskild namnsättning.

Vid namnsättning av kommunala byggnader bör vara vägledande att det är byggnaden som skall 
namnsättas och inte verksamheten. 

3 Beredning av ärende 
Det ankommer på kommunstyrelsen att bevaka behovet inom området. Ärende om namnsättning 
eller ändring kan dock initieras även av andra. 

Samhällsbyggnadschefen Kommundirektören ansvarar för beredningen av dessa här  upptagna frå-
gorna. Handläggningen kan ske av annan tjänsteman. I beredningsprocessen bör representanter 
för kommunens ansvariga verksamheter för samhällsplanering och tekniskt genomförande tillsam-
mans med representanter från kommunens kulturverksamhet samt GIS-ingenjör ingå. Om eventu-
ell övrig berörd verksamhet kan fastställas, bör även denna ingå i beredningsprocessen.

Det åligger beredande att

1. i samband med nya eller ändrade detaljplaner och annars i förekommande fall avge förslag till 
namn och gränser som angivits ovan

2. lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av kommunala nämnder eller styrelser, 
andra myndigheter, enskilda m.fl. 

3. handlägga andra namnärenden som av kommunstyrelsen överlämnas till beredningen

Strävan bör vara att namnförslag utarbetas i så tidigt skede som är möjligt och praktiskt lämpligt, 
för att undvika användande av provisoriska arbetsnamn, som kan vara svåra att ändra på och leda 
till oklarheter. 

När en planprocess påbörjas bör om det befinns lämpligt redan då namnfrågor initieras hos kom-
munstyrelsen. Förslag till namn på gator och allmänna platser bör fogas till planförslaget vid utställ-
ningen. Namnärendet och planärendet ska behandlas var för sig i berednings- och beslutsproces-
serna. 

4 Samråd 
Innan förslag till namn avges bör samråd ske med de instanser som befinns lämpligt, såsom utbild-
nings- och kulturnämnden eller annan nämnd eller instans i Burlövs kommun. GIS-ingenjör bör del-
ta på ett tidigt stadium.  

Yttranden bör härefter även inhämtas från även andra instanser som befinns lämpligat, såsom PLU, 
räddningstjänsten, lantmäterimyndigheten, posten, polismyndigheten, område kommunteknik, 
taxiföretag och andra som kan vara berörda. Yttrande kan även inhämtas från berörda fastighetsä-
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gare och andra myndigheter eller sammanslutningar som bedöms ha intresse i eller kan bidra till 
namnärendet. 

I ärende om ändring av gatunamn, vägnamn eller liknande bör yttrande inhämtas i enlighet med 
punkt 4. Berörda, såsom fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare bör underrättas 
om förslaget samt få möjlighet att lämna synpunkter på detta innan det överlämnas till kommun-
styrelsen för beslut.

Beslut enligt punkternma 2.1 och 2.3 som hänför sig till antagen detaljplan, är förfallet om beslutet 
om detaljplan inte vinner laga kraft.

Andra beslut än sådana som avses i föregående stycke, gäller från och med den tidpunkt kommun-
styrelsen bestämmer. 

5 Ändring och upphävande av befintliga ortnamn
God ortnamnssed innebär att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl.

Förändringar av vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra förändringar el-
ler utbyggnader i samhället kan vara ett skäl till översyn av berörda ortnamn som t.ex. väg- och 
kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara ett beaktande av säkerhets- eller trygghetsaspekter där för-
växlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst m.fl. på grund av t.ex. förväxlingsnamn på gator 
och vägar.

Vid ändring av befintligt ortnamn ska genom beslut i kommunstyrelsen det tidigare namnet upphä-
vas. 

Ortnamn ska inte ändras mer än absolut nödvändigt. 

6 Adressnummer m.m.
Gatuadress består av gatans, vägens, torgets eller den allmänna platsens namn och ett nummer 
kallat adressnummer. Detta utskrivs med en eller flera siffror vartill i undantagsfall fogas bokstav, 
vilken kan ske om samma nummer sätts flera gånger. 

Samråd Beredning av förslag till adressnummer bör ske med de instanser som befinnes lämpligt en-
ligt punkt 43. 

7 Information och dokumentation  
Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till remissinstanserna samt 
andra som kan vara berörda i den utsträckning och på sätt som kommunstyrelsen eller beredande 
bestämmer. 

I meddelandet ska alltid om möjligt anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade namnet el-
ler gatuadressen ska gälla. 

Underlag med förekommande utredningar, samråd och skäl till namnbeslut i samband med ny eller 
ändrad namngivning ska dokumenteras i rimlig utsträckning som en historisk källa i framtiden.

__________________________
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Riktlinjer för bestämmande av namn                 
och belägenhetsadresser i Burlövs kommun
Antagna av kommunstyrelsen 2015-03-02, § 50
Träder i kraft 2015-03-02

1 Ortnamn

1.1 Behov av ortnamn
Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och 
torp, skogar och berg har namn. Varje gata, väg och många kvarter i våra tätorter har 
namn, liksom parker, torg och offentliga platser och byggnader m.m. Ortnamnen sär-
skiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller en viktig funktion. Men namnen 
har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av kulturarvet. 

1.2 God ortnamnssed
I arbetet med namngivning skall hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Vid namn-
givning skall iakttas god ortnamnssed i enlighet med 1 kap. 4 § kulturmiljölagen 
(1988:950). Detta innebär bl.a. att 

 hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl

 ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävd–
vunna stavningsformer talar för annat

 påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn

1.3 Namngivning av andra än kommunen 
Offentlig namngivning verkställs förutom av kommunen av bl.a. Lantmäteriet (namn 
på allmänna kartor, traktnamn i fastighetsregistret m.m.), Trafikverket (större trafik-
platser, vägskyltning, järnvägsstationer m.m.), länsstyrelserna (natur- och kulturre-
servat), Svenska kyrkan (församlingar, kyrkliga byggnader m.m.), Posten (postorter), 
trafikföretagen (busshållplatser) och i vissa fall privata väghållare (vägnamn m.m.). 

1.4 Vissa termer och begrepp  
Ortnamn avser en benämning på en bestämd geografisk plats. Begreppet ortnamn 
innefattar alltså inte enbart namn på ”orter” i mer allmänspråklig mening, dvs. sam-
hällen och byar, utan är ett sammanfattande begrepp för alla geografiska namn, t.ex. 
namn på städer och kommuner, vägar och kvarter, torp och gårdar, byggnader och 
anläggningar osv. Även namn på åkrar och ängar, parker och allmänna platser, broar 
och liknande betraktas som ortnamn. 

Ortnamnet kan alltså avse en byggnad som då får ett visst namn. Verksamheten i 
samma byggnad kan få både byggnadens namn såväl som ha ett eget annat namn. 
Ortnamnet på en byggnad får således skiljas från namnet på verksamheten i samma 
byggnad. När det gäller exempelvis skolor sammanfaller dock som regel verksamhe-
tens namn med ortnamnet. Som exempel finns verksamheten Vårboskolan på platsen 
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Vårboskolan. På platsen Vårboskolan finns dock fler verksamheter – komvux och 
musikens hus. Ortnamnet kan bestå långt efter att verksamheten har upphört. Krone-
torps Mölla är ett exempel. 

Ortnamn kan bestå i kategorinamn som ämnesmässigt och logiskt hör ihop, men som 
inte nödvändigtvis har någon naturlig koppling till området där namnen lokaliseras. 
Exempel på detta kan vara när namnsättaren utgått från kategorier som exempelvis 
fåglar. Det kan underlätta både namnsättning och orientering där flera gator nära 
varandra namnges efter en kategori såsom Fasanvägen, Falkvägen och Trastvägen.  

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister skall även alla bostadslägenheter ha en 
belägenhetsadress. Med en belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger 
läget för en bestämd plats. Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belä-
genhetsadress skall kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

2 Ansvarsområde för kommunstyrelsen   
1. Det åvilar kommunstyrelsen att inom de delar av kommunen där detaljplan med 

kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser gäller, fastställa namn på gator, 
parkvägar, broar, torg, parker, allmänna platser samt namn på andra områden vil-
ka nyttjas eller är avsedda att nyttjas för allmän samfärdsel eller annars for all-
mänt begagnande.

2. Inom övriga delar av kommunen fastställer kommunstyrelsen namn på vägar för 
vilka kommunen är väghållare, busshållplatser på sådana vägar, parker och andra 
allmänna platser som kommunen äger eller nyttjar.

3. Inom hela kommunen skall kommunstyrelsen fastställa namn på kommunala 
byggnader och anläggningar. Kommunstyrelsen skall även fastställa gränser för 
och namn på kommundelar och kommundelsområden.

4. Adressnummer kan åsättas av behörig tjänsteman inom Burlövs kommun.

3 Principer vid namngivning 
Vid namngivning av gator och vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar 
m.m. skall följande principer tillämpas:

Namnet bör vara lokaliserande och bidra till orientering i geografin och vara lätt att 
skriva, uttala, uppfatta och minnas. 

Förväxlingsrisk med andra namn skall minimeras. Det bör eftersträvas att nya namn 
blir unika i regionen. 

Hänsyn skall tas till kulturhistoriska värden. Vid namngivning skall god ortnamnssed 
iakttas enligt punkt 1. 
Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med stor försik-
tighet. Namn på levande personer bör inte användas. 

I första hand skall befintliga äldre namn bevaras och där så är möjligt namn anknyta 
till kulturvårds- och hembygdsintressen. 
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Historiskt har gator m.m. namnsatts främst efter män. Framöver bör, för det fall att 
namn används efter personer, man vara mera balanserad.   

När äldre namn saknas skall i första hand befintliga namnkategorier användas. I and-
ra hand skapas nya kategorier och i tredje hand sker enskild namnsättning.

Vid namnsättning av kommunala byggnader bör vara vägledande att det är byggna-
den som skall namnsättas och inte verksamheten. 

4 Beredning av ärende 
Det ankommer på kommunstyrelsen att bevaka behovet inom området. Ärende om 
namnsättning eller ändring kan dock initieras även av andra. 

Samhällsbyggnadschefen ansvarar för beredningen av de här upptagna frågorna. 
Handläggningen kan ske av annan tjänsteman. 

Det åligger beredande att

1. i samband med nya eller ändrade detaljplaner och annars i förekommande fall 
avge förslag till namn och gränser som angivits ovan

2. lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av kommunala nämnder 
eller styrelser, andra myndigheter, enskilda m.fl. 

3. handlägga andra namnärenden som av kommunstyrelsen överlämnas till bered-
ningen

Strävan bör vara att namnförslag utarbetas i så tidigt skede som är möjligt och prak-
tiskt lämpligt, för att undvika användande av provisoriska arbetsnamn, som kan vara 
svåra att ändra på och leda till oklarheter. 

När en planprocess påbörjas bör om det befinns lämpligt redan då namnfrågor initie-
ras hos kommunstyrelsen. Förslag till namn på gator och allmänna platser bör fogas 
till planförslaget vid utställningen. Namnärendet och planärendet skall behandlas var 
för sig i berednings- och beslutsprocesserna. 

5 Samråd 
Innan förslag till namn avges bör samråd ske med de instanser som befinns lämpligt, 
såsom utbildnings- och kulturnämnden eller annan nämnd eller instans i Burlövs 
kommun. GIS-ingenjör bör delta på ett tidigt stadium.  

Yttrande bör härefter inhämtas från även andra instanser som befinns lämpligt, 
såsom PLU, räddningstjänsten, lantmäterimyndigheten, posten, polismyndigheten, 
område kommunteknik, taxiföretag och andra som kan vara berörda. Yttrande kan 
även inhämtas från berörda fastighetsägare och andra myndigheter eller samman-
slutningar som bedöms ha intresse i eller kan bidra till namnärendet. 

I ärende om ändring av gatunamn, vägnamn eller liknande bör yttrande inhämtas i 
enlighet med punkt 4. Berörda, såsom fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrätts-
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innehavare bör underrättas om förslaget samt få möjlighet att lämna synpunkter på 
detta innan det överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut enligt punktema 2.1 och 2.3 som hänför sig till antagen detaljplan, är förfallet 
om beslutet om detaljplan inte vinner laga kraft.

Andra beslut än sådana som avses i föregående stycke, gäller från och med den tid-
punkt kommunstyrelsen bestämmer. 

6 Ändring och upphävande av befintliga ortnamn
God ortnamnssed innebär att hävdvunna ortnamn inte skall ändras utan starka skäl.

Förändringar av vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra 
förändringar eller utbyggnader i samhället kan vara ett skäl till översyn av berörda 
ortnamn som t.ex. väg- och kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara ett beaktande av 
säkerhets- eller trygghetsaspekter där förväxlingsrisker föreligger för polis, rädd-
ningstjänst m.fl. på grund av t.ex. förväxlingsnamn på gator och vägar.

Vid ändring av befintligt ortnamn skall genom beslut i kommunstyrelsen det tidigare 
namnet upphävas. 

Ortnamn skall inte ändras mer än absolut nödvändigt. 

7 Adressnummer m.m.
Gatuadress består av gatans, vägens, torgets eller den allmänna platsens namn och 
ett nummer kallat adressnummer. Detta utskrivs med en eller flera siffror vartill i 
undantagsfall fogas bokstav, vilken kan ske om samma nummer sätts flera gånger. 

Samråd bör ske med de instanser som befinnes lämpligt enligt punkt 4. 

8 Information och dokumentation  
Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till remissin-
stanserna samt andra som kan vara berörda i den utsträckning och på sätt som kom-
munstyrelsen eller beredande bestämmer. 

I meddelandet skall alltid anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade nam-
net eller gatuadressen skall gälla. 

Underlag med förekommande utredningar, samråd och skäl till namnbeslut i sam-
band med ny eller ändrad namngivning skall dokumenteras i rimlig utsträckning som 
en historisk källa i framtiden.

__________________________
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Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadress i Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2015-03-02 § 50
Diarienummer KS/2015:135
Ikraftträdande 2015-03-02
Historik Ersätter Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs 

kommun, antagna av tekniska nämnden 2013-08-12 § 58
Dokumentansvarig Förvaltningsjurist 
Förvaltning Kommunledningskontoret
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:12-104

§ 5
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2020 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kom-
mun.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 95, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Bur-
lövs kommun där partistödets storlek fastställs.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kommunalt par-
tistöd för 2020.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-09

1/2

DIARIENUMMER

KS/2020:12-104

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Filip Liedholm
Telefon: 040-625 66 58 
E-post: filip.liedholm@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 95, antagit lokala regler för kommunalt parti-
stöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kom-
munalt partistöd för 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2020 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Bur-
lövs kommun.
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Redogörelse för ärendet
Pbb 2020 47 300 kr

40 % av pbb 18 920 kr
20 % av pbb 9 460 kr

Partistödet består av två delar; ett fast grundstöd och ett rörligt mandat-
stöd:

1) Grundstöd = 40 % av pbb

2) Mandatstöd = 20 % av pbb/mandat

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
S 13 18 920 kr 122 980 kr 141 900 kr
SD 10 18 920 kr 94 600 kr 113 520 kr
M 8 18 920 kr 75 680 kr 94 600 kr
L 3 18 920 kr 28 380 kr 47 300 kr
V 3 18 920 kr 28 380 kr 47 300 kr
C 2 18 920 kr 18 920 kr 37 840 kr
MP 2 18 920 kr 18 920 kr 37 840 kr

520 300 kr

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
Beslut i ärendet delges

Ekonomiavdelningen
Samtliga partier representerade i Burlövs kommunfullmäktige

I anslutning till fullmäktiges beslut ska uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp 
göras tillgängliga på kommunens webbplats.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 6
Ökning av nämndernas driftsramar 2020 med anledning av höjda 
arbetsgivaravgifter

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nämnderna ska kompenseras med i ärendet redovisade belopp genom ökning av driftsramarna för år 
2020, samt

att medel för ökade driftsramar för nämnderna ska regleras mot centrala poster för interna arbetsgivar-
avgifter med mera.

___

Ärendebeskrivning
Enligt cirkulär 19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) höjs 2020 års arbetsgivaravgifter inklusi-
ve avtalsförsäkringar och avtalspensioner, det vill säga PO-pålägget, från 39,15 % till 40,15 %. Huvudför-
klaringen till ökningen är att pensionskostnaderna för kommunsektorn ökar till följd av att fler anställda 
blir berättigade till förmånsbestämd pension. 

De nya PO-avgifterna innebär att nämndernas personalkostnader kommer att öka med cirka 4,3 mnkr 
under 2020. Eftersom SKR fattade beslut om höjningen efter det att kommunfullmäktige fastställt budget 
för 2020 har nämnderna inte kompenserats för de merkostnader som väntas uppstå. Med anledning av 
detta föreslår kommunledningsförvaltningen att nämnderna kompenseras enligt nedan:

 kommunstyrelsen, 395 tkr
 miljö- och byggnämnden, 41 tkr
 utbildnings- och kulturnämnden, 2 467 tkr
 socialnämnden, 1 440 tkr

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-03

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:6-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Ökning av nämndernas driftsramar 2020 med anledning 
av höjda arbetsgivaravgifter

Sammanfattning
Enligt cirkulär 19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) höjs 2020 års arbetsgivaravgif-
ter inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner, det vill säga PO-pålägget, från 39,15 % till 
40,15 %. Huvudförklaringen till ökningen är att pensionskostnaderna för kommunsektorn ökar 
till följd av att fler anställda blir berättigade till förmånsbestämd pension. 

De nya PO-avgifterna innebär att nämndernas personalkostnader kommer att öka med cirka 
4,3 mnkr under 2020. Eftersom SKR fattade beslut om höjningen efter det att kommunfullmäkti-
ge fastställt budget för 2020 har nämnderna inte kompenserats för de merkostnader som vän-
tas uppstå. Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att nämnderna kom-
penseras enligt nedan:

 kommunstyrelsen, 395 tkr
 miljö- och byggnämnden, 41 tkr
 utbildnings- och kulturnämnden, 2 467 tkr
 socialnämnden, 1 440 tkr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nämnderna ska kompenseras med i ärendet redovisade belopp genom ökning av driftsra-
marna för år 2020, samt

att medel för ökade driftsramar för nämnderna ska regleras mot centrala poster för interna 
arbetsgivaravgifter med mera.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03

Beslut i ärendet 

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:858-108

§ 7
Begäran om kompensation för hyres- och kapitalkostnader avseende 
paviljonger vid Lidl

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag om 3 mnkr under 2020, samt

att anslaget genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

___

Ärendebeskrivning
Socialnämnden begär den 11 december 2019, § 78, kompensation för kapitalkostnader på 1,3 mnkr och 
hyreskostnader på 1,7 mnkr för år 2020.

Under verksamhetsåret 2019 avvecklades stödboendet för ensamkommande barn vilket bedrevs i pavil-
jonger som finansierades via intäkter från Migrationsverket. 

Hyresavtalet tecknades år 2016 och löper på fem år. 

Då verksamheten har avvecklats saknas finansiering av lokalerna. Nämnden äskar medel för hyra och 
kapitalkostnader enligt kommunens principer för finansiering av lokaler på totalt 3 mnkr för verksamhets-
året 2020.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper har nämnden rätt till kompensation för lokalkostnader om 
de har uppkommit utifrån kommunfullmäktiges beslut. Orsaken till att dessa lokaler inte beviljats anslag 
är för att finansiering skulle täckas av bidrag från Migrationsverket. Då behovet upphört har även bidraget 
från Migrationsverket upphört, samtidigt som lokalerna finns kvar. Orsaken till att lokalkostnaden finns 
kvar är att det 2015/2016 fattades ett strategiskt beslut om att etablera lokaler för flyktingmottagande 
över en period som sträckte sig över fem år, då man såg en risk för att flyktingsituationen skulle kunna 
pågå under ett flertal år. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beviljar nämndens begäran.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01
Beslut socialnämnden 2019-12-11, § 78
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-01

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:858-108

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Begäran från socialnämnden om kompensation för 
hyres- och kapitalkostnader för paviljonger

Sammanfattning
Socialnämnden begär den 11 december 2019, § 78, kompensation för kapitalkostnader på 
1,3 mnkr och hyreskostnader på 1,7 mnkr för år 2020.

Under verksamhetsåret 2019 avvecklades stödboendet för ensamkommande barn vilket be-
drevs i paviljonger som finansierades via intäkter från Migrationsverket. 

Hyresavtalet tecknades år 2016 och löper på fem år. 

Då verksamheten har avvecklats saknas finansiering av lokalerna. Nämnden äskar medel för 
hyra och kapitalkostnader enligt kommunens principer för finansiering av lokaler på totalt 
3 mnkr för verksamhetsåret 2020.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper har nämnden rätt till kompensation för lokalkost-
nader om de har uppkommit utifrån kommunfullmäktiges beslut. Orsaken till att dessa lokaler 
inte beviljats anslag är för att finansiering skulle täckas av bidrag från Migrationsverket. Då be-
hovet upphört har även bidraget från Migrationsverket upphört, samtidigt som lokalerna finns 
kvar. Orsaken till att lokalkostnaden finns kvar är att det 2015/2016 fattades ett strategiskt be-
slut om att etablera lokaler för flyktingmottagande över en period som sträckte sig över fem år, 
då man såg en risk för att flyktingsituationen skulle kunna pågå under ett flertal år. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beviljar nämndens begäran.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag om 3 mnkr under 2020, samt

att anslaget genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01
Beslut socialnämnden 2019-12-11, § 78

Beslut i ärendet delges

Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-11 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2019:194-042

§ 78
Begäran om kompensation för hyres- och kapitalkostnader avseende paviljong-
er vid Lidl

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära kompensation för kapitalkostnader på 1,3 mnkr 
samt hyreskostnader på 1,7 mnkr för år 2020.

___

Ärendebeskrivning
Under verksamhetsåret 2019 avvecklades stödboendet för ensamkommande barn vilket bedrevs i pavil-
jonger som finansierades via intäkter från Migrationsverket. 

Då hyresavtal för paviljongerna skrevs på fem år, 2016, kvarstår två år av hyresperioden. I samband med 
bokslut 2016 reserverades medel i balanskravsavstämningen för merkostnader som eventuellt beräknats 
uppstå i samband med flyktingkrisen. 

Då verksamheten avvecklats finns inte längre finansiering av lokalerna. Nämnden äskar medel för hyra 
och kapitalkostnader enligt kommunens principer för finansiering av lokaler på totalt 3 mnkr för verksam-
hetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Utskottets förslag till beslut, 2019-11-27 § 290

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-25
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:1-041

§ 8
Budget 2021 – Fastställande av befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal, 
tekniska ramar och ekonomisk inriktning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, 
komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre och LSS, för budget 2021 med 
flerårsplan 2022‒2023, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2021 med flerårsplan 2022 och 2023 enligt i ärendet redovisat 
förslag,

att fastställa den ekonomiska inriktningen för arbetet med budget 2021 till en ekonomisk nivå som möj-
liggör ett resultat på 1,5 % av intäkter från skatter och statsbidrag till bibehållen skattesats på 20,09, samt

att därutöver fastställa nedanstående som inriktning för nämndernas budgetarbete:

 att nämndernas budgetarbete ska präglas av omprioriteringar inom dessa ramar, samt
 att nämndernas eventuella tilläggsäskanden får vara lägst 100 tkr och högst 1 500 tkr.

___

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2021 med flerårsplan 2022–
2023, omfattande driftsbudget, kommunfullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget samt skatte-
sats, antas i juni månad 2020.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolk-
ningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/brukare. Övriga 
verksamheter anslagsfinansieras. 

Fullmäktige fastställer befolkningsprognos och fördelningsnyckeltal eftersom de utgör basen i beräkning-
arna av de så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till fullmäktige avseende befolkningsprognos, för-
delningsnyckeltal samt tekniska ramar.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
Befolkningsprognos per kommundel för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya 
bostäder – baserad på folkmängd 2019-11-01
Befolkningsprognos per åldersgrupp för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya 
bostäder – baserad på folkmängd 2019-01-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-12

1/6

DIARIENUMMER 
KS/2020:1-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Budget 2021 ‒ Fastställande av befolkningsprognos, 
fördelningsnyckeltal, tekniska ramar och ekonomisk 
inriktning

Sammanfattning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2021 med flerårs-
plan 2022–2023, omfattande driftsbudget, kommunfullmäktiges övergripande mål, investe-
ringsbudget samt skattesats, antas i juni månad 2020.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av 
befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltaga-
re/brukare. Övriga verksamheter anslagsfinansieras. 

Fullmäktige fastställer befolkningsprognos och fördelningsnyckeltal eftersom de utgör basen i 
beräkningarna av de så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet 
påbörjas. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till fullmäktige avseende befolkningspro-
gnos, fördelningsnyckeltal samt tekniska ramar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymna-
sieskola, komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre och LSS, för 
budget 2021 med flerårsplan 2022‒2023, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2021 med flerårsplan 2022 och 2023 enligt i ärendet 
redovisat förslag,

att fastställa den ekonomiska inriktningen för arbetet med budget 2021 till en ekonomisk nivå 
som möjliggör ett resultat på 1,5 % av intäkter från skatter och statsbidrag till bibehållen skatte-
sats på 20,09, samt
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att därutöver fastställa nedanstående som inriktning för nämndernas budgetarbete:

- att nämndernas budgetarbete ska präglas av omprioriteringar inom dessa ramar, 
samt

- att nämndernas eventuella tilläggsäskanden får vara lägst 100 tkr och högst 1 500 tkr.
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Redogörelse för ärendet
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2021 med flerårs-
plan 2022–2023, omfattande driftbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget 
samt skattesats, antas i juni månad 2020.

Enligt modellen tillämpar kommunfullmäktige ram- och inriktningsstyrning medan nämnderna 
anpassar sina verksamheter efter fullmäktiges beslutade budget. På så vis får nämnderna bättre 
förutsättningar i arbetet med internbudget och verksamhetsplanering under hösten. 

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av 
befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ 
brukare. Övriga verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos och 
fördelningsnyckeltal eftersom de utgör basen i beräkningarna av de så kallade tekniska ramar 
som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas. 

Budgetprocessen inleddes med ett strategiseminarium den 15 januari 2020. Då presenterades 
kommunens framtida förutsättningar och inriktningar.

I föreliggande ärende föreslås fullmäktige fastställa befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal 
och tekniska ramar. 

Befolkningsprognos – fördelningstal och fördelningsnyckeltal 
Befolkningsprognosen ligger till grund för fördelningstalen. Genomsnittet mellan två år avgör 
hur mycket nämnderna tilldelas i ram. I budget 2021 med flerårsplan 2022–2023 används be-
folkningsprognos (bilaga 1: Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019–2029) för åren 2020 
till 2023 som underlag för beräkning av fördelningstal. 

För verksamheter som resursfördelas – pedagogisk verksamhet inom utbildning- och kultur-
nämnden samt äldreomsorg inom socialnämnden – har fördelningsnyckeltal beräknats. Beräk-
ningarna utgick från berörda verksamheters internbudgetar 2020. Fördelningsnyckeltalen räk-
nas om varje år efter beslut om permanenta tilläggsanslag. 

Inför årets budgetprocess har samtliga fördelningsnyckeltal räknats upp med föregående års 
pris- och lönejusteringar samt nya nivåer på arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för 
pensioner. Utöver det har nämnderna beviljats nya permanenta anslag som inneburit att fördel-
ningsnyckeltalen justerats upp. Inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden har 
fördelningsnyckeltalet för grundskolan räknats upp med en generell kvalitetssatsning på 
1 500 kr per elev. Inom socialnämndens ansvarsområden har fördelningsnyckeltal för vård och 
omsorg yngre räknats upp med 400 kr per invånare i åldersgruppen. Uppräkningen beror dels 
på att den kommunala färdtjänsten blivit dyrare när verksamheten överförts till Region Skåne, 
dels på att öppethållandet på mötesplatsen utökats. Dessutom har nämnden fått extra medel 
för personlarm till hemtjänsten. Fördelningsnyckeltalet för vård och omsorg äldre har räknats 
upp med 300 kr per invånare i åldersgruppen som ett led i satsningen med personlarm inom 
äldreomsorgen.
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Följande uppgifter bygger på befolkningsprognos framtagen av KAAB prognos AB den 11 de-
cember 2019 samt uppräknade fördelningsnyckeltal.

FördelningstalVerksamhet Åldersgrupp (år) Fördelningsnycklar 
(tkr/individ) 2021 2022 2023

Grundskola 6–15 83,0 2 754 2 846 2 948
Fritidshem 6–12 17,0 1 972 2 032 2 089
Förskolan 1–5 98,6 1 432 1 458 1 509
Gymnasieskola 16–19 89,8 1 025 1 065 1 118
Komvux 20–64 1,3 11 381 11 664 12 115
Vård- & äldreomsorg – yngre 65–84 42,6 2 984 3 017 3 038
Vård- & äldreomsorg – äldre 85– 116,2 386 399 416
LSS (SCB/RS, skillnad individ-
statistik)

Personlig assistent
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Barn i bostad
Vuxna i bostad
Daglig verksamhet

+1
-1
+4
-1
+3
-4
0

-1
-1

Tekniska ramar
Till grund för beräkning av tekniska ramar ligger för resursfördelade verksamheter fördelnings-
nyckeltal och fördelningstal samt individstatistik publicerad i räkenskapssammandraget för LSS. 
För anslagsfinansierade verksamheter är grunden i de tekniska ramarna tidigare års beviljade 
anslag. Gemensamt för alla verksamheter är att anslagen räknas om med tidigare års perma-
nenta satsningar alternativt tillfälliga satsningar

Följande är de tekniska ramar som nämnderna ska utgå från i sitt arbete med budget 2021 med 
flerårsplan 2022–2023:

Tekniska ramar årenNämnder/nettokostnader (tkr) Budget 2020
2021 2022 2023

Kommunstyrelsen -127 400 -126 075 -125 775 -122 695
Miljö- och byggnämnden -4 734 -4 734 -4 734 -4 734
Utbildnings- och kulturnämnden -588 457 -605 694 -620 232 -639 394
Socialnämnden -329 207 -326 810 -329 727 -332 597
SUMMA -1 049 798 -1 063 313 -1 080 468 -1 099 420

I de tekniska ramarna har justeringar gjorts dels för volymer inom utbildnings- och kulturnämn-
den och socialnämnden, dels för tillfälliga satsningar inom kommunstyrelsen, utbildnings- och 
kulturnämnden samt socialnämnden. 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde återförs tillfälliga anslag för projektledare inom nä-
ringsliv, samverkan e-arkiv, halva anslaget för styr- och reglertekniker samt 0,5 tjänst projektle-
dare fiberutbyggnad. Totalt sett minskar kommunstyrelsens ram med 1,3 mnkr jämfört med 
budget 2020. I plan 2022 och 2023 ska enligt tidigare beslut kommunstyrelsens ram justeras för 
tillfälliga satsningar som planerats i tidigare års budgetar. Tillfällig satsning som återförs 2022 
avser andra halvan av anslaget för styr- och reglertekniker. De tillfälliga satsningarna som åter-
förs 2023 avser trygghetsskapande åtgärder genom installation av värmekameror på kommu-
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nens byggnader, utökat beläggningsunderhåll samt återföring av medel från Kommunteknik för 
två delprojektledare kopplade till utbyggnaden av Södra stambanan.

Utbildnings- och kulturnämndens ram justeras upp med 18,7 mnkr till följd av volymökningar 
inom nämndens pedagogiska verksamheter. Vidare justeras ramen ned med 1,5 mnkr till följd 
av ett tillfälligt anslag för lokalhyror inom gymnasieskolan i samband med flyktingsituationen 
2015/2016. Totalt sett ökar nämndens ram jämfört med 2020 med cirka 17,2 mnkr. Under åren 
2022 och 2023 ska enligt plan nämndens ramar totalt sett öka med ytterligare 14,5 respektive 
33,7 mnkr. Den bidragande orsaken är fortsatta volymökningar inom de pedagogiska verksam-
heterna. År 2022 ska enligt plan en återföring av tillfälliga anslag göras för hyra av paviljonger på 
Lillevång, 0,6 mnkr. Paviljongerna ska under denna period användas för att husera förskolebarn 
från Grönebo förskola under tiden som en ny förskola byggs. År 2023 ska enligt plan en återfö-
ring av tillfälliga anslag göras för paviljonger, 0,1 respektive 0,5 mnkr, på Tågarp och Södervång-
skolan.

Socialnämndens ramar justeras upp med 3,7 mnkr till följd av befolkningsökningar kopplade till 
verksamheterna inom äldreomsorgen. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till 
SCB under hösten 2019 att behovet av LSS-insatser är lägre än 2018, vilket ger en effekt på 
0,4 mnkr. Därefter ska ramen justeras för temporära insatser i samband med högre kostnader 
för placeringar avseende barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, 3,0 mnkr, samt 
2,6 mnkr inom LSS-verksamheten för externa placeringar. Vidare justeras ramen med 36 tkr till 
följd av ett SKR-projekt av tillfällig karaktär. Totalt sett minskar nämndens ram med 2,4 mnkr 
jämfört med 2020 års ram. I 2022 års plan beräknas ramen justeras upp med 6,6 mnkr för 
volymökningar inom äldreomsorgen, vilket inklusive justeringar för tillfälliga satsningar innebär 
en ramökning med 0,5 mnkr. År 2023 är volymökningarna 9,4 mnkr högre jämfört med 2020, 
vilket innebär att ramen inklusive justeringar för tillfälliga satsningar ökar med 3,4 mnkr. 

Ekonomisk inriktning för budgetprocess 2021 med flerårsplan 2022‒2023
Svensk ekonomi mattas av, och med det även skattetillväxten kommande år. Detta sker samti-
digt som de demografiska behoven ökar i kommunsektorn. Kommande år väntas ekonomin bli 
kärv och den ekonomiska utvecklingen visar på att gapet mellan kommunens intäkter och kost-
nader minskar. De tekniska ramarna för 2021‒2023 visar tydligt på en sådan utveckling där den 
finansiella målsättningen på 2 % av intäkterna från skatter och statsbidrag inte uppnås.  För att 
bibehålla en god ekonomi på lång sikt är det viktigt att begränsa kommunens kostnadsökningar 
så att kommunens finansiella målsättning på 2 % av intäkterna från skatter och statsbidrag upp-
nås. Det innebär att möjligheterna för nämnderna att utöka sina kostnader utöver kompensa-
tion för pris-, lön- och volymökningar är mycket begränsad.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
Befolkningsprognos per kommundel för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 
2 965 nya bostäder – baserad på folkmängd 2019-11-01
Befolkningsprognos per åldersgrupp för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 
2 965 nya bostäder – baserad på folkmängd 2019-01-01

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
2019-12-12

1

BEFOLKNINGSPROGNOS 2019-2029

EFTER OMRÅDE OCH ÅLDER

Prognosen är baserad på att det skall ske en inflyttning i 2 615 nya bostäder i Arlöv under 
åren 2020-2029 och 305 i Åkarp under samma period samt 45 i Burlövs egna hem. 

Sammantaget medför detta att bostadsbyggandet i kommunen förväntas bli 2 965 bostäder 
under prognosperioden.

Den befolkningsökning som redovisas i prognosen är starkt beroende av att den redovisade 
bostadsproduktion kommer att ske. 

År 2019 i tabellerna är en prognos baserad på kommunens folkmängd 2019-11-01. 
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2

KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ARLÖVS KOMMUNDEL

Statistikområde: 1

Befolkningsprognos för år 2019-2029 i Arlövs kommundel.
Utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2019 1 034 1 537 454 901 6 503 2 032 12 461
2020 1 107 1 652 497 966 6 960 2 117 13 299
2021 1 143 1 706 490 979 7 100 2 177 13 595
2022 1 197 1 762 526 1 025 7 419 2 238 14 167
2023 1 243 1 861 540 1 082 7 768 2 304 14 798
2024 1 323 1 953 592 1 120 8 184 2 381 15 553
2025 1 404 2 103 599 1 229 8 672 2 485 16 492
2026 1 512 2 192 663 1 298 9 164 2 592 17 421
2027 1 589 2 259 706 1 349 9 522 2 678 18 103
2028 1 641 2 369 718 1 384 9 890 2 758 18 760
2029 1 676 2 450 704 1 452 10 157 2 837 19 276

Befolkningen förväntas öka med 6 815 personer eller 55 procent under perioden från 12 461 
invånare år 2019 till 19 275 invånare år 2029.
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2019-12-12
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KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ÅKARPS KOMMUNDEL

Statistikområde: 2

Befolkningsprognos för år 2019-2029 för  Åkarps kommundel.
Utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2019 574 944 252 308 3 060 1 189 6 327
2020 554 1 008 262 300 3 110 1 154 6 388
2021 529 1 035 270 322 3 104 1 138 6 398
2022 533 1 081 269 356 3 142 1 117 6 498
2023 558 1 088 311 365 3 197 1 087 6 606
2024 561 1 104 315 399 3 208 1 074 6 661
2025 563 1 101 339 421 3 198 1 043 6 665
2026 556 1 093 348 466 3 183 1 010 6 656
2027 546 1 093 353 473 3 183 990 6 638
2028 576 1 124 378 514 3 345 968 6 905
2029 607 1 162 378 561 3 484 968 7 160

Befolkningen förväntas öka med 835 personer eller 13 procent under perioden från 6 327 
invånare år 2019 till 7 160 invånare år 2029.
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KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ÖVRIGA BURLÖV KOMMUNDEL

Statistikområde: 3

Befolkningsprognos för år 2019-2029 för Övriga Burlöv.
Utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2019 21 45 24 24 154 69 337
2020 21 49 22 27 153 72 344
2021 25 48 23 26 154 75 351
2022 28 49 18 32 153 79 359
2023 31 43 26 32 155 76 363
2024 32 47 24 32 161 75 371
2025 35 38 31 34 165 73 376
2026 34 41 25 40 165 74 379
2027 33 45 27 38 172 71 386
2028 31 50 17 42 175 73 388
2029 29 55 13 41 178 71 387

Befolkningen förväntas öka med 50 personer under perioden, från 337 invånare år 2019 till 
385 år 2029.
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UTBYGGNADSOMRÅDE: KRONETORP 

Befolkning 2019-2029 på Kronetorpsområdet ( inkl Burlövs centrum ).
Utbyggnad med 1 900 nya bostäder.
Alternativ: 2 965 bostäder i kommunen 2020-2029.

Område Kronetorp med Burlövs centrum.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Summa

2019 11 65 5 27 10 25 15 50 166 103 19 2 498
2020 9 95 18 35 29 28 28 55 266 220 103 2 888
2021 12 96 20 43 41 26 37 47 306 260 137 3 1 028
2022 20 122 24 65 55 34 49 57 414 378 229 5 1 452
2023 28 154 31 89 65 54 53 80 532 505 327 10 1 928
2024 39 192 40 109 85 78 60 104 665 643 428 16 2 459
2025 51 234 55 133 113 98 74 132 803 795 529 27 3 044
2026 62 297 46 170 139 111 99 153 945 947 624 40 3 633
2027 72 360 56 186 161 133 124 174 1 069 1 092 715 56 4 198
2028 82 419 71 202 186 161 146 199 1 188 1 261 802 76 4 793
2029 87 462 80 208 218 183 156 213 1 257 1 379 861 98 5 202

Kronetorpsområdet ( inklusive Burlövs centrum) förväntas byggas ut med drygt 1 900 nya 
bostäder under åren 2020-2029 varav huvuddelen i flervåningshus och med en mindre andel 
som traditionella villor. Området torde få en betydande inflyttning av personer som är över 40 
år och med en mindre andel barn än vid en mera normal villautbyggnad. 
År 2029 kan det förväntas finnas närmare 5 200 personer i området varav 1 400 
barn/ungdomar 0-18 år eller cirka 27 procent av hela befolkningen i området. 
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 2019 - 2029.

TABELLBILAGA
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
2019-12-11
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 2019 – 2029.

BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1986-2018

Befolkningen i Burlövs kommun har ökat med närmare 4 050 personer under åren 1986-2018, 
eller i medeltal med 122 personer per år. År 2018 ökade folkmängden i kommunen med 287 
personer. 

Antalet födda har under perioden varit förhållandevis högt, i medeltal 187 barn per år medan 
antalet döda har uppgått till 135 per år. Antalet födda minskade kraftigt mellan 1990 
( 209 barn ) och slutet av detta årtionde ( lägst 1996 med 129 barn ). Under senare år har 
antalet födda åter ökat väsentligt och år 2011 föddes 235 barn i kommunen, år 2012 199, år 
2013 192 barn. År 2014 ökade antalet födda till 238 barn och år 2015 till 221 barn. År 2016 
föddes 227 barn i kommunen och år 2017 213 barn samt år 2018 211 barn.
År 2017 avled 152 personer i kommunen och år 2018 167 personer.

Flyttningarna har i medeltal medfört ett plus på 72 personer per år under åren 1986-2018. 
År 2017 var flyttningsnettot +360 personer och år 2018 +250 personer.

Under år 2019 har befolkningen i kommunen ökat med 633 personer fram till den
1 november.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR 2018 

År 2018 ökade befolkningen i kommunen med 287 personer. 

Burlövs kommun har normalt inflyttning av barnfamiljer och en begränsad utflyttning av 
ungdomar och yngre pensionärer. 

Flyttningsöverskott för Burlövs kommun 2014-2018 efter ålder.

2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 Medeltal 2018-Medeltal

1231 Burlöv
 0-5 12 60 24 63 47 206 41,2 6
 6-9 9 -4 1 31 13 50 10 3
 10-12 -1 11 10 13 13 46 9,2 4
 13-15 9 4 19 28 10 70 14 -4
 16-18 19 4 36 71 -14 116 23,2 -37
 19-24 -47 -56 -16 -27 -13 -159 -31,8 19
 25-44 68 156 60 167 170 621 124,2 46
 45-54 -4 -9 21 -7 25 26 5,2 20
 55-64 -5 15 -8 6 9 17 3,4 6
 65-79 -17 -31 8 5 -22 -57 -11,4 -11
 80- -3 6 9 10 12 34 6,8 5
 Totalt 40 156 164 360 250 970 194 56
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Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
2019-12-11

3

Flyttningsnetto efter ålder 2009-2018 för Bulövs kommun.
Utrikes och inrikes netto.

0-5 6-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80- Totalt
1231 Burlöv
  Invandraröverskott

2009 14 23 8 38 89 14 -3 -1 182
2010 9 8 2 34 52 15 1 0 121
2011 -4 11 6 19 23 -9 -2 1 45
2012 12 29 14 41 69 5 3 0 173
2013 10 21 8 13 15 5 -4 -3 65
2014 9 13 11 9 38 12 -3 -2 87
2015 22 26 8 18 43 23 2 0 142
2016 21 54 33 13 92 31 3 1 248
2017 41 62 63 26 94 19 -2 -1 302
2018 53 98 34 21 132 37 0 0 375

2008-2017 187 345 187 232 647 152 -5 -5 1 740
  Inrikes flyttningsöverskott

2009 9 -1 3 -32 33 4 -2 10 24
2010 -6 -13 -5 -36 59 -14 -12 -2 -29
2011 41 6 4 -64 46 -19 -7 -4 3
2012 4 -9 -5 -69 40 18 -18 -4 -43
2013 34 -13 0 -45 35 -20 7 5 3
2014 3 4 8 -56 30 -21 -14 -1 -47
2015 38 -15 -4 -74 113 -17 -33 6 14
2016 3 -24 3 -29 -32 -18 5 8 -84
2017 22 10 8 -53 73 -20 7 11 58
2018 -6 -62 -48 -34 38 -3 -22 12 -125

2008-2017 142 -117 -36 -492 435 -110 -89 41 -226
  Flyttningsöverskott

2009 23 22 11 6 122 18 -5 9 206
2010 3 -5 -3 -2 111 1 -11 -2 92
2011 37 17 10 -45 69 -28 -9 -3 48
2012 16 20 9 -28 109 23 -15 -4 130
2013 44 8 8 -32 50 -15 3 2 68
2014 12 17 19 -47 68 -9 -17 -3 40
2015 60 11 4 -56 156 6 -31 6 156
2016 24 30 36 -16 60 13 8 9 164
2017 63 72 71 -27 167 -1 5 10 360
2018 47 36 -14 -13 170 34 -22 12 250

2008-2017 329 228 151 -260 1 082 42 -94 36 1 514

Under åren 2009-2018 hade kommunen sammanlagt ett inflyttningsöverskott på 1 514 
personer. 
Inflyttningen från utlandet medförde ett överskott på 1 740 personer medan flyttningarna 
inom landet gav en flyttningsförlust på 226 personer.
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PROGNOSANTAGANDEN

I den prognos som här presenteras har det antagits att fruktsamheten ska vara i medeltal 2,0 
barn per kvinna och år ( i likhet med fruktsamheten under de senaste åren ). Detta kommer då 
att leda till att antalet födda kan beräknas komma att öka från 240 i medeltal under den första 
delen av prognosperioden till cirka 350 vid slutet av perioden.
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Vi har antagit att dödligheten kommer att minska något under de närmaste åren. 
Detta leder då till att antalet döda kommer att som medeltal vara cirka 180 per år under 
perioden. 
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Flyttningens åldersstruktur antas också vara som under åren 2014-2018. 

Flyttningsnettot förväntas variera i takt med det planerade bostadsbyggandet. I medeltal  
beräknas flyttningsnettot vara +660 personer per år under perioden.
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Bostadsbyggande

Prognosen är baserad på att det skall ske en inflyttning i 2 615 nya bostäder i Arlöv under 
åren 2020-2029 och 305 i Åkarp under samma period samt 45 i Burlövs egna hem. 

Sammantaget medför detta att bostadsbyggandet i kommunen förväntas bli 2 965 bostäder 
under prognosperioden.

Den befolkningsökning som redovisas i prognosen är starkt beroende av att den redovisade 
bostadsproduktion kommer att ske. 

År 2019 är en prognos baserad på kommunens folkmängd 2019-11-01. 
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ANTAL BARN FRAMÖVER

Burlövs kommun har en jämnare åldersstruktur bland barnen än de flesta andra kommuner 
även om de senaste årskullarna är större än de på högstadiet. 
Burlövs kommun har normalt inflyttning av barnfamiljer och detta kommer, tillsammans med 
en stor förväntad bostadsproduktion, att leda till ett ökat antal barn framöver.
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BEFOLKNING 0-18 ÅR 2018.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR 2018
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN EFTER ÅLDER 2018.

Burlövs kommun har en relativt jämn åldersfördelning och det är en betydligt jämnare 
åldersstruktur än många kommuner i närheten.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2019 - 2029 
TOTALT OCH EFTER ÅLDER 

Under perioden beräknas befolkningen i kommunen komma att öka från 18 360 personer vid 
årsskiftet 2018/2019 till drygt 22 600 personer vid slutet av år 2024 och 26 850 år 2029. 
Befolkningsökningen blir härigenom 8 500 personer eller i medeltal 775 personer per år. 
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN ÅR 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER . ÅLDERSGRUPP: TOTALT.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.

Burlövs kommun planerar, som tidigare nämnts, för ett bostadsbyggande på 2 965 bostäder 
åren 2020-2029. 

Sett i relation till bostadsbyggandet under de senaste åren är detta en stor produktion. 
Prognosen baseras naturligtvis på ovanstående bostadsbyggande vilket får mycket stor 
betydelse i första hand för barn och personer i åldern 25-40 år men även för medelålders och 
yngre pensionärer.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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Befolkning efter ålder

Befolkning i Burlövs kommun år 2018
och prognos år 2024  och 2029.
Utbyggnad med 2 965  nya bostäder.

Förändring Förändring
2018 2024 2029  2018-2024  2018-2029

0 229 306 365 77 136
1-5 1 283 1 609 1 947 326 664
0-5 1 512 1 915 2 312 403 800
6-9 1 037 1 247 1 490 210 453
10-12 739 916 1 082 177 343
13-15 671 946 1 102 275 431
6-15 2 447 3 109 3 674 662 1 227
16-18 659 931 1 095 272 436
19-24 1 197 1 555 2 060 358 863
25-39 3 605 4 725 5 742 1 120 2 137
40-64 5 684 6 849 8 098 1 165 2 414
65-79 2 448 2 508 2 698 60 250
80-w 808 1 025 1 179 217 371
65-w 3 256 3 533 3 877 277 621

Summa 18 360 22 617 26 858 4 257 8 498

Barn 0-5 år

Antalet förskolebarn ( 0-5 år ) förväntas öka från 1 512 barn år 2018 till 2 310 år 2029. 
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 0-5 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 0 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 1-5 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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Barn 6-15 år
Antalet barn 6-15 år ( 2 447 år 2018 ) förväntas öka till 3 675 år 2029.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 6-9 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 10-12 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 13-15 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.

73



Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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Ungdomar 16-18 och 19-24 år

Antalet ungdomar 16-18 år ( 659 år 2018 ) förväntas öka till 1 100 vid slutet av perioden.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 16-18 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.

Åldersgruppen 19-24 år beräknas öka från 1 197 år 2018 till 2 060 år 2029.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 19-24 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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Arbetskraften 25-64 år

Befolkning i yrkesverksam ålder, 25 - 64 år, förväntas öka från 9 289 år 2018 till 13 840 
år 2029. Detta är en ökning med 4 550 personer vilket medför cirka 3 600 fler i arbetskraften.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 25-64 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 25-39 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 40-64 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.

Pensionärer 65-79 år och 80 år eller äldre

Antal pensionärer (65 år eller äldre) förväntas öka under perioden från 3 256 personer vid 
årsskiftet 2018/2019 till 3 875 år 2029. 
Detta är en ökning med 620 personer under perioden. 

Det är både de yngre och de äldre pensionärerna som beräknas öka; de yngre pensionärerna 
( 65-79 år ) ökar med 250 personer under perioden och de äldre ( 80 år eller äldre ) kan 
förväntas öka med 370 personer under perioden.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 65-w ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.

76



Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 65-79 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2018 OCH PROGNOS 2019-2029. 
UTBYGGNAD: 2 965 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2019-11-01.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
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Tabellbilaga

Befolkning i Burlövs kommun 20187 och prognos 2019-2029.
Utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.

0 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

2018 229 1 283 1 037 739 671 659 1 197 3 605 5 684 2 448 808 18 360
2019 255 1 375 1 076 758 697 730 1 237 3 859 5 878 2 455 839 19 159
2020 257 1 425 1 125 826 763 781 1 297 4 093 6 150 2 476 870 20 063
2021 259 1 439 1 127 866 801 783 1 330 4 146 6 232 2 498 895 20 376
2022 280 1 477 1 186 884 828 814 1 417 4 339 6 396 2 486 951 21 058
2023 292 1 540 1 239 868 890 876 1 483 4 519 6 621 2 485 986 21 799
2024 306 1 609 1 247 916 946 931 1 555 4 725 6 849 2 508 1 025 22 617
2025 320 1 682 1 311 964 972 968 1 688 4 926 7 130 2 543 1 061 23 565
2026 334 1 768 1 349 1 021 962 1 036 1 809 5 176 7 357 2 568 1 111 24 491
2027 341 1 826 1 385 1 012 1 005 1 086 1 865 5 340 7 558 2 598 1 144 25 160
2028 356 1 892 1 447 1 049 1 052 1 113 1 944 5 592 7 840 2 635 1 167 26 087
2029 365 1 947 1 490 1 082 1 102 1 095 2 060 5 742 8 098 2 698 1 179 26 858
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:944-870

§ 9
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

att i övrigt förlänga Burlövs kulturplan att gälla till och med den 31 december 2020, samt

lägga rapporten ”Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019” till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Burlövs kulturplan 2017‒2019 den 6 februari 2017, § 8.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 9 december 2019, § 115, fullmäktige att revidera och för-
länga Burlövs kulturplan till och med den 31 december 2020. Den föreslagna revideringen innebär att den 
del som rör biblioteket tas bort, med anledning av att fullmäktige den 17 juni 2019, § 46, antog en biblio-
teksplan för perioden 2019‒2022. 

Syftet med att förlänga planen är att ge förvaltningen möjlighet att göra en mer omfattande omarbet-
ning. Kulturplanen föreslås då även ersättas med en kultur- och fritidsplan, för att ge ett mer heltäckande 
strategiskt underlag för hela kultur- och fritidsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att en ny kul-
tur- och fritidsplan kan vara klar för beslut under hösten 2020. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-28
Förslag till kulturplan för Burlövs kommun 2017‒2020
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 115
Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-28

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2016:944-870

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog Burlövs kulturplan 2017‒2019 den 6 februari 2017, § 8.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 9 december 2019, § 115, fullmäktige att revidera 
och förlänga Burlövs kulturplan till och med den 31 december 2020. Den föreslagna revidering-
en innebär att den del som rör biblioteket tas bort, med anledning av att fullmäktige den 17 juni 
2019, § 46, antog en biblioteksplan för perioden 2019‒2022. 

Syftet med att förlänga planen är att ge förvaltningen möjlighet att göra en mer omfattande 
omarbetning. Kulturplanen föreslås då även ersättas med en kultur- och fritidsplan, för att ge 
ett mer heltäckande strategiskt underlag för hela kultur- och fritidsverksamheten. Förvaltning-
ens bedömning är att en ny kultur- och fritidsplan kan vara klar för beslut under hösten 2020. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämn-
dens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

att i övrigt förlänga Burlövs kulturplan att gälla till och med den 31 december 2020, samt

lägga rapporten ”Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019” till handling-
arna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-28
Förslag till kulturplan för Burlövs kommun 2017‒2020
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 115
Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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1/9
DIARIENUMMER
KS/2016:944-860 

Burlövs kulturplan 2017–20192020
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06, § 8, reviderad 2020-xx-xx, § xx

Burlövs vision är att kommunen ska vara: ”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, ut-
veckling och kultur” enligt Vision 2030 – Burlövs kommun.

Burlöv kommuns kulturverksamhet omfattar bibliotek, kulturskola, näringsliv och allmän kultur. 

Det finns två bibliotek; ett huvudbibliotek i Arlöv och ett mindre bibliotek i Åkarp som också erbju-
der meröppet. Kulturskolan ger möjlighet att uppleva en rolig och utvecklande fritidsaktivitet med 
musik, dans, teater och skapande verkstad. I samverkan med näringslivet ses de kulturella och kre-
ativa näringarna som viktiga för den lokala utvecklingen på flera sätt. Allmänkulturella enheten Kul-
tur i Burlöv, med Möllegården kultur som nav, arrangerar aktiviteter för alla åldrar i hela kommu-
nen; nationaldags- och valborgsfirande, Granbackekvällar, Mölledagen med mera. Att bevara och 
utveckla Kronetorps Mölla, Arlövs Teater och den offentliga konsten är andra viktiga uppdrag inom 
kulturen. 

Vårt gemensamma mål att det varje dag året runt ska finnas en kulturaktivitet för alla.

Särskilda målgrupper
Barn och unga

Kultur för barn och unga är sedan länge ett prioriterat område nationellt, regionalt och lokalt. En-
ligt barnkonventionen ska vi ”respektera och främja barnens rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet”. 

Läsåret 2016‒2017 sjösätts sjösattes en ny kulturgaranti som säkerställer att varje elev i hela kom-
munen får tillgång till kultur, kulturupplevelser och eget skapande, alla år från första året i försko-
lan till sista året i grundskolan. 

Över hälften av Kultur i Burlövs arrangemang ska vända sig till barn och ungdomar och under loven 
ska de lovlediga erbjudas ett rikt utbud av aktiviteter.

För att barn och unga ska få ökat inflytande i kommunen så har Burlövs kommun tagit initiativet till 
Burlövs Ungdomsråd och det finns även pengar avsatta för det så kallade ”Ungdomsinitiativet”, där 
enskilda ungdomar kan söka stöd för att förverkliga sina egna idéer. Det är viktigt att Burlövs kom-
mun fortsätter arbetet för att barn och ungdomar ska få ökat inflytande och delaktighet. 

Burlövs kommun ska även vara en del i ett pilotprojekt som kallas ”Kulturcrew” som syftar till ökat 
inflytande och delaktighet vad gäller kultur i skolan. 

Under perioden 2016–20172017‒2020 vill vi 

 Genomföra och utvärdera Kulturgarantin
 Genomföra och utvärdera projektet ”Kulturcrew”
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Verksamhetsområden
Biblioteksverksamhet

Riktlinjer och insatser för biblioteksverksamheten i Burlöv finns att läsa i kommunens biblioteks-
plan, fastställd av kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 46. 2015-04-20, § 42. Verksamheten re-
gleras också av bibliotekslagen (2013:801).

I den Regionala kulturplanen för Skåne 2016-2019 står följande:

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning och kulturell 
verksamhet. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla. Vissa målgrupper är särskilt prio-
riterade: personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat mo-
dersmål än svenska. För folkbiblioteken är även barn och unga en prioriterad grupp.

Utveckling och inriktning för biblioteksverksamheten 2017–2019

Samverkan och delaktighet

Biblioteken i Burlöv strävar efter att samverka med sin omgivning och verka för delaktighet. Sam-
verkan kan ske både med andra kommuner eller med andra grupper inom kommuner. Från och 
med januari 2017 kommer Lomma och Burlöv att ha ett gemensamt mediebestånd som kommu-
ninvånarna kommer att kunna låna fritt ur och med dagliga transporter mellan biblioteken

Delaktighet sker genom att vara lyhörda för önskemål från användare och att upplåta våra lokaler 
till bland annat utställningar. Det är även en viktig uppgift att verka för ökad digital delaktighet.

Under perioden 2017–2019 vill vi

 Fortsätta samarbetet med Språktrappan och vara en del av kulturgarantin.
 Upplåta våra lokaler till utställningar
 Stötta ökad digital delaktighet genom handledningar, kurser och att tillhandahålla publika dato-

rer.
 Besöka föreningar och ungdomsråd för att få reda på önskemål om biblioteksverksamhetens 

utformning

Läsfrämjande

Bibliotekets roll vad gäller att verka läsfrämjande lyfts fram i bibliotekslagen 7 §. Som nämnts ovan 
är delaktighet och samverkan med andra grupper centralt för att lyckas med det läsfrämjande upp-
draget. 

Under perioden 2017–2019 vill vi

 Bjuda in alla åk 1 för att få lånekort och besöka biblioteket. Att regelbundna boksamtal för åk 3 
och åk 5 fortsätter och även bjuda in åk 9 för att få ett bokprat där de sen får välja en bokgåva 

 Vara en resurs för pedagogerna och förmedla lästips. Arbeta efter den gemensamma hand-
lingsplan för det läsfrämjande arbetet som arbetats fram tillsammans med förskola- förskole-
klass- kulturskola- bibliotek

 Omvandla en tjänst till ungdomsbibliotekarietjänst för att få möjlighet att nå ungdomsgrupper 
och leva upp till målet att prioritera unga i vår verksamhet.
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 Att bokfika för både barn och vuxna fortsätter, där böcker diskuteras i grupp och författarpro-
gram. 

 Att mer medvetet fortsätta arbetet med skyltning och även genom det virtuella biblioteket för-
medla litteraturtips och främja till läsning.

 Ge möjlighet till eget skrivande och skapande genom att erbjuda serieskola och skrivarkurser.

Mångspråk

I Burlövs kommun bor ca 40 % som är födda utrikes eller har en förälder som är det. I biblioteksla-
gen § 5 betonas särskilt att biblioteket ska prioritera denna grupp. Detta ska märkas i bibliotekets 
mediainköp och programverksamet. 

Under perioden 2017–2019 vill vi

 Stötta denna grupp genom att fortsätta att erbjuda ett språkcafé, dit man kan komma för att 
träna sig i att prata svenska och samarbete med SFI. 

 Vara en del av den modersmålssatsning som görs i förskola-skola inom ramen för ”Språktrap-
pan”, där biblioteket står för inköp av böcker på olika språk. 

 Använda vårt medieanslag så att bibliotekets utbud även är anpassad till denna grupp.
 Ta hänsyn till denna grupp när programmen utformas, både för unga och vuxna.

Biblioteket som kulturhus

Biblioteket har en livaktig programverksamhet och vill nå en så bred grupp som möjligt. Program-
verksamheten ses som ett bra komplement till den mer traditionella biblioteksverksamheten där 
förmedling av media står i centrum.  Speciellt lokalerna i Arlöv är mycket lämpade för en fortsatt 
satsning på kulturhustanken, men även i Åkarp bedrivs en omfattande programverksamhet, bland 
annat genom hjälp av föreningen ”Bibliotekets vänner”.

Under perioden 2017–2019 vill vi 

 Vända oss till olika grupper som föreningar och ungdomsråd, för att få ökad kännedom om 
önskemål hos våra användare, men även ickeanvändare.

 Genom inköp av bättre utrustning, ge möjlighet att visa film på ett mer professionellt sätt.
 Fortsätta med det arbetssätt där hela personalen är delaktig i programverksamheten, och på så 

sätt gör den möjlig. 

Öppethållande och tillgänglighet

Åkarps bibliotek är sedan oktober 2016 ett ”meröppet bibliotek”. Det innebär att kommuninnevå-
narna kan använda sitt bibliotek även på andra tider än när personalen är där. Med hjälp av teknik 
och sitt lånekort kan användarna komma in på bibliotek när det är stängt under vissa tider. Bibliote-
ket kan på så sätt bli tillgängligt till sent på kvällen och under helger. Det här innebär inte att biblio-
teket klarar sig utan personal. Personalen är fortsatt viktig för att driva biblioteket och ge samma 
service som idag. Meröppet gör däremot biblioteket mer tillgängligt. Bemannade öppettider är i 
Åkarp 26 timmar per vecka och i Arlöv 47 timmar per vecka. Lokalerna är handikappsanpassade. 
Dessutom erbjuds tjänsten ”Boken kommer” vilket innebär att de som inte själva kan komma till 
biblioteket får böcker till sitt hem. De som av olika anledningar har problem med att läsa skriven 
text erbjuds talböcker.

Under perioden 2017–2019 vill vi 
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 Få möjlighet att kunna hålla öppet även på söndagar 3-4 timmar. Det skulle innebära att vi nåd-
de den grupp som har svårt att hinna med biblioteksbesök i veckorna, hit hör arbetande barn-
familjer som vi har svårt att nå idag.

Barnperspektiv

Vad gäller all verksamhet och utveckling ska biblioteken alltid ha med ett barnperspektiv. Det kan 
gälla läsfrämjande, kulturhus, öppettider, mångspråk, meröppet, etc. För att lyckas med det bör 
barnbibliotekarietjänsterna förstärkas.

Allmänkulturella enheten Kultur i Burlöv

Genom Kultur i Burlöv och Biblioteken i Burlöv erbjuds Burlövsborna ett rikt kulturutbud, för alla 
åldrar, under hela året, i hela kommunen. Detta utbud samlas och ges ut i vår-, sommar- och höst-
program. Föreningar och studieförbund är också välkomna att ha med sina offentliga arrangemang 
i dessa program. Programverksamheten har utvecklats och växt de senaste åren, på ett sätt som 
gör att det är orimligt att förvänta sig att den ska kunna fortsätta växa med de resurserna som finns 
idag. Däremot fortsätter satsningen på att utveckla samarbete och samverkan med civilsamhället i 
kommunen, och också utveckla ungdomskulturen. Fler arrangemang för, med och av ungdomar är 
högsta prioritet. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället 
 Fler arrangemang för, med och av ungdomar
 Kulturgarantin etableras och utvärderas 

Möllegården kultur

Möllegården kultur är ett levande kulturcentrum och en mötesplats i kommunen, ett attraktivt ut-
flyktsmål för både kommuninvånare och turister med utställningar, butik och kafé och med ett rikt 
programutbud för alla åldrar. Möllegården kultur är en viktig resurs till kommunens pedagogiska 
verksamheter, både för barn och äldre. Mottot för Möllegården kultur är ”Gammalt möter nytt” 
med syfte att ge ett kulturhistoriskt perspektiv på livet idag, lyfta fram bakgrunden till våra traditio-
ner, ge människorna möjligheten att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i hantverk och att låta 
moderna former och nutida tänkande möta traditionen.

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Bygga en ny permanent utställning som visar delar av Charlotte Weibulls samling
 Arbeta med att rädda samlingen och att göra den mer tillgänglig. 

Litteratur och serier

Se biblioteksverksamhet under läsfrämjande.

Bildkonst, fotografi, form och design

Den konstförening som fanns lades ner 2015 och numera är det bibliotekets personal som ser till 
att utställningar visas i konsthallen. Här deltar invånarna i högsta grad med utställningar och med 
förslag.

Kultur i Burlöv ansvarar för kommunens konstsamling och för den offentliga konsten i kommunen. 
Burlövs kommun har beslutat att följa den så kallade 1 %-regeln, att 1 % av den totala byggkostnad-
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en går till konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- eller tillbyggnation av offentliga byggna-
der där kommunen själv är byggherre eller beställare.

På Möllegården kultur vill vi ge möjligheten att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i hantverk, 
genom våra utställningar och i vår butik där vi har ett tjugotal olika konsthantverkare representera-
de. Det erbjuds även många möjligheter att själv få skapa, genom olika prova på kurser och regel-
bundna måleri- och handarbetsträffar. För barn och unga ordnas en mängd olika skaparverkstäder 
och lovläger. 

Under perioden 2017–2020 vill vi

 Ta fram en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten

Film och rörlig bild

Bibliotekets uppdrag är bland annat att förmedla berättelser på olika sätt. Eftersom det inte finns 
någon bio i kommunen har filmvisningen för barn och vuxna blivit en succé med fullsatta salar. Ofta 
visas utomeuropeiska filmer och då kommer gärna SFI. Detta stämmer väl överens med att biblio-
teket ska fungera som kulturhus. 

För barn och ungdomar ingår film och rörlig bild som en del av kulturgarantin och på loven erbjuds 
arrangemang inom området. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Utveckla samarbete med BUFF, Barn-och ungdomsfilmfestivalen

Scenkonst och musik

Burlövs kommun har ett utbud av arrangemang med scenkonst och musik som sträcker sig över he-
la året och hela kommunen, och som vänder sig till alla åldrar. Viktiga arenor i kommunen är bland 
annat Arlövs teater, Möllegården kultur, Arlövs bibliotek, Åkarps bibliotek, Kronetorps Mölla, Gran-
backen och Burlövs gamla prästgård.

Det är dock tydligt att kommunen saknar en fysisk scen för scenkonst och musik med en större 
publikkapacitet inomhus. Men även utomhus finns det en del att utveckla. Som det står i Burlövs 
kommuns Framtidsplan:

”De kulturella mötena skulle givetvis kunna utvecklas vidare genom kulturella aktiviteter på kom-
munens befintliga och tillkommande torg, för att få mer liv och rörelse. Kultur och event kan an-
vändas för att ändra beteendemönster och få fler att komma ut på gator och torg, vilket i sin tur 
kan ge mer trygghet i de offentliga rummen.”

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Initiera bildandet av en scenkonstförening.   

Kulturarv

Kultur i Burlöv verkar för att Burlövs kommuns fornminnen och kulturhistoria bevaras, men även 
att den sprids vidare till kommunens invånare. 

Industrimuseet 

Industri- och repslagerimuseet som ligger i Arlövs biblioteks källarplan översvämmades 2014. 
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Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Bygga upp museet på nytt

Kronetorps Mölla 

Kronetorps Mölla är en holländarekvarn från 1841 och Skånes största mölla. Den körs och visas av 
Burlövs Mölleförening. Hopbyggd med kvarnen är den gamla möllarebostaden från 1841. Båda är 
byggnadsminnesförklarade. I anslutning till Möllan finns en villa med föreningslokaler och festlokal. 
I dagsläget har Burlövs Mölleförening, Kulturföreningen Medvind, KFUM Burlöv, Fritidsfrämjandet, 
ABF Burlöv, Classic Mc Moped Club och Sofia Kultur kontinuerlig verksamhet där. Kronetorps Mölla 
är ett landmärke och en symbol för kommunen och Burlövs kommun vill fortsätta utveckla samar-
betet med föreningslivet kring Kronetorps Mölla. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Utveckla samarbetet med föreningarna kring verksamheterna vid Kronetorps Mölla
 Genom Kulturgarantin erbjuda fler elever möjligheten att få visningar och aktiviteter uppe vid 

Kronetorps Mölla. 

Burlövs gamla prästgård

Bara härads hembygdsförening äger Burlövs gamla prästgård och har inrett museet så som ett 
prästhem såg ut under slutet av 1800-talet. Kultur i Burlöv ansvarar för årliga arrangemangen na-
tionaldagsfirandet och midsommarfirandet vid Burlövs gamla prästgård. Det sistnämnda arrange-
manget genomför Burlövs folkdansgille på uppdrag av Kultur i Burlöv. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Genom Kulturgarantin ge fler elever möjlighet att besöka Burlövs gamla prästgård.

Möllegården kultur

Möllegården kultur med Charlotte Weibulls samlingar, ger kommunen stora möjligheter att expo-
nera kulturhistoriskt intressanta föremål och traditioner. Verksamheten omfattar även unika mu-
seipedagogiska utställningar om livet förr och årligen produceras ett antal utställningar som besöks 
av grupper från hela sydvästra Skåne. För barn- och ungdomsgrupper åtföljs visningen av en aktivi-
tet som ytterligare fördjupar upplevelsen från utställningen. 

En av de största utmaningarna Möllegården kultur står inför är att rädda Charlotte Weibulls sam-
ling. Under 2016 anlitade vi, genom Kulturen i Lund, konservator Cajsa Hallgren för att göra en för-
studie kring Charlotte Weibulls samling. Förstudien beskriver Charlotte Weibulls samling som i sto-
ra delar unika och med ett kulturhistoriskt värde som höjs av att den finns kvar i sin ursprungliga 
miljö på Möllegården kultur. Men lokalerna där samlingarna finns är långt ifrån ändamålsenliga och 
delar av samlingen hotas att förstöras. Det har heller inte gjorts någon riktig katalogisering av sam-
lingen vilket gör att det är omöjligt att fastställa omfattningen, men uppskattningsvis handlar det 
om någonstans mellan tre och tiotusen föremål. Hallgren bedömer dock chansen att rädda sam-
lingen och att kunna använda den i framtida utställningsverksamhet som goda. Men då krävs hand-
ling. Det krävs ändamålsenliga lokaler och det krävs resurser till katalogisering av samlingen, för att 
den ska kunna tillgängliggöras. När Burlövs kommun tog emot Charlotte Weibulls samling så var 
det bland annat med donationsvillkoren att samlingen skulle hållas intakt samt att den skulle göras 
tillgänglig för publik. 
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Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Rädda och göra Charlotte Weibulls samling mer tillgänglig

Kulturmiljö

Burlövs kommun har ett stort och omfattande område som är av riksintresse för kulturmiljö och är 
rik på fornminnen som är skyddade enligt kulturminneslagen. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Bättre lyfta fram kommunens kulturmiljö. 

Folkbildning

Folkbildningen i Burlöv består av sju studieförbund och en folkhögskola. 

Verksamma studieförbund är ABF, Folkuniversitet, Ibn Rushd, Sensus, SISU Idrottsutbildarna, Studi-
efrämjandet och Vuxenskolan. 

Totalt finns elva studieförbund enligt Region Skåne och i Burlöv saknas Bilda, Kulturens Bildnings-
verksamhet, Medborgarskolan och NBV.

Under perioden 2017‒2020 vill vi

 Utveckla samverkan med redan verksamma studieförbund
 Tillsammans med studieförbunden erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud och kultu-

revenemang
 Inleda samarbete med de fyra studieförbund som inte bedriver verksamhet i kommunen.
 Inleda ett fördjupat samarbete med Hvilans folkhögskola. 
 Erbjuda Hvilans folkhögskolas fritidsledarlinje praktikplatser inom kommunen.  

Turism

Turisminformationen i kommunen – broschyrdistribution, svara på enkäter och lämna underlag till 
olika former av statistik som rör turismen ‒ har en utvecklingspotential. På Arlövs bibliotek finns en 
särskild avdelning för turisminformation.

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi 

 Att kommunens sevärdheter på ett bättre vis lyfts fram och marknadsförs.

Kultur och hälsa

Även om kultur och hälsa är ett komplext begrepp så har forskningsresultat länge visat att kultur 
kan bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande och kultur används på allt fler håll inom vården. 
Det är viktigt att Burlövs kommun håller sig uppdaterade inom området. Lyckade kultur-för-äldre-
projekt har genomförts de senaste åren i samarbete mellan Kultur i Burlöv, Socialförvaltningen, 
ABF och Teater Sagohuset och en kultur för äldre-grupp har bildats. Burlövs kommun har också kul-
turella mötesplatser som i sig kan vara en lisa för själen, som t.ex. Möllegården kultur och Krone-
torps Mölla, dit man kan komma och bara vara, för sig själv, men man kan också lätt bli en del i ett 
sammanhang och skapa tillsammans med andra. 

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi

 Utveckla samarbetet med socialförvaltningen 
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 Utveckla arbetet och fortsätta med Kultur för äldre

Kulturella och kreativa näringar

I Burlöv ser vi de kulturella och kreativa näringar som viktiga för vår lokala utveckling på flera sätt. 
De kulturella och kreativa näringarna kan till exempel bidra med att fler kommer i sysselsättning, 
öka attraktiviteten för Burlöv som besöks/turistmål, skapa identitet hos både anställda, företagare, 
kommuninvånare och Burlöv som kommun generellt, bidra till mångfald och integrering, ge ett för-
bättrar företagsklimat samt bidra med meningsfullhet och utveckling för kommuninvånare. 

Under perioden 2017-2019 2020 vill vi

 Utveckla samverkan inom kultursektorn, inom branscherna arkitektur, form och design, film, 
fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och be-
söksnäring samt upplevelsebaserat lärande för att förbättra, utveckla och stärka deras förut-
sättningar.

 Inleda ett arbete där vi primärt tillsätter en arbetsgrupp av både kommunala tjänstemän men 
också experter och intressenter från näringslivet och föreningslivet för att:
- Koppla ihop potentiella projekt med eller initierade av de kulturella näringarna och det lö-

pande arbetet med Burlövs kommuns kulturplan som helhet. 
- Identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar, deras villkor 

och möjligheter för att utvecklas och växa i kommunen
- Arbeta för kulturella och kreativa näringar och deras betydelse för den lokala arbetsmark-

nadsutvecklingen 
- Främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och expone-

ring av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och kreativa sektorn 
- Se över hur vi kan bibehålla och bidra till ökad och opåverkad kultur i Burlöv för alla

 Skapa tydlighet och förenkling för ekonomiska förutsättningar för utvecklings- och samverkans-
projekt mellan kulturella näringar och kommunen 

 Arbeta förvaltningsöverskridande utifrån kulturens möjlighet att bidra till utveckling samt även 
arbeta med projekt som innefattar eller gränsar mellan kultur, idrott och CSR. 

Områden som prioriteras för att ge ökade framgång, hållbar kulturutveckling, inom de kreativa nä-
ringarna såväl som för kommunen är:

 Arbeta med begreppet affärsnytta och förståelse från kulturens sida. 
 Arbeta medvetet kring hur på kultur kan påverkas med privat finansiering 

Burlövs Kulturskola

Kulturskolan är till för barn och unga i Burlövs kommun i åldern 4‒21år som ska få möjlighet att ut-
vecklas och kommunicera genom musik, dans, bild & form och teater samt med lätthet kunna 
tillägna sig ett rikt kulturutbud på sin fritid.

Kulturskolan ska vara tillgänglig och jämlik för barn och unga, sätta eleverna i centrum och låta dem 
ha inflytande på aktiviteterna. Med pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal kan kultursko-
lan bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

I samarbetet med centrala specialpedagogteamet, biblioteket, rektorer och förskolechefer skapa 
förutsättningar för arbetet i ”Språktrappan”, språkutveckling i förskolan och förskoleklass samt or-
ganisera samverkan med grundskolan, som en resurs till måluppfyllelse med estetiska lärprocesser.
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Kulturskolan bidrar till ett levande kulturliv i kommunen genom att skapa variationer, upplevelser 
och utveckling för elever och publik genom utåtriktad verksamhet och samverkan med andra kul-
turskolor, föreningar och företag.

Under perioden 2017–2019 2020 vill vi 

 Garantera en kulturupplevelse genom ”Kulturgarantin” varje år till barn i åldern 1‒3 år i försko-
lan samt till åk 2 i grundskolan.

 Hitta nya samarbetsformer för nyanlända samt grupper/individer med funktionsnedsättning.
 Genom marknadsföring i olika medier öka kännedom om kulturskolans verksamhet för barn 

och unga.

Dokumenttyp Plan
Dokumentnamn Kulturplan för Burlövs kommun 2017–2020
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2017-02-06, § 8, reviderad 
Diarienummer KS/2016:944
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande -
Historik -
Dokumentansvarig Kultur- och fritidschef
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:443-809

§ 115
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt förlänga Burlövs kulturplan att gälla till och med den 31 decem-
ber 2020.

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har en kulturplan som gäller fram till den 31 december 2019. 

Varje kommun som vill samverka med region, stat eller andra aktörer bör ha en kulturplan eller motsva-
rande. Det är viktigt att inblandade aktörer kan se vad kommunen har för mål och strategier för att säker-
ställa att de inblandade aktörernas medel nyttjas i linje med deras mål/strategier.

Kultur- och fritidsavdelningen har gått igenom befintlig kulturplan och kommit fram till att det kommer 
att krävas en större insats för att kunna leverera en plan som matchar ambitionerna i Burlövs kommun. 
Verksamheten föreslår även att kulturplanen ersätts med en kultur- och fritidsplan, vilket ger ett mer 
heltäckande strategiskt underlag för hela kultur- och fritidsverksamheten.

För att kunna frigöra den tid som behövs för att ta fram en ny kultur- och fritidsplan behöver den befintli-
ga kulturplanen förlängas ett år fram till den 31 december 2020. Förlängningen av kulturplanen innebär 
också att Burlöv kommun kan synkronisera kultur- och fritidsplanen med Region Skåne, som tar fram en 
ny kulturplan inför 2021, samt med det interna arbetet med att se över föreningsbidragssystemet. 

Förvaltningens bedömning är att en ny kultur- och fritidsplan kan vara klar för beslut under hösten 2020. 

Kulturplanen föreslås också revideras på så sätt att den del som rör biblioteket tas bort. Skälet är att full-
mäktige den 17 juni 2019, § 46 antagit Biblioteksplan 2019-2022.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Förslag till Burlövs kulturplan 2017-2020
Delrapport Burlöv kulturplan, december 2019

___
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DIARIENUMMER
KS/2016:944-860 

Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 
2019

December 2019 har Utbildning och kulturförvaltningen haft en intern deluppföljning av 
Kulturplanen inför förlängningen av Kulturplanen år 2017-2020.

Insatser inom biblioteksverksamheten har dock följts upp i samband med framtagande av-
Biblioteksplanen 2018-2022 fastställd av kommunfullmäktige den 17 juni 2019. 

Nedan återfinns en matris på aktuell status för insatserna i Kulturplanen (exklusive Biblioteksverk-
samheten). 

Insats Pågår Ej påbörjad
/aktuell

Avslutad Fortlöper 
2020

Genomföra och utvärdera Kulturgarantin x X

Genomföra och utvärdera projektet ”Kulturcrew” x

Fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället x X

Fler arrangemang för, med och av ungdomar x X

Kulturgarantin etableras och utvärderas x X

Bygga en ny permanent utställning som visar delar av 
Charlotte Weibulls samling

x

Arbeta med att rädda samlingen och att göra den mer till-
gänglig. 

X x X

Ta fram en vård- och underhållsplan för den offentliga 
konsten

X

Utveckla samarbete med BUFF, Barn-och ungdomsfilmfes-
tivalen

x X

Initiera bildandet av en scenkonstförening.   X

Bygga upp indistrimuseet på nytt x

Utveckla samarbetet med föreningarna kring verksamhe-
terna vid Kronetorps Mölla

x x

Genom Kulturgarantin erbjuda fler elever möjligheten att 
få visningar och aktiviteter uppe vid Kronetorps Mölla. 

x

Genom Kulturgarantin ge fler elever möjlighet att besöka 
Burlövs gamla prästgård.

x x

Rädda och göra Charlotte Weibulls samling mer tillgänglig X
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Bättre lyfta fram kommunens kulturmiljö X

Utveckla samverkan med redan verksamma studieförbund x X

Tillsammans med studieförbunden erbjuda kommuninvå-
narna ett brett kulturutbud och kulturevenemang

x x

Inleda samarbete med de fyra studieförbund som inte be-
driver verksamhet i kommunen.

x

Inleda ett fördjupat samarbete med Hvilans folkhögskola. x x

Erbjuda Hvilans folkhögskolas fritidsledarlinje praktikplat-
ser inom kommunen.  

X

Att kommunens sevärdheter på ett bättre vis lyfts fram 
och marknadsförs.

x

Utveckla samarbetet med socialförvaltningen x

Utveckla arbetet och fortsätta med Kultur för äldre X

Utveckla samverkan inom kultursektorn, inom branscher-
na arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mo-
de, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, 
turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande 
för att förbättra, utveckla och stärka deras förutsättning-
ar.

x

Inleda ett arbete där vi primärt tillsätter en arbetsgrupp 
av både kommunala tjänstemän men också experter och 
intressenter från näringslivet och föreningslivet för att:

X

- Koppla ihop potentiella projekt med eller initiera-
de av de kulturella näringarna och det löpande 
arbete med Burlövs kommuns kulturplan som 
helhet. 

x

- Identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kul-
turella och kreativa näringar, deras villkor och 
möjligheter för att utvecklas och växa i kommu-
nen

x

- Arbetar för kulturella och kreativa näringar och 
dess betydelse för den lokala arbetsmarknadsut-
vecklingen

X

- Främjar och stärka kapaciteten när det gäller vill-
kor för produktion, distribution och exponering 
av erbjudande, produkter och tjänster inom den 
kulturella och kreativa sektorn 

X

Se över hur vi kan bibehålla och bidra till ökad och opåver-
kad kultur i Burlöv för alla

X

Skapa tydlighet och förenkling för ekonomiska förutsätt-
ningar för utvecklings och samverkansprojekt mellan kul-
turella näringar och kommunen 

X
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Arbete förvaltningsöverskridande utifrån kulturens möjlig-
het att bidra till utveckling samt även arbeta med projekt 
som innefattar eller gränsar mellan kultur, idrott och CSR. 
Arbeta med begreppet affärsnytta och förståelse från kul-
turens sida. 

X

Arbeta medvetet kring hur på kultur kan påverkas med 
privat finansiering 

X

Garantera en kulturupplevelse genom ”Kulturgarantin” 
varje år till barn mellan1-3 år i förskolan samt till åk 2 i 
grundskolan.

x X

Hitta nya samarbetsformer för nyanlända samt grup-
per/individer med funktionsnedsättning.

X

Genom marknadsföring i olika medier öka kännedom om 
kulturskolans verksamhet för barn och unga.

x X
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:791-420

§ 10
Antagande av lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och 
med den 1 mars 2020, samt

att lokala miljöföreskrifter antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109, därmed upphör 
att gälla.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande lokala miljöföreskrifter antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109. Då det 
uppstod behov att uppdatera föreskrifterna valde miljö- och byggnämnden 2016 att ta fram ett nytt för-
slag. Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2016, § 70, godkändes ett nytt förslag till lokala miljöföre-
skrifter, som översändes till kommunstyrelsen för antagande i fullmäktige (KS/2016:587).

Kommunstyrelsen framförde vid sitt sammanträde den 12 september 2016, § 105, synpunkter rörande 
§§ 2, 4 och 5 i förslaget och återremitterade ärendet till nämnden för vidare utredning och förtydligande.

Vid sitt sammanträde den 13 december 2016, § 130, föreslog nämnden ändringar i §§ 4‒5 och återremit-
terade ärendet till förvaltningen för ytterligare revideringar.

Till miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019, § 99, förelåg ändringar i §§ 4‒5 
utifrån återremissen. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen då nämnden ville att 
ärendet skulle skickas på remiss till Lantbrukarnas riksförbund.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 12 november 2019, § 118, förelåg nytt förslag till före-
skrifter, uppdaterat utifrån yttrande från Lantbrukarnas riksförbund. Föreliggande förslag godkändes av 
nämnden och översändes till kommunfullmäktige för antagande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Förslag till reviderade lokala miljöföreskrifter
Beslut miljö- och byggnämnden 2019-11-12, § 118
Nu gällande miljöföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 2007-11-19, § 109
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-26

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:791-420

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av lokala miljöföreskrifter för Burlövs 
kommun
Sammanfattning
Nu gällande lokala miljöföreskrifter antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2007, 
§ 109. Då det uppstod behov att uppdatera föreskrifterna valde miljö- och byggnämnden 2016 
att ta fram ett nytt förslag. Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2016, § 70, godkändes ett 
nytt förslag till lokala miljöföreskrifter, som översändes till kommunstyrelsen för antagande i 
fullmäktige (KS/2016:587).

Kommunstyrelsen framförde vid sitt sammanträde den 12 september 2016, § 105, synpunkter 
rörande §§ 2, 4 och 5 i förslaget och återremitterade ärendet till nämnden för vidare utredning 
och förtydligande.

Vid sitt sammanträde den 13 december 2016, § 130, föreslog nämnden ändringar i §§ 4‒5 och 
återremitterade ärendet till förvaltningen för ytterligare revideringar.

Till miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019, § 99, förelåg ändringar i 
§§ 4‒5 utifrån återremissen. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen då 
nämnden ville att ärendet skulle skickas på remiss till Lantbrukarnas riksförbund.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 12 november 2019, § 118, förelåg nytt förslag 
till föreskrifter, uppdaterat utifrån yttrande från Lantbrukarnas riksförbund. Föreliggande förslag 
godkändes av nämnden och översändes till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla 
från och med den 1 mars 2020, samt

att lokala miljöföreskrifter antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109, där-
med upphör att gälla.
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Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsen framförde vid sitt sammanträde den 12 september 2016 (§ 105) synpunkter 
rörande §§ 2, 4 och 5 i förslaget och återremitterade ärendet till miljö- och byggnämnden för vi-
dare utredning och förtydligande. 

Gällande § 2 angående avloppsanordning lämnade kommunstyrelsen synpunkter på att tid-
punkt saknas för när åtgärder ska vara vidtagna för att uppfylla lagstiftningens krav på rening in-
nan utsläpp. Miljö- och byggnämndens kommentar på synpunkten är att det ej finns bemyndi-
ganden i miljöbalken och tillhörande lagstiftning att införa lokal föreskrift rörande tid för åtgärd. 
Tidpunkter för åtgärders genomförande finns i kommunens VA-plan som är antagen av kom-
munfullmäktige.

På § 4 angående djurhållning lämnades synpunkter kring huruvida punkt 3 ska ange ”orm” eller 
”giftorm”. Miljö- och byggnämnden vidhåller det ursprungliga förslaget ”giftorm”. Det finns med 
stor sannolikhet ett antal fall där ormar hålls utan att nämnden har vetskap om dem. Då det gäl-
ler ormar som kramar ihjäl sitt byte är dessa ofta större och mindre aggressiva. De bedöms däri-
genom inte utgöra någon omedelbar fara för sin omgivning. Då det gäller giftormar däremot, 
kräver dessa en tillsyn och skötsel baserad på stor specialkunskap för att de ska kunna hållas på 
ett för såväl ägare som omgivning säkert sätt.

Under § 5 angående spridning av gödsel har vissa ändringar gjorts sedan kommunstyrelsens 
återremiss. Den största ändringen är avståndsgränsen för spridning av gödsel vid område med 
detaljplan för bebyggelse och tätbebyggt område. Efter miljö- och byggnämndens remiss till 
lantbrukarnas riksförbund ändrades förslaget från 300 meter till 150 meter. Formuleringen om 
att nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen har också strukits från förslaget. 
I första och tredje stycket under § 5 har ”detaljplan” byts till ”detaljplan för bebyggelse”.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Förslag till reviderade lokala miljöföreskrifter
Beslut miljö- och byggnämnden 2019-11-12, § 118
Nu gällande miljöföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 2007-11-19, § 109

Beslut i ärendet delges

Miljö- och byggnämnden
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1/7
DIARIENUMMER
MBN/2016:578 

Lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx
Förslag upprättat av miljö- och byggnämnden 2019-11-12, § 118

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42-44 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige 
följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter inom Burlövs kommun, för att skydda 
människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning
2 §
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljö- och 
byggnämnden för att 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas 
    till eller 

2. ansluta vattentoalett till befintlig enskild avloppsanordning. 

Enligt dessa lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och byggnämnden för att 

3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis 
    avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom område 
    med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på 
    kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan. 

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till mil-
jö- och byggnämnden för att 

4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3, 

5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
    avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver till-
stånd enligt 1 kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet enbart till en allmän avloppsanläggning.
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Annan toalett än WC
3 §
Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att få inrätta annat slag av toalett än vattentoa-
lett, t.ex.:

1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering.

Djurhållning
4 §
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm 

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Spridning av gödsel
5 §
Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom område med detaljplan för be-
byggelse, inom tätbebyggt område som anges på kartbilaga eller närmare än 150 meter från så-
dant område.

Förbudet gäller inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst och fjäderfä om den 
sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. 

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet gäller, intill område med detaljplan för 
bebyggelse gäller, utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter, att:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållan-
     den som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med 
     vind från bebyggelsen innebär minst risk. 

2. Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter och vattendrag att de 
     riskerar att förorenas. Spridning får dock aldrig göras närmare än 20 m från 
     vattenområde.

Gödselstad
6 §
Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med 
detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmäla detta till 
Miljö- och byggnämnden. 
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Detsamma gäller, med stöd av 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt 
dessa föreskrifter även inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på kartbilaga och som in-
te omfattas av detaljplan.

Tomgångskörning
7 §
En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en (1) minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö*, 
2. om motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på 

      fordonet som inte avser uppvärmning eller komfortkyla.

* Högst 1 minuts tomgångskörning gäller dock även fordon som stannats vid 
   järnvägsövergång med fällda bommar.

Skydd för vattentäkter
8 §
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, 
lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande kemiska produkter ska anmäla detta till miljönämnden 
innan upplaget påbörjas. 

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 23 §§ förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om 
vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

Värmepumpar
9 §
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvin-
ning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 1 
kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Vad som sägs i pa-
ragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren utövar tillsyn över.

Eldningsanordning
10 §
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte 
är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank är inte tillåten 1 maj – 30 september inom om-
råde med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på kartbilagan och 
som inte omfattas av detaljplan. 
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Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
11 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god 
och att bränslet ska vara torrt. 

Enligt 29 kap 1 § miljöbalken kan eldning med avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spån-
skivor eller liknande material vara straffbar. 

Regler om sotning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning 
ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem år. 

Eldning av trädgårdsavfall
12 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under ti-
den 1 april - 30 september. 

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i Renhållningsordning för 
Burlövs kommun, med föreskrifter om avfallshantering. 

Regler om eldning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.

Bränning av halm
13 §
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Med halm menas strå, stjälk eller 
delar av blast.

Ansökan och anmälan
14 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan 
till miljö- och byggnämnden vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt 
de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller an-
läggningar som avses i ansökan eller anmälan. 

Dispens
15 §
Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är 
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
16 §
Miljö- och byggnämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, för 
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt taxa enligt miljöbal-
ken som kommunfullmäktige antagit. 
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Överklagande
17 §
Miljönämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen. 

Straffbestämmelser
18 §
Bestämmelser om straff och förverkande vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljö-
balken.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
19 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den DD MÅN 2020. Äldre lokala miljöföreskrifter ska tilläm-
pas på ärenden som har inletts dessförinnan. 

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar

Fredrik Jörgensen
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/xxxxxxx
Beslutad med stöd av 9 kap. 7–8 §§ och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808), samt 13, 17, 39–40 och 42–44 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 2020-MM-DD
Historik Ersätter lokala miljöföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2007-11-19, § 109 (BKFS 2007:1)
Dokumentansvarig Miljö- och byggchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Kartbilaga
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2019-11-12 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN/2016:578

§ 118
Revidering lokala miljöföreskrifter

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar

att § 4 p. 3 ändrats från ”orm” till ”giftorm” och texten: ”samt inom de tätbebyggda områden som har 
märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan” ändrats till ”eller områdesbestämmelser”,

att i § 5 ändra från ”detaljplan” i stycke ett och tre och till ”detaljplan för bebyggelse”, 

att i § 5 ändra till ”150 meter” från tidigare ”300 meter”, 

att i § 5 förtydliga med ett tredje stycke,

att i § 5 stryka punkt 2 från förslag 1.2,

att godkänna det reviderade förslaget till lokala miljöföreskrifter samt

att översända det reviderade förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden godkände den 14 juni 2016 förslag till ”Lokala miljöföreskrifter för Burlövs kom-
mun”, framtaget av miljö- och byggavdelningen.

Miljö- och byggnämndens förslag byggde då, liksom nu, huvudsakligen på Sveriges Kommuners och 
Landstings (SKL) förslag med kommentarer från augusti 2012 och kommunens senast antagna föreskrifter 
från 2008. Närliggande kommuners senast antagna föreskrifter har varit vägledande. 

Kommunstyrelsen framförde vid sitt sammanträde den 12 december 2016, synpunkter rörande §§ 2, 4 
och 5 i förslaget och återremitterade till miljö- och byggnämnden för vidare utredning och förtydligande.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 13 december 2016 gjorde miljö- och byggavdelningen 
ändringar i § 4 och § 5 som krävde nämndens ställningstagande. Ärendet återremitterades till förvaltning-
en för ytterligare revideringar. 

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019 gjorde miljö- och byggavdelningen 
ändringar i § 4 och § 5 som krävde nämndens ställningstagande. Ärendet återremitterades till förvaltning-
en för bland annat remiss till Lantbrukarnas riksförbund.
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Yrkanden
Lars-Göran Larsson (C) yrkar att avståndet som anges under § 5 första stycket, angående spridning av 
gödsel nära område med detaljplan för bebyggelse och tätbebyggt område, minskas till 0 meter.

Håkan Dahlgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag gällande avståndet 150 meter under § 5 första 
stycket.

Vlado Somljacan (MP) yrkar att avståndet som anges under § 5 första stycket ökas till 300 meter.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.26-18.30.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att Håkan Dahlgrens (M) yrkande är huvudförslag.

Ordföranden ställer Lars-Göran Larssons (C) yrkande mot Vlado Somljacans (MP) yrkande och finner att 
nämnden utser Lars-Göran Larssons (C) yrkande att vara motförslag till huvudförslaget. Votering begärs 
och verkställs.

Nämnden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Lars Göran Larssons (C) yrkande, nej-röst för 
Vlado Somljacans (MP) yrkande.

Voteringen utfaller enligt följande:

Namn Ja Nej Avstår
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Lisa Fritzin (L) X
Rolf Hagmann (SD) X
Lars-Olle Olsson (S) X
Håkan Dahlgren (M) X
Petra Ekström (S) X
Roland Bäck (SD) X
Vlado Somljacan (MP) X
Lars-Göran Larsson (C) X

Voteringen utfaller med två ja-röster mot fyra nej-röster. Ordföranden finner därmed att Vlado Soml-
jacans (MP) yrkande utses att vara motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer Håkan Dahlgrens (M) yrkande, huvudförslaget, mot Vlado Somljacans (MP) yrkande, 
motförslaget, och finner att nämnden beslutar i enlighet med Håkan Dahlgrens (M) yrkande. Votering be-
gärs och verkställs.

Nämnden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Håkan Dahlgrens (M) yrkande, nej-röst för 
Vlado Somljacans (MP) yrkande.

Voteringen utfaller enligt följande:
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Namn Ja Nej Avstår
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Lisa Fritzin (L) X
Rolf Hagmann (SD) X
Lars-Olle Olsson (S) X
Håkan Dahlgren (M) X
Petra Ekström (S) X
Roland Bäck (SD) X
Vlado Somljacan (MP) X
Lars-Göran Larsson (C) X

Voteringen utfaller med åtta ja-röster mot en nej-röst. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar 
i enlighet med Håkan Dahlgrens (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Gällande lokala miljöföreskrifter 
Förslag 1.2 till reviderade lokala miljöföreskrifter
Förslag 1.3 till reviderade lokala miljöföreskrifter
Lantbrukarnas riksförbund Burlövs yttrande
Lantbrukarnas riksförbund Skånes yttrande

___
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12FS 2008:.32 
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Kungörelse om lokala föreskrifter angående miljö och hälsa; 

utfärdad den I O mars 2008. 

Burlövs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 19 november 2007 med stöd av .39 
och 40 §§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 
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BURLÖVS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
12FS 2008:32 

2007-09-17 MBN/2007: 621 

Lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun 

Lokala.föreskrifter får Burlövs kommunfår att skydda människors hälsa och 
mi/jön, meddelade av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109. 

Med stöd av 13, 17, 39, 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön. 

Inledande bestämmelser 
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Avlopp 
2 § För att fil inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 
ansluten, exempelvis för bad-, disk- och tvättvatten, krävs tillstånd av Miljö- och 
byggnämnden. 

Annan toalett 
3 § Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnämnden för att fil inrätta 

1. förmultningstoalett, 
2. eltoalett 
3. torrtoalett med latrinkompostering 

Djurhållning 
4 § Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det tillstånd 
av Miljö- och byggnämnden för att fil hålla 

4. nötkreatur, häst, get, filr eller svin, 
5. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
6. orm. 

Gödsling 
5 § Naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte spridas inom område 
med detaljplan, inom tätbebyggt område som anges på kartbilaga eller närmare 
än 300 m från sådant område. 

Förbudet gäller ej för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst och 
fjäderfä i ringa omfattning om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. 

Gödselstad 
6 § Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djur
spillning skall anmäla detta till Miljö- och byggnämnden. Detta gäller såväl inom 
område med detaljplan som annat tätbebyggt område enligt kartbilaga. 
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Torngångskörning 
7 § Inom område med detaljplan får förbränningsmotorn i ett stillastående 
motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en (1) minut 
Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, tex. i trafikkö*, 
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som avser 
uppvärmning. 

* Högst 1 minuts tomgångskörning gäJler dock även fordon som stannats vid 
järnvägsövergång med fällda bommar. 

Skydd för vattentäkter 

12FS 2008:32 

8 § För att förhindra att ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäJcter 
förorenas krävs tillstånd av Miljö- och byggnämnden för att anordna upplag eller 
anläggning där kemiska produkter hanteras. 

Värrnepurnpar 
9 § Den som avser att anordna anläggning för utvinning av värme och/ eller kyla 
ur mark, yt- eller grundvatten skall söka tillstånd för detta hos Miljö- och bygg
nämnden. 

Eldning 
10 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäJler att 
lufttillförseln skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt Ved ska ha torkat 
minst ett år. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, 
spånskivor eller liknande material är förbjuden. 

Småskalig fastbränsleeldning för uppvärmning och varmvattenberedning inom 
område med detaljplan, ska vara miljögodkänd, uppfylla·Jfoverkets Byggregler 
avseende fastbränsleeldning och vid manuell bränsletillförsel vara utformad med 
ackumulatortank. 

Trädgårdsavfall 
11 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden under tiden 
15 mars - 15 olctober inom område med detaljplan. Miljö- och byggnämnden kan 
medge undantag för Valborgsmässobål eller liknande. 

Bränning av halm 
12 § Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. 

Undantag 
13 § Miljö- och byggnärnnden kan medge undantag från dessa föreskrifter, om 
det kan ske utan risk för olägenheter för människors häJsa och miljön. 

Ansvar 
14 § Den som bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till ansvar enligt 
29 kap. miljöbalken. 

Avgifter 
15 § Miljö- och byggnärnnden får ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige 
faststäJld taxa för ansökan om tillstånd, handläggning av anmälan eller tillsyn i 
övrigt av föreskrifterna. 

1 Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008. 

2. Avseende småskalig fastbränsleeldning för uppvärmning och varmvatten
ber_edning som installerats före den 1 januari 2008 ska dessa uppfylla kraven 
enligt§ 10 senast den 31 december 2009. 

3- Ansökan till Miljö- och byggnänmden enligt lokala föreskrifter ska, enligt 46 § 

//, 

förordningen om miljöfarlig verksanihet och hälsoskydd, vara skriftlig och inne-
hålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskriv-("/1 ninga'. som_ behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som · 

/ ;::iv.~P~ 1 ::in~nlrnn 
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Kommungräns 

Detaljplanelagt område 

Annat tätbebyggt område 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:771-172

§ 12
Antagande av program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 
2020—2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022 enligt i ärendet redovisat 
förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till program för Burlövs kommuns arbete med kris-
beredskap 2020–2022. Programmet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för 
arbetet med krisberedskap under programperioden. 

Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommu-
ner och regioner ska minska sårbarheten i respektive verksamhet och ha en god förmåga att hantera 
samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Syftet med dokumentet är även att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs 
i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779) samt redovisa hur 
den ekonomiska ersättningen ska användas under mandatperioden. Enligt överenskommelsen ska kom-
munerna ta fram ett styrdokument för hur arbetet med krisberedskapen ska bedrivas. Styrdokumentet 
ska innehålla följande:

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kom-

munalförbund
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller upp-

datera under mandatperioden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16
Förslag till program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-16

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:771-172

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Åsa Mikkelsen 
Telefon: 040-625 66 39 
E-post: asa.mikkelsen@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av program för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap 2020–2022 

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till program för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap 2020–2022. Programmet beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för arbetet med krisberedskap under programperioden. 

Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen 
syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i respektive verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap. 

Syftet med dokumentet är även att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden 
som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–
09779) samt redovisa hur den ekonomiska ersättningen ska användas under mandatperioden. 
Enligt överenskommelsen ska kommunerna ta fram ett styrdokument för hur arbetet med kris-
beredskapen ska bedrivas. Styrdokumentet ska innehålla följande:

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022 enligt i ärendet 
redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin
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Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16
Förslag till program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen
Länsstyrelsen Skåne, enheten för samhällsskydd och beredskap
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Titel Program för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap 2020‒2022 

Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen
Diarienummer KS/2019:771-172
Beslutad med stöd av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgär-

der inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap

Kungjord -
Ikraftträdande -
Historik Ersätter Styrdokument för krisberedskap  

KS/2016:868
Dokumentansvarig Charlotta Dehlin Wemme, kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Beskrivning av styrdokumentets funktion
Detta dokument beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för kommunens ar-
bete inom krisberedskap för perioden 2020–2022. Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, LEH. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbar-
heten i respektive verksamhet och ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet med dokumentet är också att beskriva hur kommunen 
avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 
18/03101 MSB 2018–09779) samt redovisa hur den ekonomiska ersättningen ska användas under 
mandatperioden.

Utifrån lagstiftningen har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL (nu Sveriges Kommuner och Regioner, SKR), tecknat ovan nämnda överenskom-
melse som ytterligare preciserar statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen ska genomföras. Där 
regleras även den ersättning kommunerna erhåller för att genomföra dessa uppgifter. 

Nedan preciseras kommunernas uppgifter enligt 2 kap. i LEH:

 risk- och sårbarhetsanalys
 planering
 geografiskt områdesansvar
 utbildning och övning
 rapportering.

Denna plan för kommunens krisberedskap gäller 2020–2022. Kommunstyrelsen ska därefter anta nytt 
styrdokument det första året i en ny mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2019-12-16 (KS 
2019.6052) fattat beslut ”Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap.

Styrdokumentet inkluderar inte annat säkerhetsarbete eller uppgifter enligt annan lagstiftning, såsom 
till exempel lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Styrdokumentet inkluderar inte kommunens övergripande krisledningsplan, åtgärdsförslag samt ut-
bildnings- och övningsplan. Krisledningsplan för Burlövs kommun antas separat av kommunfullmäktige 
under mandatperioden. 

Risk- och sårbarhetsanalys för Burlövs kommun som belyser risker och sårbarheter och redovisas och 
fastställs av kommundirektören under första året i mandatperioden. 

Utbildnings- och övningsplan 2020–2022 uppdateras kontinuerligt utefter de händelser och behov 
som uppstår.
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Övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden
Målsättningar för Burlövs kommuns krisberedskapsarbete
Målsättningarna för krisberedskapsarbetet utgör grundfundament för arbetet och är hämtade från 
den nationella säkerhetsstrategin beslutad av regeringen i januari 2017:

 reducera risk för, och konsekvenserna av, oönskade händelser som kan medföra samhällsstör-
ningar och/eller kris i Burlövs kommun

 värna om liv och hälsa för de som bor och verkar i kommunen
 kontinuerligt upprätthålla Burlövs kommuns funktionalitet
 begränsa eller helt hindra skador på egendom och miljö, 

samt från Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2019–2022:

 minska konsekvenserna av en befarad eller inträffad kris för alla som vistas i Burlövs kommun
 säkerställa förtroendet för och driften av samhällsviktig verksamhet under en kris
 ge medborgare och andra aktörer riktig och relevant information i en kris.

Styrning av krisberedskapsarbetet i Burlövs kommun
All verksamhet inom Burlövs kommun ska ha en god förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, åter-
hämta sig från samt lära av oönskade händelser som drabbar den enskilda verksamheten. Burlövs 
kommun ska med andra ord i så hög utsträckning som möjligt kunna upprätthålla och bedriva sin verk-
samhet oavsett vad som inträffar.  

Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de närmast 
berörda; hos den organisation som drabbas samt hos den eller de verksamheter som är inblandade. I 
enlighet med grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst ansvar under normala förhållanden 
detta ansvar även vid en oönskad händelse. Detta innebär att den nämnd, det bolag eller förbund vars 
verksamhet drabbas av en oönskad händelse också ansvarar för att hantera den. Ansvaret innebär så-
väl förebyggande arbete för behandling av en risk eller sårbarhet som hantering av en inträffad oöns-
kad händelse. Ansvaret gäller oavsett om den oönskade händelsen föranleder kris för organisationen.

En oönskad händelse drabbar inte sällan flera verksamheter och organisationer. Ansvar för hante-
ring/behandling av en oönskad händelse, risk eller sårbarhet kan alltså åligga flertalet aktörer, såsom 
kommunstyrelse eller annan nämnd, bolag eller förbund samtidigt. Respektive drabbad förvaltning, 
bolag eller förbund ska så långt som möjligt hantera konsekvenserna av en inträffad oönskad händel-
se. I det fall den oönskade händelsen föranlett en kris som är av sådan dignitet att krisen inte kan han-
teras på ett tillfredsställande sätt kan krishanteringen samordnas av Burlövs kommuns centrala kris-
ledning (se Central krisledningsplan för Burlövs kommun, KS/2018:567). Ansvar för att se till att krisen 
hanteras kvarstår dock och åligger fortsatt den drabbade nämnden, bolaget, förbundet. 

Kommunen har en krisledningsnämnd som vid behov fattar beslut vid samhällsstörningar, extraordinä-
ra händelser och höjd beredskap. Högsta ansvariga tjänsteman för kommunens krisberedskap är kom-
mundirektören. För nuvarande kommundirektör finns ett särskilt beslut som styr ansvaret vid höjd be-
redskap (KS/2017:879). 
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Arbetet med krisberedskap är tätt förbundet med övrigt kvalitetsarbete och ska ske som en kontinuer-
lig process för kommunkoncernens samtliga samhällsviktiga verksamheter. Respektive nämnd har det 
yttersta ansvaret för arbetet inom den egna verksamheten och i enlighet med detta dokument.

Burlövs kommun har säkerhetssamordnare placerad centralt på kommunledningsförvaltningen. Kris-
beredskapsarbetet ligger under kommunledningen och samordnas av kanslichef och säkerhetssamord-
naren. Säkerhetssamordnaren ska verka för en god krisberedskap inom kommunens samtliga förvalt-
ningar och placeringar på den centrala förvaltningen underlättar detta arbete. Till hjälp finns kontakt-
personer på respektive förvaltning.

Centralt tas ett flertal underlag fram som i varierande grad styr förvaltningarnas arbete. Ett sådant är 
krisledningsplaner där en mall ska tas fram för att en förvaltnings krisledningsplan ska fungera ihop 
med den centrala. I övrigt bedrivs arbetet i hög grad i projektform där grupper sammansätts utifrån 
uppgiftens krav. 

Prioriteringar inom krisberedskapsarbetet under mandatperioden
Följande områden utgör Burlövs kommuns prioriteringar inom krisberedskapsarbetet för perioden 
2019–2022.  

Utveckla kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys 
Burlövs kommun ska arbeta systematiskt med risk- och sårbarhetsanalyser där prioriteringar och im-
plementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering ska vara en naturlig del i kommunens 
samtliga verksamheter. 

Påbörja kontinuitetshantering
Burlövs kommun ska påbörja arbetet med kontinuitetshantering inom den kommunala organisatio-
nen. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och proces-
ser för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett vad som händer. Exempel på aktivi-
teter inom kontinuitetshantering är att kartlägga viktiga verksamheter och processer, identifiera kritis-
ka resurser, Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider, genomföra åtgärder som minskar risken 
för avbrott samt att skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Utveckla kommunens arbete med gemensamma grunder 
Vid samhällsstörningar är det en stor fördel om samhällets aktörer arbetar på ett strukturerat och 
likartat sätt. De gemensamma grunderna för samverkan och ledning skapar förutsättningar och ger 
vägledning till detta. Ett aktörsgemensamt språk är därför en nyckel till att kunna förstå varandra, ska-
pa samlade lägesbilder och träffa överenskommelser i ett pressat läge. För att kunna åstadkomma det-
ta behöver Burlövs kommun öka sin förmåga att 

 etablera kontakter med andra aktörer 
 åstadkomma inriktning och samordning med andra aktörer 
 dela information 
 skapa lägesbilder.

Burlövs kommun har avtal om en nära samverkan med Malmö stad, och Malmö stads TiB, tjänsteper-
son i beredskap, svarar även för Burlövs kommun. Avtalet styr även kompetensutveckling och metod-
utveckling. Malmö stad har nyligen uppdaterat sin plan för central krisledning, och Burlöv kommer un-
der innevarande mandatperiod att anpassa sitt arbetssätt i kris för att ha ett gemensamt språk och en 
gemensam stabsmetodik.
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Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i 
kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund
Stärka samverkan med kommunala bolag och förbund
Ett flertal betydelsefulla kommunala uppdrag återfinns i kommunala bolag och förbund. Burlövs kom-
mun vill stärka samverkan och samarbetet för en bättre krisberedskap. Kommunen är som ägare aktiv 
i de samordningsorgan som finns för att inom rimliga gränser (ex sekretess) säkerställa den geografi-
baserade krisledningsförmågan.  

Kommunen deltar i arbete och projekt i bland annat samordningsområde ”Samverkan Sydväst”, i ”Lo-
kalregionala krishanteringsrådet” samt i annan kommunsamverkan.

Kommunen bidrar med underlag för den risk- och sårbarhetsanalys som utförs av Räddningstjänsten 
Syd på uppdrag av ägarkommunerna.
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Kommunens övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalys ‒ RSA
Burlövs kommun arbete med RSA innebär att en sammanställd och kommunövergripande analys tas 
fram per mandatperiod och att det emellan detta arbete sker mindre analysomgångar. Under arbetet 
deltar sakkunniga och referensgrupper från samtliga av kommunens förvaltningar. I arbetet redovisar 
också referensgrupperna vilka åtgärder som verksamheten vidtar för att stärka möjligheten till att 
skydda sin verksamhet mot risken eller att öka förmågan till hantering. Respektive nämnd ansvarar för 
att verksamheterna vid behov genomför risk- och sårbarhetsanalyser, att resultatet av dessa görs känt 
bland berörd personal och att nödvändiga åtgärder vidtas. Det är viktigt att detta harmoniseras med 
kommunens övergripande kontinuitetshanteringsarbete. Genom kommunens arbete med risk- och 
sårbarhetsanalysen framkommer vissa risker och sårbarheter som bedöms angelägna att på olika sätt 
arbeta vidare med. De risker och sårbarheter som analyseras djupare omsätts i beredskapsplaner. 

Arbetsprocessen för RSA
Processen har i korthet inneburit att säkerhetssamordnaren, utifrån MSB:s rekommendationer kring 
vilka samhällssektorer som är samhällsviktiga, valt ut ett antal möjliga samhällsviktiga verksamheter i 
Burlövs kommun. Burlövs kommun har sedan genom sin kommundirektör fattat beslut om vilka verk-
samheter som är prioriterade samhällsviktiga verksamheter. Kriterierna för dessa är att bortfall av 
denna verksamhet förorsakar allvarlig negativ påverkan på enskild individs rättigheter eller liv och häl-
sa.

Kommunen har tagit fram sju scenarier med tillhörande frågeställningar som de prioriterade sam-
hällsviktiga verksamheter har fått analysera och besvara både skriftligt och i workshopformat. Verk-
samheterna har svarat på vad de är beroende av för att kunna utföra sin samhällsviktiga verksamhet, i 
form av sina kritiska beroenden. Det kan handla om el, dricksvatten eller drivmedel. Verksamheterna 
har fått svara på hur länge de kan bedriva sin verksamhet utan dessa kritiska beroenden. Slutligen har 
de prioriterade samhällsviktiga verksamheterna angett hur de är sårbara och förslag på att antingen 
öka krishanteringsförmågan eller minska sårbarheterna.

Redovisningen har skett både skriftligt och i workshopformat. Kommunens bedömningar av både san-
nolikhet och konsekvens redovisas, men vid bedömningen av behov av åtgärder togs mest hänsyn till 
verksamheternas bedömning av konsekvens.

Utvärdering och erfarenhet efter en kris
Burlövs kommun arbetar aktivt med utvärderingar efter kriser. Kunskapen efter en krishändelse be-
hövs för att systematiskt utveckla eller bibehålla förmågan att hantera olyckor och kriser. En utvärde-
ring av god kvalitet i form av analys och slutsatser gör det möjligt att utarbeta utvecklingsområden 
som konkretiserar vad som behöver göras för att stärka förmågan såväl inom och mellan olika organi-
sationer, som i systemet i stort. 

Kontinuitetshantering
Kommunen ska arbeta med kontinuitetshantering mot målet att prioriterade samhällsviktiga verksam-
heter, som kommunen bedriver eller ansvarar för, ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå oav-
sett vilka störningar som inträffar. Detta arbete sker i nära samverkan med grannkommunerna och 
målsättningen är att detta arbetssätt ska vara fullt implementerat under mandatperioden 2019–2022.
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Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar
Samverkan inom kommunens geografiska område
Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händel-
ser.

För att uppnå detta bör kommunen ha ett långsiktigt mål för att skapa, eller tillsammans med andra 
kommuner verka på, en krishanteringsarena till vilken aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 
bjuds in till minst en träff årligen i krisberedskapssyfte. Detta ska ske genom medverkan och delaktig-
het i aktiviteter inom bland annat Lokalregionala krishanteringsrådet och Malmö stads samverkansråd. 
Kommunen anordnar ett möte per år för informationsutbyte om risk och säkerhetsarbete inom kom-
munkoncernen (bolag, kommunalförbund och så vidare).

Kommunen äger flera organ som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område. I särskilda möten, såväl som i ordinarie ägarstyrningsmöten informerar och diskuterar vi, 
bland annat för att utbyta lägesbild. 

På kortare tidshorisont finns Örat mot marken. Förutom representanter från kommunen ingår kom-
munpolisen, Burlövs Bostäder AB och Räddningstjänsten Syd. Syftet med ”Örat mot marken” är i första 
hand att skapa en samlad lägesbild, detta samverkansforum kan användas under en extraordinär hän-
delse för att få fram en gemensam lägesbild. 

Inriktnings- och samordningsfunktion, ISF
Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samordnings-
funktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder.

För närvarande har Burlövs kommun inga särskilda förberedelser för att kunna vara värd för eller för 
att delta i annan organisations inriktnings- och samordningsfunktion. Burlövs kommun har ett samver-
kansavtal med Malmö stad inom området krisberedskap och säkerhet. Inom ramen för detta skulle 
Malmö stad kunna upprätta en ISF för Burlövs kommuns räkning. 

Lägesbild under extraordinär händelse
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händel-
se.

Under mandatperioden kommer en särskild satsning på utbildning i stabsmetodik att göras. Mallar och 
instruktioner för den centrala krisledningen kommer att prövas under TFÖ 2020 för att därefter ses 
över. 

Samordning av information till allmänheten
Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas.

Kommunen ska kommunicera i kris för att skapa trygghet, förtroende och förhindra ryktesspridning. 
Att inte kommunicera är också en typ av kommunikation. Kommunen ska planera och genomföra 
kommunikationsaktiviteter samt identifiera och formulera budskap anpassat efter målgrupp och kanal. 
Samverkan är etablerad mellan kommunikatörerna i kommunen och dess förbund och bolag.
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Samverkan med närliggande kommuner
Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse ska ske i samverkan med närliggande kom-
muner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området.

Burlövs kommun har ett fungerande arbete avseende det geografiska områdesansvaret i form av ett 
lokalregionalt krishanteringsråd (tillsammans med nio kommuner i sydvästra Skåne) som syftar till att 
utveckla samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl före som under och efter en kris. Exter-
na aktörer som bjuds in två gånger per år är Södra militärregionen, Region Skåne, länsstyrelsen, poli-
sen och SÄPO. Andra externa aktörer kan bjudas in vid behov. Målet med Krissamverkan sydväst verk-
samhet är att:

 samtliga deltagande kommuner – enskilt och i samverkan med varandra – ska bli bättre på att 
hantera kriser. Kommunerna ska genom samverkan ha en god förmåga att motstå, anpassa sig till, 
klara av, återhämta sig från och lära sig av oönskade händelser

 samtliga deltagande kommuner ska utbyta erfarenheter och samarbeta så gott det går i det dagli-
ga krisberedskapsarbetet.

Burlövs kommun har som ambition att utveckla samverkan med andra offentliga och privata aktörer 
för att på ett tydligare sätt ge aktörerna möjlighet att samverka inför en krishändelse, oaktat om den-
na utvecklas till en extraordinär händelse eller inte. Denna utveckling ska i första hand ske inom ramen 
för kommunsamverkan i sydvästra Skåne. 

Burlövs kommun deltar i konferenser, kurser och nätverksträffar som syftar till att bygga en förmåga 
inom krisberedskapsområdet. Det finns ett samverkansforum för medlemskommunerna inom VA SYD 
där krisberedskapsfrågor som är gemensamma diskuteras. Det är genom denna samverkan arbetet 
med nödvattenplanering startade. Samverkansforum för medlemskommunerna inom Räddningstjäns-
ten Syd träffas regelbundet och diskuterar gemensamma frågeställningar inom krisberedskapsområ-
det. 

Mellan Malmö stad och Burlövs kommun finns sedan flera år ett särskilt avtal om samverkan inom sä-
kerhet- och krishanteringsområdet. Båda kommuner åtar sig att, i största möjliga mån, bjuda in till och 
erbjuda varandra möjlighet att, inom ovan redovisade områden, delta i;

 Utbildningar
 Övningar (planering, genomförande och utvärdering)
 Externa nätverk
 Kommunövergripande projekt
 lnformationsdelning vad avser metodstöd, underlag till planer (såsom krisledningsplan och andra 

styrdokument) och annan likvärdig planering.

Viktigt meddelande allmänheten (VMA)
Kommunen ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar 
för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

MSB äger materialen till VMA-anläggningarna medan kommunen är användare och ansvarar för drift, 
underhåll och service av ljudsändarna inom kommunens geografiska område samt säkerställande av 
att utrustningen kan användas. Räddningstjänsten Syd utför dessa uppgifter på uppdrag av kommu-
nen.
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Planering avseende krisberedskap
Planering för mandatperioden
Burlövs kommuns planering avseende krisberedskap bygger på de tre delarna beredskapsplaner, sam-
hällsviktig verksamhet samt övning och utbildning. 

Beredskapsplaner
Beredskapsplaner syftar till att utgöra ett underlag för att bättre kunna hantera en extraordinär hän-
delse eller annan krishändelse i kommunens geografiska område. Beredskapsplaner bör innehålla dels 
fakta om förhållandena i den specifika händelsen samt möjliga åtgärder som kan vidtas av krisledning-
en.

De samhällsviktiga verksamheterna har utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierat sina 
sårbarheter och brister. Kommunen har utifrån dessa identifierat ett antal åtgärdsbehov. 

För planerade åtgärder, se bilaga 1.

Redovisning av användande av ersättning
Grundbeloppen nyttjas till lön till beredskapssamordnare för fullgörande av uppgifter som kommunen 
har enligt överenskommelserna krisberedskap och civilt försvar. 

Verksamhetsersättningen nyttjas till lön till beredskapssamordnare för fullgörande av uppgifter som 
kommunen har enligt överenskommelserna krisberedskap och civilt försvar samt övningar och utbild-
ningar till krisledningsorganisationen. En del material har införskaffats för att minska sårbarheten och 
höja krishanteringsförmågan. Ett exempel på detta är vattendunkar för reservvattenförsörjning.

Ersättning för utomhusvarningssystemen nyttjas till ersättning till Räddningstjänsten Syd som på kom-
munens uppdrag vidmakthåller befintligt utomhusvarningssystem. 

Samtliga delar av den statliga ersättningen särredovisas på eget konto.
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Bilaga 1 Planer/åtgärder
Redovisning av planerade kommunövergripande åtgärder
Central krisledningsplan
 Följa upp den centrala krisledningsplanen och förtydliga det centrala krisstödets organisation och 

uppgifter.
 Vid behov ta fram mallar och riktlinjer för krisledning inom hela kommunen.
 Implementera Malmö stads verksamhetssystem ”larmlistor”.
 Anpassa arbetssättet för krisledning till ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar”.
 För att upprätthålla och utveckla krishanteringsförmågan, både under fredstid och vid höjd bered-

skap, ska kommunen delta i utbildningar och övningar inom området. Samverkande aktörer deltar 
när det är lämpligt utifrån övningens art. Särskilt fokus läggs på att delta i olika moment i TFÖ 2020 
och att utveckla verksamheten baserat på resultaten av övningarna. 

 Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ska minst en gång per mandatperiod delta i utbild-
ning, övning eller annan träning i krisberedskapssyfte. 

 Krisledningsstab ska minst två gånger per mandatperiod delta i utbildning, övning eller annan trä-
ning i krisberedskapssyfte. 

 Ta fram rutiner för utvärdering och erfarenhetsåterföring efter en övning eller händelse.

Kompetensutveckling
 Löpande analysera kommunala verksamheters behov av kompetensutveckling och ta fram en ut-

bildnings- och övningsplan för innevarande mandatperiod.

Risk- och sårbarhetsanalys
 Utveckla arbetet med RSA i verksamhetssystemet Stratsys. 

Kontinuitetshantering och planering
 Kunskapshöja den egna organisationen, särskilt om arbetet vid beredskapshöjning
 Ta fram en metod för det långsiktiga arbetet inom kommunen. 
 Närmare analysera prioriterad samhällsviktig verksamhet och hur denna kan säkras i olika krissitu-

ationer. 

Nödvattenplanering
 Ta fram nödvattenplan i samverkan med VA SYD.

Personalförsörjningsplan 

 Ta fram en analys av hur kommunen skulle påverkas om delar av kommunens personal inte kan ta 
sig till sin arbetsplats på kort och lång sikt (på grund av till exempel höjd beredskap, oväder, större 
sjukdomsutbrott eller strejk).

Plan för storskalig utrymning
 Delta i länsstyrelsens planering för storskalig utrymning i samverkan med polisen och räddnings-

tjänsten.
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Verksamhetsomställning vid kris
 Ta fram en plan för hur de verksamheter som inte är samhällsviktiga tillfälligt kan ställa in ordina-

rie verksamhet och därmed kunna stödja de mest kritiska verksamheterna. Här ingår även en plan 
för utlokalisering av nyckelfunktioner till alternativt kontor (till exempel Stadshuset i Malmö stad). 

Informationssäkerhet
 Ta fram styrdokument för informationssäkerhet samt tillföra expertkunskap inom informationssä-

kerhet.
 Uppdatera prioriteringslista för verksamhetssystemen (vid till exempel nedstängning av IT-miljön 

vid virusutbrott) samt införskaffa en dator som är frikopplad från kommunens nätverk.

IT-säkerhet
 Ta fram en särskild riskanalys för infrastruktur IT.

Reservkraft
 Ta fram en beskrivning av kommunens reservkraft, rutiner, prioritering och testförfarande kring 

reservkrafttillförsel.

Redovisning av planerade verksamhetsspecifika åtgärder
Krisberedskapsplan
 Ta fram en mer detaljerad krisberedskapsplan för de olika verksamheterna på socialförvaltningen 

som beskriver vilken funktion på avdelningen eller enheten som gör vad när i händelse av krissitu-
ation.

 Ta fram manuella rutiner kring inlarmning och blanketter.
 Inventera material som till exempel krislåda, madrasser, ljus, hygienprodukter och övrigt som kan 

behövas under till exempel oväder och strömavbrott.
 Ta fram en intern evakueringsplan om till exempel ett boende akut behöver stängas/utrymmas.

Krisstöd Burlöv
 Löpande öva, förbättra och förankra krissamverkan i Burlövs kommun baserat på utbildnings och 

övningsplan. 
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§ 13
Antagande av mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022.

___

Ärendebeskrivning
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och kultur är kom-
muner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljnings-
myndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till mål och riktlinjer, vilka beskriver kommunernas 
skyldigheter enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Burlövs kommun samt hur ansvaret är för-
delat. Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: 

 Information om rättigheter 
 Delaktighet och inflytande 
 Skydda och främja språk och kultur 
 Äldreomsorg på minoritetsspråk 
 Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av dokumentet i samband med den årliga verksamhetsupp-
följningen.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-06

1/3

DIARIENUMMER 
KS/2019:562-119 

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av mål och riktlinjer för Burlövs kommuns 
minoritetspolitiska arbete 2020—2022

Sammanfattning
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och kultur 
är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritets-
politiska arbete. Dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Same-
tinget som är uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. 

Riktlinjerna beskriver kommunernas skyldigheter enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd 
för Burlövs kommun samt hur ansvaret är fördelat. 

Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: 

 Information om rättigheter 
 Delaktighet och inflytande 
 Skydda och främja språk och kultur 
 Äldreomsorg på minoritetsspråk 
 Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av dokumentet i samband med den årliga verk-
samhetsuppföljningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022.
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Redogörelse för ärendet
Revideringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i 
Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet 
och inom förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner 
och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är ock-
så skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt 
att få utveckla sitt språk och sin kultur. Kommuner och andra myndigheter är även skyldiga att 
ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. 
Kommunerna blev då till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsan-
svar för lagen. 

Burlövs kommun, som inte ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden, får till följd av revi-
deringarna i lagen:

 utökad informationsskyldighet
 utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
 utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
 skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet
 utökad skyldighet att tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommu-

nen har tillgång till personal som kan språken
 utökad skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
 utökad skyldighet att beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet1

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Samtliga uppfyller de kriterier som riksdagen fastställt för att definiera en nationell minoritet: 

 En grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen 
inte har en dominerande ställning i samhället. 

 En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet som skiljer sig från majorite-
ten. 

 Gruppen har en vilja och strävan efter att behålla sin identitet. 
 Gruppen har historiska eller långvariga band till Sverige. 

Det är upp till varje enskild individ att själv avgöra om denne anser sig tillhöra en eller flera na-
tionella minoriteter. Samhället kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörig-
het. 

De nationella minoritetsspråken anges i språklagen och är finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska.2

1 Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget 2018
2 Minoritet.se, 2018
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Socialnämnden
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DIARIENUMMER
KS/2019:562-119 

Mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska 
arbete 2020—2022
Antagna av XX åååå-mm-dd, § xx

Mål 
Målsättningen för Burlövs kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att 
skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Det minoritetspolitiska arbetet bidrar till att uppfylla Burlövs kommuns övergripande målområde 
för perioden 2019—2022 om Tillgängliga Burlöv. Detta målområde beskriver hur Burlövs kommun 
ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan 
och bemöta alla medborgare och företagare lika.

Riktlinjer 
Syftet med riktlinjerna är att se till att Burlövs kommun lever upp till de skyldigheter som lagstift-
ningen garanterar de nationella minoriteterna. Riktlinjerna beskriver kommunens arbete och hur 
ansvaret är fördelat. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att samordna kommu-
nens minoritetspolitiska arbete. 

Information om rättigheter 
Nationell lagstiftning

”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och 
det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Innebörd för Burlövs kommun 

Kommunstyrelsen ansvarar för följande:

 Att övergripande information om de nationella minoriteternas rättigheter finns tillgänglig på 
kommunens webbplats. 

Delaktighet och inflytande  
Nationell lagstiftning

”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.” 

”Samråd ska ske genom att förvaltningsmyndigheter för en strukturerad dialog med de nationel-
la minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfat-
tande.” 
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”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och sam-
råd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Innebörd för Burlövs kommun 

Samtliga nämnder ansvarar för följande:

 Att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt 
det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
samordna dessa samråd. 

 Samråden ska ske genom en strukturerad dialog för att kunna ta hänsyn till de nationella mino-
riteternas synpunkter och behov inför att ett beslut ska fattas. 

 Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som rör dem ska särskilt främjas. 
Nämnderna ska anpassa formerna för inflytande till deras förutsättningar. 

Skydda och främja språk och kultur
Nationell lagstiftning

”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.”

Språklagen (2009:600) 

”Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det eg-
na minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

”En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning 
i elevens nationella minoritetsspråk.” (Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan) 

Skollagen (2010: 800) 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbju-
da litteratur på de nationella minoritetsspråken”

Bibliotekslagen (2013:801) 

Innebörd för Burlövs kommun 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för följande:

 Att erbjuda elever inom grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, som tillhör någon av 
de nationella minoriteterna, modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk 
samt informera vårdnadshavare om denna rättighet. 

 De nationella minoriteternas kultur och språk ska integreras i nämndens ordinarie verksamhe-
ter, t.ex. i bibliotekens utbud av litteratur, tidskrifter och annan media. 
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 Att informera om möjligheten för nationella minoriteter att bilda föreningar och söka de före-
ningsbidrag som kommunen erbjuder kulturföreningar m.fl. 

Äldreomsorg på minoritetsspråk
Nationell lagstiftning

”En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlig-
het att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, 
om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.” 

”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet”. 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

”Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor”. 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Innebörd för Burlövs kommun 

Socialnämnden ansvarar för följande:

 Om det finns personal som behärskar de nationella minoritetsspråken, och vill använda språket 
i tjänsten, ska den som begär det erbjudas möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen på nationellt minoritets-
språk. 

 Att inhämta information gällande vilka språkkunskaper som personalen inom äldreomsorgen 
har och som de vill använda i tjänsten, inklusive kunskaper inom minoritetsspråken. 

 Att vid rekrytering av personal inom äldreomsorgen beakta de sökandes språkkunskaper, inklu-
sive kunskaper inom minoritetsspråken och minoriteternas kultur. 

Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter
Nationell lagstiftning

”Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samis-
ka vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är 
part eller ställföreträdande för part, om ärenden kan handläggas av personal som behärskar mi-
noritetsspråket.” 

”Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 
meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 
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Innebörd för Burlövs kommun 

Samtliga nämnder ansvarar för följande:

 Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli och samiska, och vill använda språket i 
tjänsten, erbjuda enskilda personer att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter 
som rör ett enskilt ärende. 

 Att inhämta information om vilka språkkunskaper medarbetarna har, inklusive kunskaper inom 
finska, meänkieli och samiska, och som de vill använda i tjänsten. 

 Om det finns behov arbeta för att det finns personal med kunskaper i finska, meänkieli och sa-
miska som kan hjälpa personer vid kontakt med nämnderna i enskilda ärenden. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp dokumentet i samband med den årliga verksamhets-
uppföljningen.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022
Beslutsorgan
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:562-119
Beslutad med stöd av Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:697-002

§ 14
Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta delegationsordning enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrel-
sen. Föreslagna förändringar avser huvudsakligen förändringar i lagstiftning eller organisation.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till delegationsordning
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-05

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2019:697-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen 
2020

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kom-
munstyrelsen. Föreslagna förändringar avser huvudsakligen förändringar i lagstiftning eller orga-
nisation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta delegationsordning enligt i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till delegationsordning

Beslut i ärendet delges

Samtliga delegater
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DIARIENUMMER
KS/2019:697-002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen xxx, § xx

Inledning
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän. Kommun-
styrelsens rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 
6 kap. 37–38 §§, 7 kap. 5–8 §.

Med beslut i delegeringsbestämmelserna i KL avses ställningstaganden som förutsätter vissa över-
väganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av 
avgifter enligt fastställd taxa eller liknande anses inte vara beslut i formell mening. Rätten för de 
anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas således inte på delegering utan följer av den ar-
betsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän för att den kommunala 
verksamheten ska kunna fungera.

Delegering kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däremot är 
så kallad blandad delegering – dvs. till förtroendevald och anställd tillsammans – inte tillåten ef-
tersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun enbart kan förekomma vad gäller förtroende-
valda.

Om beslutanderätt delegeras till kommundirektören får kommunstyrelsen även besluta att över-
låta åt kommundirektören att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i dennes ställe (jfr 7 kap. 
6 § KL).

Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad be-
slutsfattare.

Delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till 
kommundirektören, utskott eller kommunstyrelsen.

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållan-
den eller där jäv enligt FL 11–12 §§ föreligger.

Kommunstyrelsen kan besluta om villkor för delegering i syfte att kontrollera eller begränsa upp-
draget. Vidare kan lämnad delegering när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med 
stöd av delegering däremot i princip inte kan omprövas eller återtas.  Kommunstyrelsen har dock 
rätt att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet.

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen i den ordning kommun-
styrelsen bestämmer. På motsvarande sätt ska beslut fattade med stöd av vidaredelegering från 
kommundirektören anmälas till denne. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är bl.a. att tillgo-
dose kommunstyrelsens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också betydelse för beräk-
ning av klagotiden för laglighetsprövning av beslut fattat på delegation. Överklagandefristen löper 
ut först tre veckor efter det datum då justerat protokoll anslås från det sammanträde då delega-
tionsbeslutet anmälts till kommunstyrelsen.
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Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter1.
Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om kommunstyrelsen fattat 
beslutet. 

När ett beslut enligt en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, ska över-
klagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas överklagande enligt förvalt-
ningslagen (tidigare förvaltningsbesvär) och överprövningsinstansen kan pröva både beslutets lag-
lighet och själva sakfrågan.

Om inte beslutet kan överklagas enligt förvaltningslagen har kommunmedlemmar möjlighet att 
överklaga beslutets laglighet (laglighetsprövning enligt kommunallagens regler). Beslutets lämplig-
het prövas då inte.

Det ankommer på delegaten att lämna fullföljdshänvisning vid varje överklagbart beslut som helt 
eller delvis går emot den enskilde. Fullföljdshänvisning ska inte lämnas om beslutet endast kan 
överklagas genom laglighetsprövning.

Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon be-
stämmelse som denna delegationsordning hänvisar till ändras, flyttas eller ersätts av annan be-
stämmelse, gäller delegationsordningen den bestämmelsen. 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter behandlas ej i delegationsordningen. Nämnden har fattat ett 
särskilt beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören. Arbetsmiljöuppgifter-
na fördelas därefter vidare inom förvaltningen. Detta sker genom särskilt beslut.

Anmälan av delegationsbeslut
Särskilt upprättade delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträ-
de. Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott anmäls genom att protokollen delges kommunsty-
relsen. Ekonomiska ärenden där beslut fattas löpande under året anmäls genom att kommunstyrel-
sen tar ställning till bokslutet. Personalärenden där särskilt delegationsbeslut ej upprättas anmäls 
genom att underlaget finns tillgängligt i personalavdelningens arkiv eller verksamhetssystem.

1 I punkt 5 hänvisas till regler i vissa specialförfattningar, t.ex. i 10 kap. 4–5 §§ SoL.
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Innehållsförteckning
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1. Allmänna handlingar, arkiv

1.1 Beslut att lämna ut uppgifter till enskild med uppställande av 
förbehåll

10 kap. 13–14 §§ 
OSL

Nämndsekreterare-
Kommunjurist

1.2 Beslut att ej lämna ut allmän handling på grund av bestäm-
melser i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsför-
ordningen

6 kap. 3 § OSL Nämndsekreterare-
Kommunjurist

1.3 Fastställa arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens arkiv 

5 § arkivreglemen-
tet

KSAU

1.4 Anta riktlinjer för bevarande och gallring 6 § arkivreglemen-
tet

KSAU

1.5 Samråda om gallring av handlingar 6 § arkivreglemen-
tet

Arkivarie

1.6 Träffa överenskommelse angående överlämnande/övertag-
ande av arkivhandlingar samt ge anvisningar om överlämnande 
av arkiv och handlingarnas skick 

8 § arkivreglemen-
tet

Arkivarie

2. Brådskande ärenden enligt kommunallagen

2.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgö-
rande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL KSO  

3. Övriga ärenden

3.1 Tillstånd att använda kommunvapnet KSO

3.2 Förtroendevaldas deltagande i förrättningar, t.ex. utbildningar 
och konferenser

KSAU, KSO

3.3 Befullmäktigande av ombud inför domstol och andra myndig-
heter samt vid förrättningar

KSO, Kdir

3.4 Anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse i 
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt värde om högst 
5 pbb

Kdir

3.5 Anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse i 
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt värde över 
5 pbb upp till 10 pbb

KSO

3.6 Remiss av motioner och övriga ärenden KC

3.7 Beslut att kommunen ej ska yttra sig över remisser av mindre 
vikt

Kdir 

3.8 Avvisning av överklagande som har kommit in för sent 24 §45 § FL Nämndsekreterare-
Kommunjurist
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3.9 Beslut att överklaga, eller att avstå från att överklaga, beslut 
och domar, beslut att inleda tvisteförfarande, om nämndens 
beslut inte kan inväntas

KSO, Kdir

3.10 Beslut om adresser till bostadslägenheter enligt lagen 
(2006:378) om lägenhetsregister

 PlanchefGIS-sam-
ordnare

3.11 Beslut att utfärda föreskrift om förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand

2 kap. 7 § förord-
ning (2003:789) om 
skydd mot olyckor

KCKommunjurist

3.xx Beslut att förelägga en enskild att avhjälpa brist i en framställ-
ning, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till 
grund för en prövning i sak

20 § FL Kommunjurist

Yttranden

3.xx Yttranden i miljöstrategiska ärenden Miljöstrateg

3.12 Yttranden till andra myndigheter och organisationer inom 
aktuellt verksamhetsområde

KSAU, PLU

3.13 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 5 § HF Kdir

3.14 Yttranden om allmän kameraövervakningi ärende om kamera-
bevakning

18 § LAK12 och 19 
§§ lag (2018:1200) 
om kamerabevak-
ning

Nämndsekreterare-
Kommunjurist

3.15 Yttrande till polismyndighet i ärende om upplåtelse av offentlig 
plats 

3 kap. 2 § OL Handläggare Kom-
munteknik

3.16 Yttrande till länsstyrelsen avseende tillförordnande av borgerli-
ga vigselförrättare samt begravningsombud

4 kap. 3 § ÄktB, 
10 kap. 2 § BegL

KCKommunjurist

3.17 Yttrande om åtgärd som innebär en avvikelse från en detalj-
plan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område 
som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmel-
ser, eller är bygglovsbefriad; så kallat granneyttrande

9 kap. 4, 25-26 § 
PBL 

Mark- och exploate-
ringsstrateg efter 
samråd med berörd 
avdelningschef

3.18 Beslut om säkerhetsprövning, registerkontroll och placering i 
säkerhetsklass

17 och 20 §§3 kap.  
säkerhetsskyddsla-
gen 
(1996:6272018:585)
, 18–19 §§5 kap.  
säkerhetsskyddsför-
ordningen 
(1996:6332018:658)

Kdir

4. Dataskyddslagstiftning

4.1 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 
12.5 eller 15–22 DSF

art. 12.5, 15–22 
DSF, 7 kap. 2 § DSL

Avdelningschef
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4.2 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till till-
synsmyndigheten

art. 33 DSF Avdelningschef
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1. Vissa ekonomiska ärenden
Beloppsgränsen avgörs av i budgeten anslagna medel och beviljade projektmedel

1.1 Beslut om fördelning av budgetansvaret för kommunstyrelsens 
interna budget

Kdir

1.2 Beslut avseende omdisponering av anslag från driftsbudget till 
investeringsbudget

Enligt riktlinjer2 Kdir

1.3 Upptagande av lån och konvertering av lån enligt budget EC

1.4 Placeringar av likvida medel enligt antagna riktlinjer EC

1.5 Ianspråktagande av anslag under verksamhet 92030, aktivitet 
3107 (medel till KSAU:s förfogande) – högst ett basbelopp per 
tillfälle

KSO

1.6 Företräda stiftelserna samt teckna firma i enlighet med antag-
na riktlinjer samt placering av donationsmedel

RC

1.7 Bevilja handkassa RC

1.8 Bevilja förskott RC

1.9 Beslut att avskriva utestående fordringar3, samt att bevilja 
anstånd med betalning, upp till ett halvt prisbasbelopp per 
tillfälle

RC

1.10 Försäljning av avskrivna inventarier m.m., samt ej avskrivna 
inventarier m.m. till ett uppskattat värde om högst 0,5 prisbas-
belopp

Kdir

1.11 Försäljning av ej avskrivna inventarier m.m. till ett uppskattat 
värde överstigande 0,5 prisbasbelopp

KSAU

1.12 Bidragsgivning upp till ett prisbasbelopp KSO, Kdir

1.13 Ersättningsfrågor vid stöld och skadegörelse samt vissa skade-
ståndsärenden

Kdir

1.14 Representation, uppvaktningar och gåvor utöver nivåerna i 
riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning, såväl internt som 
externt, till en kostnad om högst 10 tkr (lägre belopp anses 
som verkställighet)

KSO, Kdir

1.15 Beslut om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån där Bur-
lövs kommun ingår borgen, under förutsättning av att kom-
munfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut 
om borgensavgift

EC

2 Riktlinjer för omdisponering av anslag från driftsbudget till investeringsbudget (KS/2018:699), antagna av 
kommunens ledningsgrupp 2018-09-25.
3 Överföring till inkassobevakning och ansökningar hos kronofogden anses vara verkställighet.
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1.16 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar en-
ligt fastställda riktlinjer4

EC

1.17 Beslut att utse beslutsattestanter under löpande år vid byte av 
befattningshavare eller beslut om nya anslag, samt att utse till-
fälliga beslutsattestanter vid behov

Attestordning för 
kommunstyrelsens 
verksamheter

Kdir

2. Inköp/upphandling

2.1 Beslut att delta i kommungemensamma upphandlingar US

2.xx Fastställa förfrågningsunderlag i förvaltningsinterna upphand-
lingar som till ett uppskattat värde överstiger 3 000 tkr upp till 
ett maxbelopp om 15 000 tkr5

KSAU

2.2 Fastställa förfrågningsunderlag i kommunövergripande upp-
handlingar som till ett uppskattat värde överstiger 3 000 tkr 
upp till ett maxbelopp om 15 000 tkr

KSAU

2.3 Fastställa förfrågningsunderlag i kommunövergripande upp-
handlingar till ett uppskattat värde om högst 3 000 tkr

Kdir med rätt att 
vidaredelegera

2.4 Fattande av tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal avseen-
de kommunövergripande och kommungemensamma upp-
handlingar 

12 kap. 12 §, 19 kap. 
29 § LOU

US

2.5 Fattande av tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal i för-
valtningsinterna upphandlingar

Budgetansvarig chef

2.6 Beslut om igångsättningstillstånd för investeringar m.m. till ett 
belopp överstigande 1 500 tkr 

6KS/2016:813 KSOKdir alternativt 
EC

2.7 Beslut om igångsättningstillstånd för internleasing 

- till ett belopp understigande 500 tkr

- till ett belopp överstigande 500 tkr

EC

KSO

3. Avtal, hyreskontrakt, arrenden m.m.

3.1 Tecknande och uppsägning av hyreskontrakt upp till 1 000 tkr 
eller 3 år

Fastighetschef

3.2 Uthyrning av bostäder, lokaler och tillfällig lokalupplåtelse Fastighetschef

4 Rutiner avseende fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar, antagna av KS 2017-09-11, 
§ 101 (KS/2016:436)
5 Fastställande av förfrågningsunderlag för förvaltningsinterna upphandlingar till ett uppskattat värde om 
högst 3 000 tkr anses som verkställighet och beslutas av budgetansvarig.
6 Rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar, antagna av KS 2016-10-31, § 142 
(KS/2016:813).
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3.3 Lokalförändringar utöver vad som åligger hyresvärd enligt hy-
reskontrakt.

Kdir

3.4 Upplåtelse av arrende för en tid av högst 5 år, samt villkors-
ändring härav, inklusive uppsägning eller hävning samt beslut 
om återtagande eller inlösen 

Kdir

3.5 Upplåtelse av arrende överstigande 5 år, samt villkorsändring 
härav, inklusive uppsägning eller hävning samt beslut om åter-
tagande eller inlösen

KSAU

3.6 Godkännande av arrendators upplåtelse av nyttjanderätt till 
arrendestället eller del av detta (andrahandsupplåtelse)

8 kap. 19 § JB KSAU

3.7 Upplåtelse av torgplatser Handläggare Kom-
munteknik, 
nämndsekreterare 
kommunjurist 

3.8 Utarrendering av koloni- och odlingslotter Handläggare Kom-
munteknik

3.9 Uthyrning av parkeringsplatser Nämndsekreterare-
Kommunjurist

3.10 Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nytt-
janderätt samt belasta kommunens mark med motsvarande 
rättigheter

Teckna servitutsavtal m.m. som erfordras för nedläggning av 
kommunala ledningar i enskild mark 

Mark- och exploate-
ringsstrateg

Upplåtelse av tomträtt i kommunens fastigheter

3.11 Upplåtelse av tomträtt inom ramen för av KS/KF fastställd 
princip eller pris

13 kap. JB  Kdir

3.12 Träffa överenskommelse om ändring eller jämkning av tomt-
rättsavgäld

Nämndsekreterare 
Kommunjurist 
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1. Planärenden m.m.

Översiktsplan

1.1 Beslut om samråd med myndigheter, kommuner och andra 
som är berörda vid upprättande av förslag till översiktsplan

3 kap. 7 § 2 p. & 8 § 
PBL

PLU

1.2 Ställa ut förslag till översiktsplan och låta det granskas 3 kap. 7 § 3 p. & 8 § 
PBL 

PLU

Detaljplaner och områdesbestämmelser

1.3 Beslut om planbesked/planuppdrag 5 kap. 2 § PBL PLU

1.4 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra månader

5 kap. 4 § PBL Planchef

1.5 Beslut om samråd i utökat förfarande samt för planer där plan-
besked lämnats före 2015-01-01

5 kap. 6, 7 & 7a §§ 
PBL, 6 kap. 13 MB

PLU

1.6 Beslut om samråd i begränsat och standardförfarande 5 kap. 6 & 18 §§ PBL Planchef

1.7 Beslut om miljöbedömning 6 kap. 11 § MB PLU

1.xx Samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssam-
råd)

6 kap. 9 och 28 §§ 
MB

Miljöstrateg

1.8 Beslut om granskning av förslag till detaljplan 5 kap. 18 § PBL PLU

2. Fastighetsbildning

Fastighetsbildningslag (1973:1149)

2.1 Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

5 kap. 3 § 3 st. FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.2 Ansöka om fastighetsbestämning 14 kap. 1a § 1 st. 3–
7 FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.3 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

15 kap. 11 § FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.4 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

4 kap. 25 § FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.5 Ansöka om avstyckning 10 kap. FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.6 Ansöka om inskrivning av lagfart, inteckning eller annan inskriv-
ning i fastighetsregistret

19 kap. JB Mark- och exploate-
ringsstrateg

Anläggningslag (1970:988)

2.7 Begära förrättning enligt anläggningslagen 18 § AL Mark- och exploate-
ringsstrateg
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2.8 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

AL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.9 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

30 § AL jfr 15 kap. 
11 § FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

Ledningsrättslag (1973:1144)

2.10 Ansöka om förrättning enligt ledningsrättslagen Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.11 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

19 § LL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.12 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

28 § LL jfr 15 kap. 
11 § FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

3. Gator, park, m.m.

3.1 Beslut om grävningstillstånd m.m. Handläggare Kom-
munteknik

3.2 Förande av kommunens talan i byggentreprenader, med rätt 
att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe 

Kdir

3.3 Förande av kommunens talan i entreprenader avseende Öppet 
stadsnät, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe

Projektledare Öppet 
stadsnät

3.4 Beslut om avsteg från kommunfullmäktiges fastställda avgifter 
avseende Öppet stadsnät

Avgifter avseende 
Öppet stadsnät, 
BKFS 2017:5, antag-
na av fullmäktige 
2017-02-06, § 6

Kdir, med rätt att 
vidaredelegera

3.5 Företräda kommunen vid omprövningar av dikningsföretag 
samt årsmöten

Miljöstrateg

4. Trafikfrågor 

Trafikförordning (1998:1276)

4.1 Beslut om lokala trafikföreskrifter 10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

KSAU

4.2 Beslut om tidsbegränsad lokal trafikföreskrift, med giltighetstid 
högst 3 månad

10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

Handläggare kom-
munteknik

4.3 Beslut om tidsbegränsad lokal trafikföreskrift, med giltighetstid 
överstigande 3 månad

10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

KSAU

4.4 Lämna tidsbegränsad dispens för framförande av fordon med 
avseende på längd, bredd eller vikt

Handläggare Kom-
munteknik
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4.5 Beslut om föreskrifter med särskilda tillfälliga trafikregler för 
en väg eller en viss vägsträcka 

10 kap. 14 § Trf Handläggare Kom-
munteknik

4.6 Beslut om utfärdande samt återkallande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade

13 kap. 8 § Trf Nämndsadm.

4.7 Beslut om övriga parkeringstillstånd 10 kap. 2 § 2 st. Trf Handläggare Kom-
munteknik

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

4.8 Beslut om kommunal parkeringsövervakning 2 § LKP KSAU

4.9 Förordna parkeringsvakter 6 § LKP Handläggare Kom-
munteknik

4.10 Övriga frågor som avses i lagen (1975:88) med bemyndigande 
att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommuni-
kationer, samt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik-
frågor av tillfällig natur 

Enligt angiven för-
fattning 

Handläggare Kom-
munteknik

4.11 Beslut att avskriva faktura avseende kontrollavgift för fordon 10 § LKP Biträdande FC

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa 
trafikföreskrifter

4.12 Ge tillstånd till överföring av trafikföreskrifter till Transportsty-
relsen för kungörande på särskild webbplats

8 § förordningen Handläggare Kom-
munteknik

Väglagen (1971:948)

4.13 Beslut i ärenden om enskilds körvägs anslutning till gata eller 
allmän väg

39–40 §§ VägL KSAUGatuchef

4.14 Trafikföreskrifter i samband med enskild vägs anslutning till 
allmän väg

41 § VägL Handläggare Kom-
munteknik

4.15 Beslut i ärenden om tillstånd att uppföra byggnad etc. inom 
vägområde

43 § VägL Kdir

4.16 Beslut i ärenden om tillstånd för ledningsdragning och andra 
ledningsarbeten inom vägområde

44 § VägL Handläggare Kom-
munteknik

Vägmärkesförordning (2007:90)

4.17 Beslut i vägvisningsfrågor Handläggare Kom-
munteknik

Lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av 
fordon av fordon i vissa fall

4.18 Beslut om flyttning av fordon 2 § LFF, 2 § FFF Handläggare Kom-
munteknik

Övriga ärenden

4.19 Plan för prioriteringar avseende beläggningsarbeten KSAU

151



BURLÖVS KOMMUN KS/2018:704 13/18

C. ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

4.20 Plan för prioriteringar avseende enkelt avhjälpta hinder KSAU

4.21 Upplåta nyttjanderätt till mark för reklamskylt KSAU

4.22 Beslut om farthinder utom lågfartsområden (beslut om farthin-
der inom lågfartsområden (högst 30 km/h) utgör verkställig-
het)

KSAU

4.23 Beslut om placering av flyttbara farthinder (t.ex. blomlådor 
eller trafiköar)

Handläggare kom-
munteknik

5. Övriga ärenden 

5.1 Namngivning av gator m.m. enligt Riktlinjer för bestämmande 
av namn och belägenhetsadresser 

KSAU

5.2 Tillåtelse för nämnderna att ianspråkta allmän platsmark, yttre 
miljö på kommunala fastigheter etc. för uppförande av tillfälli-
ga anläggningar

 Kdir med rätt att 
vidaredelegera
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1. Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet

Kollektivavtal och lönerevision

1.1 På kommunens vägnar besluta att anta kollektivavtal från cen-
trala parter i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare

KSAU 

1.2 Förhandla och besluta om lokala kollektivavtal PC

1.3 Övriga kommunövergripande förhandlingar såsom tvister PC

1.4 Övriga förhandlingar såsom tvister på förvaltningsnivå FC med rätt att 
vidaredelegera

1.5 Fastställa kommunövergripande riktlinjer och ramar för lönere-
vision och övriga löneförhandlingar

KSAU

1.6 Fördela och besluta om det totala förhandlingsutrymmet i 
samband med lönerevision

Kdir

1.7 Fördela och besluta om förhandlingsutrymmet inom respektive 
förvaltning i samband med lönerevision

FC

Organisation

1.8 Mindre organisationsförändringar inom respektive förvaltning 
som ej påverkar servicen till kommuninvånarna

FC

Anställning

1.9 Besluta i vakansprövning FC

1.10 Anställning av personal, förutom kommundirektör och förvalt-
ningschefer samt miljö- och byggchef7 

Närmaste chef

1.11 Beslut om omplacering inom respektive förvaltning FC

1.12 Förflyttnings- och omplaceringsärenden från en förvaltning till 
en annan

Kdir efter samråd 
med PC

1.13 Anställning av obehörig och/eller olegitimerad lärare eller 
förskollärare under tid överstigande sex månader upp till ett år

2 kap. 13, 18–19 §§ 
SkolL

Rektor

1.14 Anställning av obehörig och/eller olegitimerad lärare i försöks-
verksamhet med tidsbegränsade anställningar, för en period av 
högst två år med möjlighet till förlängning till tre år vid särskil-
da skäl

2 kap. 13, 22b §§ 
SkolL, förordning 
(2016:350) om för-
söksverksamhet 
med anställning 
under viss komplet-
terande utbildning

Rektor

7 Vid anställning av miljö- och byggchef är delegaten miljö- och byggnämndens ordförande efter samråd med 
personalchefen.
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Lön, anställningsvillkor och andra ersättningar

1.15 Fastställa anställningsvillkor för kommundirektör KSAU 

1.16 Fastställa anställningsvillkor för förvaltningschef Kdir

1.17 Beslut om lönesättning chefer inom respektive förvaltning, 
med undantag för miljö- och byggchef8

Närmaste chef efter 
samråd med perso-
nalchef

1.18 Beslut om lönesättning avseende övrig personal Närmaste chef 

Avtala om avsteg från ordinarie anställningsvillkor för personal, 
med undantag för miljö- och byggchef9

FC efter samråd 
med personalchef

1.19 Minskning av avlöningsförmåner vid ersättning från tredje man 37 § 1 mom. AB PC

1.20 Beslut att ersättning/förmån ska helt eller delvis undantas från 
samordning eller att avstå från krav på återbetalning om sär-
skilda skäl föreligger

19 § 1 mom. AB PC

1.21 Prövning huruvida och i vilken utsträckning arbetstagare får 
behålla lön under ledighet då denne samtidigt erhåller ar-
betsinkomst från annan arbetsgivare under samma tid

25 § 5 mom. AB PC

Anställningens upphörande

1.22 Beslut om uppsägning eller avskedande 7 och 18 §§ LAS FC10 

1.23 Beslut om avgångsvederlag FC6 

1.24 Beslut avseende pension Se av KF antagen 
pensionspolicy

Semester och tjänstledighet

1.25 Beslut om löneförmån vid ledighet för fackligt förtroendeman-
nauppdrag

6–7 §§ FML Personalspecialist

1.26 Beviljande av övrig ledighet utan lön

högst 6 månader

Närmaste chef

1.27 Beviljande av övrig ledighet utan lön

mer än 6 månader

FC med rätt att 
vidaredelegera

1.28 Beslut om löneförmåner i samband med tjänstledighet FC 

8 Vid lönesättning avseende miljö- och byggchef är delegaten miljö- och byggnämndens ordförande efter 
samråd med personalchefen.
9 Vid beslut om avsteg från ordinarie anställningsvillkor för miljö- och byggchef är delegaten miljö- och bygg-
nämndens ordförande efter samråd med personalchefen.
10 I ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är delegaten miljö- och byggnämndens ordfö-
rande efter samråd med personalchefen.
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D. PERSONALÄRENDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

Disciplinärenden m.m.

1.29 Beslut om tillfälligt försättande ur tjänstgöring 10 § 1 mom. AB Närmaste chef

1.30 Beslut om avstängning 10 § 2–6 mom. AB FC11 

1.31 Beslut om innehållna avlöningsförmåner vid avstängning 10 § 3 mom. 3 st. AB FC5 

1.32 Beslut om skriftlig varning 11 § 1 mom. AB FC5 

Förhandling enligt MBL

1.33 Förhandla med arbetstagarorganisation 10–14 & 38 §§ MBL Närmaste chef

Övriga ärenden

1.34 Beslut om förbud mot bisysslor 8 § 1 mom. AB FC

1.35 Beslut att lämna biträde åt arbetstagare i ärende om skade-
ståndsansvar 

37 § 2 mom. AB FC

1.36 Besluta om stridsåtgärd KSAU

11 I ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är delegaten miljö- och byggnämndens ordfö-
rande efter samråd med personalchefen.
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Förkortningar
AB Allmänna bestämmelser 17 i lydelse 20142019-10-01

BegL Begravningslag (1990:1144)

AL Anläggningslag (1973:1149)

AML Arbetsmiljölag (1977:1160)

DSF Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

DSL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning

EC Ekonomichef

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988)

FC Förvaltningschef

FFF Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

FL Förvaltningslag 81986:223)(2017:900)

FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

HF Hemvärnsförordning (1997:146)

JB Jordabalken (1970:994)

LAK Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd

LFF Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

KC Kanslichef

Kdir Kommundirektör

KF Kommunfullmäktige

KL Kommunallag (2017:725)

KS Kommunstyrelsen

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSO Kommunstyrelsens ordförande

LKOP Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

LL Ledningsrättslag (1973:1144)

LOU Lag om offentlig upphandling (2007:10912016:1145)

MB Miljöbalken (1998:808)

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

OL Ordningslag (1993:1617)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL Plan- och bygglag (2010:900)
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PC Personalchef

PLU Kommunstyrelsens planutskott

RC Redovisningschef

TrF Trafikförordning (1998:1276)

US Upphandlingsstrateg

VägL Väglag (1971:948)

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)
__________________________

Dokumenttyp Delegationsordning
Dokumentnamn Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2019-01-21 § 18
Diarienummer KS/2018:704
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 2019-01-21
Historik Ersätter delegationsordning beslutad KS 2018-10-29 § 137
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningskontoret
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:728-003

§ 15
Nämndsövergripande styrdokument: översyn och förslag till upphävande samt 
antagande av riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva riktlinjer för sociala medier, antagna av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, § 184 
(KS/2011:237),

att upphäva riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunstyrelsen den 26 oktober 2015, § 169 
(KS/2015:843),

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera riktlinjer för vägvisning, 
antagna av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 51 (KS/2015:136), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att leda arbetet att tillsammans med övriga förvaltningar 
utveckla former för en mer samordnad styrning genom nämndsövergripande styrdokument eller alterna-
tiva styrmetoder, samt

att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att upphäva bidragsbestämmelser för föreningar inom det sociala området, antagna av kommunfullmäkti-
ge 18 april 2011, § 47 (KS/2010:198), 

att uppdra åt socialnämnden att se över och vid behov revidera färdtjänstreglemente, antaget av kom-
munfullmäktige den 15 oktober 2012, § 119 (KS/2011:313), senast den 31 december 2020,

att upphäva IT-policy, antagen den 19 november 2012, § 143 (KS/2012:203) och uppdra åt kommunsty-
relsen att utarbeta förslag till ny IT-policy senast den 31 december 2020,

att upphäva policy för jämställdhet och mångfald, antagen av kommunfullmäktige den 21 september 
2015, § 97 (KS/2015:196),

att upphäva riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, antagna av kommunfullmäktige den 21 september 
2015, § 103 (KS/2014:174),

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera naturvårdsplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 18 mars 1996, § 25 (dnr 140-37, 763), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera bevarandeplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 16 oktober 2000, § 73 (KS/1999:351), senast den 31 december 2021,
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera energi- och klimatstrategi 
(plan för tillförsel, distribution och användning av energi), antagen av kommunfullmäktige den 21 sep-
tember 2009, § 77 (KS/2005:380), senast den 31 december 2021,

att uppmana kommunrevisionen att se över och vid behov revidera revisionsreglemente, antaget av kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2006, § 87 (KS/2006;365), reviderat den 15 november 2010, § 120 
(KS/2010:96), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera inköpspolicy för fordon och person-
transporttjänster samt fordonsanalys, antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2010, § 90 
(KS/2009:254), reviderad den 19 oktober 2015, § 112 (KS/2011:91), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera policy och bestämmelser om rökfri 
arbetstid, antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2013, § 9 (KS/2012:325), senast den 31 decem-
ber 2020, samt att kommunstyrelsen får upphäva nu gällande policy och anta ny policy i ärendet,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera program för uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2017, § 83 
(KS/2017:570), senast den 31 december 2020, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta taxeföreskrift avseende avgift för upplåtelse av allmän plats-
mark, senast den 31 december 2020.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har, i samverkan med övriga förvaltningar, inventerat styrdokument i Bur-
lövs kommun som har beslutats av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen. Sammanställningen 
som bifogas ärendet visar att det finns en stor mängd styrdokument. Förslag på ”Riktlinjer för utformning 
av styrdokument i Burlövs kommun” har utarbetats för att tydliggöra i vilka forum olika styrdokument bör 
beslutas men även vad ett dokument bör innehålla utifrån hur det benämns. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, 1 § 3 st., ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom att 
utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunk-
tion).

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag att upphäva alternativt revidera ett antal styrdoku-
ment. Vidare föreligger förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
Förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-13

1/3

DIARIENUMMER 
KS/2019:728-003

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Nämndsövergripande styrdokument: översyn och 
förslag till upphävande samt antagande av riktlinjer för 
utformning av styrdokument i Burlövs kommun

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har, i samverkan med övriga förvaltningar, inventerat styrdoku-
ment i Burlövs kommun som har beslutats av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen. 
Sammanställningen som bifogas ärendet visar att det finns en stor mängd styrdokument. För-
slag på ”Riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun” har utarbetats för att 
tydliggöra i vilka forum olika styrdokument bör beslutas men även vad ett dokument bör inne-
hålla utifrån hur det benämns. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, 1 § 3 st., ska styrelsen leda kommunens verksamhet ge-
nom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kom-
munen (styrfunktion).

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag att upphäva alternativt revidera ett antal 
styrdokument. Vidare föreligger förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva riktlinjer för sociala medier, antagna av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 
§ 184 (KS/2011:237),

att upphäva riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunstyrelsen den 26 oktober 2015, § 169 
(KS/2015:843),

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera riktlinjer för 
vägvisning, antagna av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 51 (KS/2015:136), senast den 
31 december 2020, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att leda arbetet att tillsammans med övriga förvalt-
ningar utveckla former för en mer samordnad styrning genom nämndsövergripande styrdoku-
ment eller alternativa styrmetoder, samt
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att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs 
kommun.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att upphäva bidragsbestämmelser för föreningar inom det sociala området, antagna av kom-
munfullmäktige 18 april 2011, § 47 (KS/2010:198), 

att uppdra åt socialnämnden att se över och vid behov revidera färdtjänstreglemente, antaget 
av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, § 119 (KS/2011:313), senast den 31 december 
2020,

att upphäva IT-policy, antagen den 19 november 2012, § 143 (KS/2012:203) och uppdra åt kom-
munstyrelsen att utarbeta förslag till ny IT-policy senast den 31 december 2020,

att upphäva policy för jämställdhet och mångfald, antagen av kommunfullmäktige den 21 sep-
tember 2015, § 97 (KS/2015:196),

att upphäva riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, antagna av kommunfullmäktige den 21 sep-
tember 2015, § 103 (KS/2014:174),

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera naturvårdsplan, antagen av 
kommunfullmäktige den 18 mars 1996, § 25 (dnr 140-37, 763), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera bevarandeplan, antagen av 
kommunfullmäktige den 16 oktober 2000, § 73 (KS/1999:351), senast den 31 december 2021,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera energi- och kli-
matstrategi (plan för tillförsel, distribution och användning av energi), antagen av kommunfull-
mäktige den 21 september 2009, § 77 (KS/2005:380), senast den 31 december 2021,

att uppmana kommunrevisionen att se över och vid behov revidera revisionsreglemente, anta-
get av kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 87 (KS/2006:365), reviderat den 15 novem-
ber 2010, § 120 (KS/2010:96), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera inköpspolicy för fordon och 
persontransporttjänster samt fordonsanalys, antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 
2010, § 90 (KS/2009:254), reviderad den 19 oktober 2015, § 112 (KS/2011:91), senast den 
31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera policy och bestämmelser om 
rökfri arbetstid, antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2013, § 9 (KS/2012:325), senast 
den 31 december 2020, samt att kommunstyrelsen får upphäva nu gällande policy och anta ny 
policy i ärendet,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera program för uppföljning av 
och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige den 
25 september 2017, § 83 (KS/2017:570), senast den 31 december 2020, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta taxeföreskrift avseende avgift för upplåtelse av all-
män platsmark, senast den 31 december 2020.
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Redogörelse för ärendet
Kommunens centrala styrdokument har inventerats utifrån en genomgång av diariehanterings-
systemet och genom samtal med förvaltningschefer, kommunledningsförvaltningens avdel-
ningschefer och handläggare med specialistkompetens. 

De föreslagna riktlinjerna och den bifogade sammanställningen ska utgöra stöd för utformning 
och kommunicering, underlätta uppföljning och säkerställa att kommunens centrala styrdoku-
ment blir kända och följs i samtliga förvaltningar. Därmed blir den ett viktigt som ett led i styr-
ning och ledning av Burlövs kommun. En struktur för kommunens styrdokument har efterfrågats 
i samtal med förvaltnings- och avdelningscheferna.

En handbok för chefer och handläggare kommer, efter beslut i detta ärende, att arbetas fram 
för att fungera som stöd åt chefer och handläggare i arbetet med att arbeta fram förslag på 
styrande dokument. Handboken blir ett led i att skapa styrdokument med en enhetlig utform-
ning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer på kommun-
central nivå samt ett flertal handläggare med specialistfunktion deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
Förslag på ”Riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun”

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Titel Beslutsår Ikraftträdande Dnr Dokumentansvarig Ska finnas kvar 

(J/N)
Revideras Kommentar

Avgift för upplåtelse av allmän 
platsmark

1990 Ej antagen Ej antagen
N

Uppdrag att utarbeta ny taxeföreskrift

Bevarandeplan 2000 2000-10-16 KS/1999:351 Planchef J Uppdrag att se över och revidera.
Revisionsreglemente 2006 2010-12-01 KS/2010:96 Revisionen J Uppdrag att se över och revidera.
Lokala miljöföreskrifter 2007 2008-01-01 KS/2007:452 Miljöchef J Nya föreskrifter beslutsplanerade till KF 

2019-02-10
Allmänna bestämmelser för 
brukande av Burlövs 
kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar - 
ABVA

2008 2009-01-01 KS/2008:152 VA SYD

J

Miljöprogram 2009-2015 2009 2009-09-21 KS/2008:32 J Revidering pågår
Bidragsbestämmelser för 
föreningar inom det sociala 
området

2011 2011-05-01 KS/2010:198 Fritidschef

N

Bör upphävas. UKN har beslutat om 
bidragsbestämmelser efter detta, oklart 
på vilken grund. Bestämmelserna hänvisar 
vidare till KFN.

Vision 2030 2012 2012-05-21 KS/2012:108 J
Värdegrund 2012 2012-05-21 KS72012:108 J
Reglemente för gemensam 
samarbetsnämnd 3 
(löneservicenämnden)

2012 2012-09-01 KS/2012:229 Personalchef
J

Reglementet antas av tre kommuner

Arkivreglemente 2012 2013-01-01 KS/2012:315 Kommunarkivarie J
Kopieringstaxa 2012 2013-01-01 KS/2011:253 Kanslichef J
IT-policy 2012 2012-11-19 KS/2012:203 N Uppdrag att se över och revidera.
Färdtjänstreglemente 2012 2013-01-01 KS/2011:313 Avdelningschef J Uppdrag att se över och revidera.
Policy och bestämmelser om 
rökfri arbetstid

2013 2013-03-01 KS/2012:325 Personalchef
J

Uppdrag att se över och revidera. 
Reviderat styrdokument ska i sådana fall 
antas av KS.

Avgifter för deltagande i 
kulturskolans verksamheter

2013 2013-07-01 KS/2013:95 Kultur-och fritidschef J

Taxa för familjerådgivning 2013 2014-01-01 KS/2013:232 Avdelningschef individ- 
och familjeomsorg

J

Vatten- och 
avloppsvattenplan (VA-plan)

2013 2014-01-01 KS/2012:124 J Översyn bör ske i samband med ÖP, varje 
mandatperiod

Policy om skyddade 
personuppgifter

2013 2013-04-15 KS/2013:78 Kanslichef
J

Inköpspolicy samt 
tillämpningsanvisningar med 
riktlinjer för 
direktupphandling

2014 2014-09-05 KS/2014:207 Upphandlingsstrateg

J

Revidering pågår

Trafikplan Burlöv 2014 2014-10-20 KS/2014:158 Planchef J Hör ihop med ÖP
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Personalpolitiskt program 
2015-2018 (förlängt till t.o.m. 
2019)

2014 2015-01-01 KS/2014:83 Personalchef
J

Revidering pågår

Taxa för VA SYD:s allmänna 
vatten- och avloppsanläggning

2014 2015-01-01 KS/2014:286 VA SYD
J

Översiktsplan (Framtidsplan) 2014 2018-05-02 KS/2011:67 Planchef

J

Aktualiseras eller 
revideras varje 
mandatperiod

Policy för arbetsmiljö 2014 2015-01-01 KS/2014:261 Personalchef J
Pensionspolicy 2015-2018 
(förlängt t.o.m. 2019)

2014 2015-01-01 KS/2015:385 J

Riktlinjer för ansökan av 
medel till sociala projekt

2015 2015-05-04 KS/2015:413 Ekonomichef J

Riktlinjer för konstnärlig 
utsmyckning

2015 2015-09-21 KS/2014:174 Kultur- och fritidschef N

Reglemente för 
överförmyndaren

2015 2015-02-16 KS/2014:332 Kanslichef J Revidering initieras av Lomma kommun

Riktlinjer för bestämmande av 
namn och belägenhetsadress i 
Burlövs kommun 

2015 2015-03-02 KS/2015:135 Kanslichef

J

Revidering pågår

Policy om alkohol och droger 
2015–2018 (förlängt t.o.m. 
2019)

2015 2015-03-16 KS/2015:195 Personalchef
J

Föreskrift om frister för 
rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll för 
Burlövs kommun

2015 2015-05-18 KS/2015:254 Miljö- och byggchef

J

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter

2015 2015-09-21 KS/2015:513 Samhällsbyggnadschef
J

Taxa för sotning och 
brandskyddskontroll

2015 2015-10-19 KS/2015:494 Miljö- och byggchef

J

KF har delegerat till miljö- och 
byggnämnden att besluta om justering 
avseende taxa för sotning och 
brandskyddskontroll med anledning av 
sotningsindex och mindre förändringar 
med anledning av förändrad lagstiftning 
med förordningar

Reglemente för intern kontroll 2015 2016-01-01 KS/2015:683 Kanslichef

J

Vid ny 
mandatperiod

Policy för jämställdhet och 
mångfald

2015 2015-09-21 KS/2015:196 Personalchef N Har ersatts av riktlinjer för arbete mot 
diskriminering, bör upphävas av KF

Tillgänglighetsplan 2016 2016-02-01 KS/2015:949 Socialchef J Vart fjärde år
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Policy för lön 2016–2018 
(förlängt t.o.m. 2019)

2016 2016-02-01 KS/2015:917 Personalchef J

Renhållningsordning med 
avfallsplan och föreskrifter för 
renhållning

2016 2016-06-01 KS/2015:797 VA SYD
J

Utarbetning av nya föreskrifter pågår

Föreskrifter om renhållning av 
gångbana m.m i Burlövs 
kommun

2016 2016-08-01 KS/2016:195 Samhällsbyggnadschef
J

Äldreplan 2016-2020 2016 2016-10-27 KS/2016:234 Socialchef J
Principer för avgiftsuttag för 
nyttjande av verksamheter 
inom utbildnings- och 
kulturnämndens 
ansvarsområde

2016 2017-01-01 KS/2016:701 Kultur- och fritidschef

J

Översyn/revideri
ng vart tredje år

Innebär delegering av fastställande av 
avgifter till utbildnings- och 
kulturnämnden

Riktlinjer för 
alkoholserveringstillstånd

2016 2017-01-01 KS/2016:624 Avdelningschef individ- 
och familjeomsorg

J

Näringslivsplan 2017-2020 2016 2017-05-22 KS/2016:216 Näringslivsstrateg J
Parkeringspolicy och 
parkeringsstrategi i Burlövs 
kommun 

2016 2019-06-17 KS/2014:31
J

Avgifter avseende Öppet 
stadsnät

2017 2017-02-06 KS/2016:967 Projektledare för Öppet 
stadsnät

J Årlig översyn

Kulturplan för Burlövs 
kommun 2017-2019

2017 2017-02-06 KS/2016:944 Kultur- och fritidschef J

Plantaxa 2017 2017-03-01 KS/2017:53 Planchef

J

En gång per per 
år enligt 
prisbasbelopp 
med översyn av 
dokumentet var 
tredje år

Program för uppföljning av 
och insyn i verksamhet som 
utförs av privata utförare 

2017 2017-09-25 KS/2017:570 Kanslichef
J

Varje 
mandatperiod

Uppdrag att se över och revidera.

Taxor och avgifter gällande 
insatser för äldre och 
funktionshindrade enligt 
socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen BKFS 
2017:12

2017 2018-01-01 KS/2017:802 Socialchef

J

Justeras årligen enligt givna principer

Statuter för miljöpriset 2017 2017-03-27 KS/2016:794 Miljö- och byggchef J KF delegerar till MBN att revidera 
statuterna

Reglemente för 
ungdomsrådet

2017 2017-06-19 KS/2017:413 Kultur- och fritidschef J Översyn vart 3:e 
år dvs. 2020

Byggtaxa 2018 2018-05-01 KS/2018:147 Miljö- och byggchef J
Föreskrift om 
felparkeringsavgifter

2018 2018-05-01 KS/2018:58 Gatuchef J
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Övergripande mål för 
perioden 2019-2022

2018 2018-05-21 KS/2018:172 Ekonomichef J Vid ny 
mandatperiod

Taxa för grävning i allmän 
plats

2018 2018-06-01 KS/2016:855 Gatuchef J Årlig uppräkning i förhållande till pbb

Bostadsförsörjningsprogram 
(Riktlinjer för 
bostadsförsörjning)

2018 2018-09-17 KS/2018:181 Planchef
J

Varje 
mandatperiod

Bredbandsstrategi 2018- 2022 2018 2018-10-04 KS/2018:459 IT-strateg J

Arbetsformer för 
kommunfullmäktiges 
valberedning

2018 2018-12-05 KS/2018:831 Kanslichef
J

Vid ny 
mandatperiod

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige

2018 2019-01-01 KS/2018:558 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Arvodesregler för 
förtroendevalda 2019-2022

2018 2019-01-01 KS/2018:578 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Avfallstaxa 2018 2019-01-01 KS/2018:400 VA SYD J Årligen
Avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg

2018 2019-01-01 KS/2018:876 Biträdande 
förvaltningschef 
utbildnings- och 
kulturförvaltningen

J

Revidering pågår

Central krisledningsplan 2019-
2022

2018 2019-01-01 KS/2018:567 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Ersättares yttranderätt i 
nämnder 2019–2022

2018 2019-01-01 KS/2018:563 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Kommunikationspolicy 
2019–2022

2018 2019-01-01 KS/2018:379 Kommunikationschef J

Reglemente för 
krisledningsnämnden

2018 2019-01-01 KS/2018:564 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Reglemente och arbetsformer 
för kommunstyrelsen

2018 2019-01-01 KS/2018:559 Kanslichef
J

Vid ny 
mandatperiod

Reglemente och arbetsformer 
för socialnämnden

2018 2019-01-01 KS/2018:562 Kanslichef
J

Vid ny 
mandatperiod

Reglemente och arbetsformer 
för utbildnings- och 
kulturnämnden

2018 2019-01-01 KS/2018:561 Kanslichef
J

Vid ny 
mandatperiod

Reviderat reglemente beslutsplanerat till 
KF 2019-11-25

Reglemente och arbetsformer 
för valnämnden

2018 2019-01-01 KS/2018:565 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Regler för kommunalt 
partistöd 2019-2022

2018 2019-01-01 KS/2018:566 Kanslichef J Vid ny 
mandatperiod

Riktlinjer avseende 
personalföreträdare i 
nämnder 

2018 2019-01-01 KS/2017:276 Kanslichef
J

Vid ny 
mandatperiod
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Taxor för tillsyn enligt lagen 
om skydd mot olyckor samt 
tillsyn och tillstånd enligt 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor

2018 2019-01-01 KS/2018:518 Kanslichef

J

Utifrån beslut om taxeändring från 
Räddningstjänst Syd

Reglemente och arbetsformer 
för miljö- och byggnämnden

2018 2019-07-01 KS/2018:560 Miljö- och byggchef
J

Vid ny 
mandatperiod

Riktlinjer för kommunal 
markanvisning och 
exploateringsavtal

2018 2018-03-19 KS/2017:593 Mark- och 
exploateringsstrateg J

Attestreglemente 2019 2019-11-01 KS/2019:695 Ekonomichef J
Taxa för miljö- och 
byggnämndens verksamhet 
enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen 

2019 2019-01-01 KS/2018:795 Miljö- och byggchef

J

Årlig indexuppräkning 

Taxa för miljö- och 
byggnämndens verksamhet 
enligt miljöbalken

2019 2019-01-01 KS/2018:795 Miljö- och byggchef
J

Årlig indexuppräkning 

Taxa för miljö- och 
byggnämndens verksamhet 
enligt strålskyddslagen

2019 2019-01-01 KS/2018:795 Miljö- och byggchef
J

Årlig indexuppräkning 

Stadgar för inflytanderådet 
2019-2022

2019 2019-06-17 KS/2019:419 Socialchef J Stadgarna får framöver fastställas eller 
revideras av socialnämnden

Avgifter för ansökningar av 
serveringstillstånd, tillsyn, 
folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 

2019 2019-07-01 KS/2017:698 Avdelningschef individ- 
och familjeomsorg

J

Årlig översyn

Reglemente för 
samarbetsnämnd 1 (IT-
driftsnämnden)

2019 2019-07-01 KS/2019:180 Kanslichef
J

Reglementet antas av tre kommuner

Föreskrifter för 
medelsförvaltningen i Burlövs 
kommun (Finanspolicy)

2019 2019-09-16 KS/2018:71 Ekonomichef

J

Plan för Burlövs vatten 2018-
2027

2019 2019-10-28 KS/2019:153 J

Taxa för miljö- och 
byggnämndens verksamhet 
enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer

2019 2020-01-01 KS/2018:795 Miljö- och byggchef

J

Årlig indexuppräkning 

Biblioteksplan 2019-2022 2019 2019-06-17 KS/2019:356 Kultur- och fritidschef J 
Inköpspolicy för fordon och 
persontransporttjänster samt 
fordonsanalys 

2010, rev. 2015 2010-09-20 KS/2009:254, 
KS/2011:91

Planchef
J

Uppdrag att se över och revidera.
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KF
Energi- och klimatstrategi 
(plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi)

2009 2009-09-21 KS/2005:380

J

Uppdrag att se över och revidera.

Naturvårdsplan 1995 1996-03-18 140-37, 763 J Revidering pågår
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KS
Titel Beslutsår Ikraftträdande Dnr Dokumentansvarig Ska finnas kvar 

(J/N)
Revideras Kommentar

Riktlinjer för Burlövs 
kommuns 
författningssamling

2012 2012-12-03 KS/2012:317 Kanslichef
N

Bör ersättas av riktlinjer för 
utformning av styrdokument

Riktlinjer för sociala 
medier

2012 2012-02-06 KS/2011:237 Kommunikationschef N

Riktlinjer för vägvisning 2015 2015-03-02 KS/2015:136 Gatuchef J Uppdrag att se över och revidera

Riktlinjer för e-förslag 2015 2015-10-26 KS/2015:843 Kommunikationschef N
Handlingsplan mot 
våldsbejakande 
extremism 2016-2019

2016 2016-09-26 KS/2016:663 Kanslichef
J 

Revidering pågår

Styrdokument för 
kommunal 
krisberedskap

2016 2017-01-01 KS/2016:868 Kanslichef
J 

Varje 
mandatperiod

Revidering pågår (KS/2019:771)

Lönekriterier 2016 2016-01-02 KS/2015:917 Personalchef

J 

Handlingsplan för heltid 
2017-2021

2017 2017-11-20 KS/2017:843 Personalchef J Årligen

Handlingsplan för 
lekplatser och 
aktivitetsytor 2018-
2022

2017 2017-09-11 KS/2015:301

J 

Instruktion för 
kommundirektören

2018 2018-09-03 KS/2017:879 Kanslichef J 

Delegationsordning 2018 2019-01-21 KS/2018:704 Kanslichef J Årligen
Riktlinjer för arbete mot 
diskriminering 2018-
2022

2018 2018-03-05 KS/2017:356 Personalchef
J 

Attestordning 2020 2019 2020-01-01 KS/2019:769 Ekonomichef J Årligen
Riktlinjer för 
budgetering, 
redovisning och 
uppföljning av 
investeringar

2019 2019-10-28 KS/2019:698 Ekonomichef

J 

Riktlinjer för utformning 
av styrdokument

2019 ? KS/2019:728 Kanslichef
J 

Ej antagen ännu
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Förteckning över styrdokument per 2019-12-31.pdf
KS
Handlingsplan för att 
minska tillgång till och 
användning av alkohol, 
narkotika, dopning och 
tobak (ANDT) 
2019‒2021

2019 2019-10-28 KS/2019:458 Kanslichef

J 

Digital strategi 2019-
2022

2019 2019-06-03 KS/2019:307 Utvecklingschef J 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2012:284-251

§ 17
Förlängning av köpeavtal för fastigheterna Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 
12:60, Stora Bernstorp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att avtal tecknas med Ålagillet om förlängning av köpeavtal av 2018-02-22 i enlighet med i 
ärendet redovisade villkor.

___

Ärendebeskrivning
Den 22 februari 2018 tecknade Burlövs kommun köpeavtal med Ålagillet 1 AB om försäljning av mark i 
Stora Bernstorp. Del av Sunnanå 1:2 och 12:1, totalt cirka 24 000 m², som numera fastighetsreglerats till 
fyra fastigheter, Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, kan enligt tecknat köpeavtal förvärvas av Ålagil-
let 1 AB inom två år från undertecknat köpeavtal. Ålagillet har inte förvärvat marken och önskar nu för-
länga avtalstiden med ytterligare två år.

Rico Estate Development, RED, äger och driver de delar av Handelsområdet Stora Bernstorp som är ut-
byggda. Fastigheterna med byggnader som bildar en hästsko med City Gross i ena delen och Elgiganten i 
den andra.  Bland de senast etablerade företagen finns Bauhaus och en obemannad bensinstation. Planer 
för förtätning inom hästskon finns också. Under de senaste åren har byggnader målats om och lokalerna 
fyllts med handel. 

RED har stor tilltro till området geografiska placering och tror på att det kan förbli och utvecklas till ett väl 
fungerande handelscenter. Ytterligare byggnader för handel planeras så att området vilket är planlagt för 
handel kan byggas ut.

När nu avtalet om köp av marken går ut i februari 2020 önskar Ålagillet 1 AB förlänga avtalet med kom-
munen i två år. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till köpeavtal
Gällande köpeavtal mellan parterna
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-10

1/3

DIARIENUMMER 
KS/2012:284-251

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av köpeavtal Stora Bernstorp

Sammanfattning
Den 22 februari 2018 tecknade Burlövs kommun köpeavtal med Ålagillet 1 AB om försäljning av 
mark i Stora Bernstorp. Köpeavtalet bilägges ärendet. Del av Sunnanå 12:1, numera fastighets-
reglerats till fyra fastigheter, Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, kunde förvärvas av Ålagil-
let 1 AB inom två år från undertecknandet. Ålagillet har inte förvärvat marken och önskar nu 
förlänga avtalstiden med ytterligare två år. Övriga villkor i köpeavtalet föreslås fortsätta gälla. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att avtal tecknas med Ålagillet om förlängning av köpeavtal av 2018-02-22 i enlig-
het med i ärendet redovisade villkor.
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Redogörelse för ärendet
Den 22 februari 2018 tecknade Burlövs kommun köpeavtal med Ålagillet 1 AB om försäljning av 
mark i Stora Bernstorp. Del av Sunnanå 1:2 och 12:1, totalt cirka 24 000 m², som numera fastig-
hetsreglerats till fyra fastigheter, Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, kan enligt tecknat 
köpeavtal förvärvas av Ålagillet 1 AB inom två år från undertecknat köpeavtal. Ålagillet har inte 
förvärvat marken och önskar nu förlänga avtalstiden med ytterligare två år.

Rico Esate Development, RED, äger och driver de delar av Handelsområdet Stora Bernstorp som 
är utbyggda. Fastigheterna med byggnader som bildar en hästsko med City Gross i ena delen 
och Elgiganten i den andra.  Bland de senast etablerade företagen finns Bauhaus och en obe-
mannad bensinstation. Planer för förtätning inom hästskon finns också. Under de senaste åren 
har byggnader målats om och lokalerna fyllts med handel. 

RED har stor tilltro till området geografiska placering och tror på att det kan förbli och utvecklas 
till ett väl fungerande handelscenter. Ytterligare byggnader för handel planeras så att området 
vilket är planlagt för handel kan byggas ut.

När nu avtalet om köp av marken går ut i februari 2020 önskar Ålagillet 1 AB förlänga avtalet 
med kommunen i två år. 

Efterfrågan på all typ av mark i Burlövs kommun har varit hög de senaste åren. Högkonjunktur, 
det geografiska läget och satsningar på näringslivet har givit resultat. Dock har efterfrågan på 
mark för handel inte varit så hög. De förfrågningar vi fått in har till stor del varit för etablering av 
logistikföretag. Den typen av verksamheter har kommunen planerat för på andra sidan riksväg 
11 där de också finns etablerade och pågående planering för.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Eva Blosfeld

Tf utvecklingschef

Handläggare

Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till köpeavtal
Gällande köpeavtal mellan parterna

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen: utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen
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1(2)

Detta förnyade köpekontrakt (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan:

1) Burlövs kommun, org.nr 212000-1025, Box 53, 232 21 Arlöv (”Säljaren”); och

2) Ålagillet 1 AB, org.nr 556838-6477, Evenemangsgatan 17, 169 76 Solna (”Köparen”).

Köparen och Säljaren är nedan var och en benämnda ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

BAKGRUND

(A) Parterna ingick den 22 februari 2018 köpekontrakt (”Köpeavtalet”), avseende del av 
fastigheten Burlöv Sunnanå 12:1. Köpeavtalet ersatte tidigare köpekontrakt som Parterna 
ingått den 16 november 2016, med undantag för dess punkt 3 fjärde stycket. Parterna ingick 
den 11 oktober 2019 ett tilläggsavtal till Köpeavtalet (”Tilläggsavtalet”).

(B) Parterna är överens om att förnya Köpeavtalet och Tilläggsavtalet med de villkor som anges i 
detta Avtal.

(C) Om inte annat anges i detta Avtal har ord och uttryck som definierats i Köpeavtalet och 
Tilläggsavtalet samma betydelse i detta Avtal.

1 VILLKOR

Parterna är överens om att datumet i punkt 13 (Villkor) i Köpeavtalet som reglerar inom vilken 
tid villkoren senast ska vara uppfyllda ändras till två år från undertecknandet av detta Avtal.

2 FÖRNYELSE

I och med undertecknandet av detta Avtal förnyas Köpeavtalet och Tilläggsavtalet.

Signatursida följer
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit varsitt.

Ort:
Datum:

BURLÖVS KOMMUN

Ort:
Datum:

ÅLAGILLET 1 AB 

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Säljarens namnteckning/ar bevittnas.

Ort:
Datum:

Namnteckning/namnförtydligande Namnteckning/namnförtydligande
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-01-27
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut 2019 nr. 230—244, 2020 nr. 1—11 samt bygglovsbeslut som ej 
överklagas

2. Protokoll från PLU 2019-12-16
3. Protokoll från KSAU 2019-12-17
4. Protokoll från KSAU 2020-01-21
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-27

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Sonia Ydreborg 
Telefon: 040-625 65 76 
E-post: Sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2020-01-27
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2020-01-21

2019:567

2019:581

2019:646

2019:668

2019:175

2019:351

2019:432

2019:521

2019:174

Julia Branting

2019:230 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-12-10 2019:280 Sonia Ydreborg

2019:231 Entreprenad för nya burlövsbadet, De-
legering av behörighet att son ombud 
företräda sin huvudman, Burlövs Kom-
mun

2019-12-11 2013:203 Lars-Åke Ståhl

2019:232 Entreprenad för nya burlövsbadet, De-
legering av behörighet att son ombud 
företräda sin huvudman, Burlövs Kom-
mun

2019-12-11 2013:203 Lars-Åke Ståhl

2019:233 Entreprenad för nya burlövsbadet, De-
legering av behörighet att son ombud 
företräda sin huvudman, Burlövs Kom-
mun

2019-12-11 2013:203 Lars-Åke Ståhl

2019:234 Avtal om slutlig reglering av kostnader 
i samband med byggandet av Gränsvä-
gen

2019-12-11 2015:180 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:235 Godkännande av överlåtelse av lägen-
hetsarrende

2019-12-13 2019:838 Lars-Åke Ståhl
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Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:236 Uppdrag att komplettera underlaget 
till planprogram för Kronetorpstaden

2019-12-17 2017:173 Lars Johnson

2019:237 Tillförordnande av ekonomichef 2019-
12-27 – 2019-12-30

2019-12-17 2019:508 Amra Saranovic

2019:238 Ordförandebeslut – preliminärt god-
kännande längre fordon

2019-12-18 2019:845 Lars Johnson

2019:239 Godkännande av överlåtelse av lägen-
hetsarrende

2019-12-18 2019:846 Lars-Åke Ståhl

2019:240 Igångsättningstillstånd, inköp av for-
don till fastighetsavdelningen

2019-12-18 2019:376 Lars Johnson

2019:241 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-12-19 2019:701 Sonia Ydreborg

2019:242 Markupplåtelseavtal 2019-12-20 2019:851 Eva Blosfeld

2019:243 Tillförordnad utvecklingschef decem-
ber 2019

2019-12-17 2019:408 Julia Branting

2019:244 Markupplåtelseavtal Tågarp 15:1 2019-12-20 2019:852 Eva Blosfeld

2020:1 Tillfälligt nyttjande av mark 2020-01-02 2017:561 Eva Blosfeld

2020:2 Förordnande av parkeringsvakt 2020-01-03 2020:3 Ahrne Christians-
son

2020:3 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2020-01-07 2019:831 Sonia Ydreborg

2020:5 Mottagningskvitto – psykologjournaler 
överlämnade från centrala elevhälsan, 
utbildnings- och kulturnämnden

2020-01-15 2020:31 Helena Sjölin

2020:7 Yttrande: Inhägnad av byggarbetsplats 
för arbetsbod, byggställning, container 
Lundavägen 71, 2019-12-23—2020-
07-01

2020-01-17 2019:861 Ismail Mohammed

2020:8 Yttrande: Byggbelamring Dalbyvägen 
35, 2020-02-10—2020-06-19

2020-01-17 2020:37 Ismail Mohammed

2020:9 Mottagningskvitto: Handlingar över-
lämnade från den upphörda bern- och 
utbildningsnämnden

2020-01-20 2020:31 Helena Sjölin

2020:10 Tillförordnad kommundirektör 2020-
04-04 - 2020-04-12

2020-01-20 2020:49 Lars-Åke Ståhl

2020:11 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2020-01-21 2020:29 Sonia Ydreborg
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16

Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-10:20

Beslutande Katja Larsson (S)
Lars Johnson (M), ordf.
Rolf Hagmann (SD)
Hans-Åke Mårtensson (S), tjg. ers. för Kent Wollmér (S)
Anneli Kihlstrand (C), tjg. ers. för Kristoffer Daag (L)

Ersättare Bengt Åström (S)

Övriga närvarande Bo Lindquist (V), insynsplats
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Bengt Guldstrand, planchef
Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt
Rebecka Strandquist, planarkitekt
Erik Karlsson, planarkitekt
Rickard Brinck, kommunjurist

Utses att justera Rolf Hagmann (SD) 

Justeringens plats och tid Medborgarhuset 2019-12-16 Paragrafer
38-41

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Rickard Brinck

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 38 Val av justerande samt bestämmande av justeringens 
plats och tid

3

§ 39 Detaljplan för del av Tågarp 15:1, Lagervägen KS/2017:378-217 4

§ 40 Ansökan om planbesked för Arlöv 17:10 KS/2019:720-217 5

§ 41 Förvaltningen informerar 6
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 38
Val av justerande samt bestämmande av justeringens plats och tid

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att utse Rolf Hagmann (SD) at jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt

att justeringen äger rum i Medborgarhuset den 16 december 2019.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av socialdemokraterna till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

Yrkanden
Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) som justerare.

Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår Katja Larsson (S) som justerare.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:378-217

§ 39
Detaljplan för del av Tågarp 15:1, Lagervägen

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna samrådsredogörelse tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen, samt  

att gå ut på granskning med bifogat detaljplaneförslaget för Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lager-
vägen

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 24 september 2019 att gå ut på samråd med 
Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 oktober – 28 oktober 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för angöringsgata med parkeringsmöjlighet inom kvarters-
mark för industriverksamhet. 

I gällande detaljplan är planområdet gata inom allmän platsmark, men berörd del saknar funktion som 
gata inom allmän platsmark. Den berörda delen av Lagervägen används endast för angöring till Tågarp 
16:17. Planområdet avses därför övergå till kvartersmark och regleras till Tågarp 16:17. En vändplats i 
slutet av Lagervägen möjliggörs genom att vägen breddas och en mindre yta av Tågarp 16:17 regleras 
istället till gata, allmän platsmark.

Planförslaget medverkar till en ökad trygghet genom att skapa en tydligare struktur där allmän slutar med 
en vändplats. På så sätt minskar risken av att misstag komma vidare in på Tågarp 16:17 där omfattade 
lastning och lossning sker.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med redovisade ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget till granskning.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta 
Samrådsredogörelse
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:720-217

§ 40
Ansökan om planbesked för Arlöv 17:10

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att upphäva sitt beslut av den 25 april 2012 § 25,

att ge positivt planbesked till att påbörja detaljplan för Arlöv 17:15 m fl, med syfte att pröva möjligheten 
att uppföra bostäder, park med översilningsyta samt kontor och service,

att ge positivt besked till att pröva ärendet i planprogram enligt gällande plan- och bygglag, samt

att nytt planbesked inte behöver sökas för att påbörja detaljplanearbete.

Ärendebeskrivning
K-Fast Holding AB har den 15 oktober 2019 lämnat in en ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Arlöv 17:10. Ansökan gäller ny bostadsbebyggelse längs Vintergatan och i del av området runt före detta 
Wennerts väg. Sökanden vill uppföra uppskattningsvis ca 300 bostäder. 

Att detaljplanera fastigheten för bostäder innebär ett antal utmaningar. Marken ligger lågt vilket innebär 
översvämningsrisk och försvårar avrinning. Nybyggnation av ett stort antal nya bostäder innebär sannolikt 
att barnomsorgen behöver byggas ut området. Gatu- och bebyggelsestrukturen påverkas av ovanstående 
och gynnas av att utredas i sin helhet. Vidare är området ett så kallat mifo klass 2-område vilket innebär 
att det är prioriterat för utredningar avseende markföroreningar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att området längs före detta Wennerts väg utreds i ett 
planprogram som bland annat kan undersöka och sammanväga ovanstående för att skapa en god bebyg-
gelsemiljö.

Planprogrammet anses tidigast kunna bli godkänt år 2021. En efterföljande detaljplan anses tidigast kun-
na bli antagen år 2022.

Beslutsunderlag
Ansökan planbesked Arlöv 17:10
Bilaga till ansökan, skiss
E-post, utökad ansökan
Bilaga till utökad ansökan, karta
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-12-16 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 41
Förvaltningen informerar

Beslut
Planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén informerar utskottet om arbetet med planprogrammet för Krone-
torpstaden.

Planchef Bengt Guldstrand informerar om rekryteringen av plan- respektive stadsarkitekt.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9.00—9.40

Beslutande Lars Johnson (M)
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2019-12-18 Paragrafer
170–174

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 170 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 171 Antagande av riktlinjer för anslutning till allmän väg KS/2019:459-311 4

§ 172 Ansökan om anslutning av utfart till gata - Kabbarp 8:378 KS/2019:426-318 5

§ 173 Revidering av riktlinjer för bestämmande av namn och 
belägenhetsadresser i Burlövs kommun

KS/2019:384-246 6

§ 174 Organisationsöversyn kommunledningsförvaltningen 
2019

KS/2019:843-001 7
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 170
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 efter kl. 13 den 18 december 2019.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S) och Kent Wollmér (S), till 
förmån för framställt men ej bifallet förslag.

___

Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) att justera dagens protokoll.

Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann (SD) att 
justera dagens protokoll.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:459-311

§ 171
Antagande av riktlinjer för anslutning till allmän väg

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta riktlinjer och villkor för anslutning till gata eller allmän väg i enlighet med i ärendet redovisat för-
slag.

___

Ärendebeskrivning
Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg 
eller en tomtutfart till allmän väg. I detaljplanerat område gäller inte väglagen men det behövs fortfaran-
de tillstånd från kommunen som väghållare för att ansluta till gator där kommunen är väghållare. 

För tydlighet gentemot medborgare och likabehandling i hela kommunen krävs riktlinjer och villkor för 
anslutning till gata eller allmän väg. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på 
riktlinjer för anslutning till gata eller allmän väg i Burlövs kommun. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Förslag till riktlinjer och villkor för anslutning till gata eller allmän väg i Burlövs kommun.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:426-318

§ 172
Ansökan om anslutning av utfart till gata – Kabbarp 8:378

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla ansökan om anslutning av utfart till gata enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har mottagit en ansökan om breddning av befintlig infart till fastigheten 
Kabbarp 8:378. Fastigheten Kabbarp 8:378 är en avstyckning från grannfastigheten Kabbarp 8:12 och har 
tidigare varit obebyggd. Under hösten 2019 pågår byggnation av ett nytt bostadshus som beräknas vara 
färdigt våren 2020.

Sedan tidigare har det funnits en infart till en parkeringsplats på den norra delen av fasigheten. Infarten 
har dock inte varit anpassad med sänkt kantsten eller liknande på gångbanan. Infarten har funnits sedan 
åtminstone 2005 då den syns på flygfoto. 

Enligt ansökan ska infarten anläggas 10 meter från närmsta korsning med Lärkvägen. Utfartens placering i 
ansökan stämmer även överens med placering i bygglovet för fastigheten som håller på att uppföras. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Bilaga 1, ansökan om breddning av infart
Bilaga 2, komplettering ansökan breddning av infart
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:384-246

§ 173
Revidering av riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta
att anta riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun enligt i ärendet 
redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser för belägenhetsadresser i Bur-
lövs kommun antogs av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 50. Riktlinjerna föreslås revideras huvud-
sakligen på grund av förändrad organisation. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Förslag till reviderade riktlinjer
Nu gällande riktlinjer
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-12-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:843-001

§ 174
Organisationsöversyn kommunledningsförvaltningen 

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till ny organisa-
tion på kommunledningsförvaltningen.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9.00–11.20

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
Peter Engström, vd Sysav, § 1
Magdalena Beck, styrelseordförande VA SYD, § 2
Joel Olthed, förbundsdirektör VA SYD, § 2
Ulf Nyberg, programledare VA SYD, § 2
Nils Holmquist (M), ordförande ägarnämnd Burlöv, VA SYD, § 2
Charlotte Antonius, controller, §§ 6–8

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2020-01-22 Paragrafer
1-18

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 2 Kommundirektören informerar 4

§ 3 Information om Sysav KS/2020:15-107 5

§ 4 Hållbar avloppsrening - VA SYD KS/2020:16-107 6

§ 5 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 KS/2020:12-104 7

§ 6 Ökning av nämndernas driftsramar 2020 med anledning 
av höjda arbetsgivaravgifter

KS/2019:6-041 8

§ 7 Begäran om kompensation för hyres- och kapitalkostna-
der avseende paviljonger vid Lidl

KS/2019:858-108 9

§ 8 Budget 2021 - Fastställande av befolkningsprognos, för-
delningsnyckeltal, tekniska ramar och ekonomisk inrikt-
ning

KS/2020:1-041 10 - 11

§ 9 Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan KS/2016:944-870 12

§ 10 Antagande av lokala miljöföreskrifter för Burlövs kom-
mun

KS/2019:791-420 13

§ 11 Utställning av Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun KS/2020:26-439 14

§ 12 Antagande av program för Burlövs kommuns arbete med 
krisberedskap 2020-2022

KS/2019:771-172 15

§ 13 Antagande av mål och riktlinjer för Burlövs kommuns 
minoritetspolitiska arbete

KS/2019:562-119 16

§ 14 Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen 
2020

KS/2019:697-002 17

§ 15 Nämndsövergripande styrdokument: översyn och förslag 
till upphävande samt antagande av riktlinjer för utform-
ning av styrdokument i Burlövs kommun

KS/2019:728-003 18 - 19

§ 16 Avyttring av arbetsfordon VW transporter GHF 799 KS/2018:443-054 20

§ 17 Förlängning av köpeavtal för fastigheterna Sunnanå 
12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, Stora Bernstorp

KS/2012:284-251 21

§ 18 Förrättningar 22
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 1
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 22 januari 2020.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till förmån för 
framställt men ej bifallet förslag.

___

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann som justerande.

Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) som justerande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann att juste-
ra dagens protokoll.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 2
Kommundirektören informerar

Kommundirektören informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om att

 tilldelning har skett i upphandlingen av drift och underhåll av gata, park och kommunal fastighets-
mark, varvid PEAB har tilldelats uppdraget

 regeringen har informerat om att vårpropositionen innehåller extra medel för kommuner, vilket för 
Burlövs kommun innebär ca 6,5 mnkr för 2020

 processen med planering för ett nytt kommunhus fortsätter, och en konsult för framtagande av funk-
tionsbeskrivning har upphandlats. 

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:15-107

§ 3
Information om Sysav

Sysavs vd Peter Engström informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om bolagets verksamhet.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:16-107

§ 4
Hållbar avloppsrening – VA SYD

Styrelseordförande Magdalena Beck, förbundsdirektör Joel Olthed och programledare Ulf Nyberg, 
VA SYD, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om programmet; Hållbar avloppsrening i ett växan-
de Skåne – VA SYD utvecklar i samverkan med omvärlden.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:12-104

§ 5
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2020 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kom-
mun.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 95, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Bur-
lövs kommun där partistödets storlek fastställs.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kommunalt par-
tistöd för 2020.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09

7212



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 6
Ökning av nämndernas driftsramar 2020 med anledning av höjda 
arbetsgivaravgifter

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nämnderna ska kompenseras med i ärendet redovisade belopp genom ökning av driftsramarna för år 
2020, samt

att medel för ökade driftsramar för nämnderna ska regleras mot centrala poster för interna arbetsgivar-
avgifter med mera.

___

Ärendebeskrivning
Enligt cirkulär 19:59 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) höjs 2020 års arbetsgivaravgifter inklusi-
ve avtalsförsäkringar och avtalspensioner, det vill säga PO-pålägget, från 39,15 % till 40,15 %. Huvudför-
klaringen till ökningen är att pensionskostnaderna för kommunsektorn ökar till följd av att fler anställda 
blir berättigade till förmånsbestämd pension. 

De nya PO-avgifterna innebär att nämndernas personalkostnader kommer att öka med cirka 4,3 mnkr 
under 2020. Eftersom SKR fattade beslut om höjningen efter det att kommunfullmäktige fastställt budget 
för 2020 har nämnderna inte kompenserats för de merkostnader som väntas uppstå. Med anledning av 
detta föreslår kommunledningsförvaltningen att nämnderna kompenseras enligt nedan:

 kommunstyrelsen, 395 tkr
 miljö- och byggnämnden, 41 tkr
 utbildnings- och kulturnämnden, 2 467 tkr
 socialnämnden, 1 440 tkr

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:858-108

§ 7
Begäran om kompensation för hyres- och kapitalkostnader avseende 
paviljonger vid Lidl

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag om 3 mnkr under 2020, samt

att anslaget genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

___

Ärendebeskrivning
Socialnämnden begär den 11 december 2019, § 78, kompensation för kapitalkostnader på 1,3 mnkr och 
hyreskostnader på 1,7 mnkr för år 2020.

Under verksamhetsåret 2019 avvecklades stödboendet för ensamkommande barn vilket bedrevs i pavil-
jonger som finansierades via intäkter från Migrationsverket. 

Hyresavtalet tecknades år 2016 och löper på fem år. 

Då verksamheten har avvecklats saknas finansiering av lokalerna. Nämnden äskar medel för hyra och 
kapitalkostnader enligt kommunens principer för finansiering av lokaler på totalt 3 mnkr för verksamhets-
året 2020.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper har nämnden rätt till kompensation för lokalkostnader om 
de har uppkommit utifrån kommunfullmäktiges beslut. Orsaken till att dessa lokaler inte beviljats anslag 
är för att finansiering skulle täckas av bidrag från Migrationsverket. Då behovet upphört har även bidraget 
från Migrationsverket upphört, samtidigt som lokalerna finns kvar. Orsaken till att lokalkostnaden finns 
kvar är att det 2015/2016 fattades ett strategiskt beslut om att etablera lokaler för flyktingmottagande 
över en period som sträckte sig över fem år, då man såg en risk för att flyktingsituationen skulle kunna 
pågå under ett flertal år. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beviljar nämndens begäran.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01
Beslut socialnämnden 2019-12-11, § 78
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KS/2020:1-041

§ 8
Budget 2021 – Fastställande av befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal, 
tekniska ramar och ekonomisk inriktning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, 
komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre och LSS, för budget 2021 med 
flerårsplan 2022‒2023, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2021 med flerårsplan 2022 och 2023 enligt i ärendet redovisat 
förslag,

att fastställa den ekonomiska inriktningen för arbetet med budget 2021 till en ekonomisk nivå som möj-
liggör ett resultat på 1,5 % av intäkter från skatter och statsbidrag till bibehållen skattesats på 20,09, samt

att därutöver fastställa nedanstående som inriktning för nämndernas budgetarbete:

 att nämndernas budgetarbete ska präglas av omprioriteringar inom dessa ramar, samt
 att nämndernas eventuella tilläggsäskanden får vara lägst 100 tkr och högst 1 500 tkr.

___

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2021 med flerårsplan 2022–
2023, omfattande driftsbudget, kommunfullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget samt skatte-
sats, antas i juni månad 2020.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolk-
ningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/brukare. Övriga 
verksamheter anslagsfinansieras. 

Fullmäktige fastställer befolkningsprognos och fördelningsnyckeltal eftersom de utgör basen i beräkning-
arna av de så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till fullmäktige avseende befolkningsprognos, för-
delningsnyckeltal samt tekniska ramar.

___
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
Befolkningsprognos per kommundel för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya 
bostäder – baserad på folkmängd 2019-11-01
Befolkningsprognos per åldersgrupp för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya 
bostäder – baserad på folkmängd 2019-01-01
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KS/2016:944-870

§ 9
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

att i övrigt förlänga Burlövs kulturplan att gälla till och med den 31 december 2020, samt

lägga rapporten ”Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019” till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Burlövs kulturplan 2017‒2019 den 6 februari 2017, § 8.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 9 december 2019, § 115, fullmäktige att revidera och för-
länga Burlövs kulturplan till och med den 31 december 2020. Den föreslagna revideringen innebär att den 
del som rör biblioteket tas bort, med anledning av att fullmäktige den 17 juni 2019, § 46, antog en biblio-
teksplan för perioden 2019‒2022. 

Syftet med att förlänga planen är att ge förvaltningen möjlighet att göra en mer omfattande omarbet-
ning. Kulturplanen föreslås då även ersättas med en kultur- och fritidsplan, för att ge ett mer heltäckande 
strategiskt underlag för hela kultur- och fritidsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att en ny kul-
tur- och fritidsplan kan vara klar för beslut under hösten 2020. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-28
Förslag till kulturplan för Burlövs kommun 2017‒2020
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 115
Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019
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KS/2019:791-420

§ 10
Antagande av lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och 
med den 1 mars 2020, samt

att lokala miljöföreskrifter antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109, därmed upphör 
att gälla.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande lokala miljöföreskrifter antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2007, § 109. Då det 
uppstod behov att uppdatera föreskrifterna valde miljö- och byggnämnden 2016 att ta fram ett nytt för-
slag. Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2016, § 70, godkändes ett nytt förslag till lokala miljöföre-
skrifter, som översändes till kommunstyrelsen för antagande i fullmäktige (KS/2016:587).

Kommunstyrelsen framförde vid sitt sammanträde den 12 september 2016, § 105, synpunkter rörande 
§§ 2, 4 och 5 i förslaget och återremitterade ärendet till nämnden för vidare utredning och förtydligande.

Vid sitt sammanträde den 13 december 2016, § 130, föreslog nämnden ändringar i §§ 4‒5 och återremit-
terade ärendet till förvaltningen för ytterligare revideringar.

Till miljö- och byggnämndens sammanträde den 17 september 2019, § 99, förelåg ändringar i §§ 4‒5 
utifrån återremissen. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen då nämnden ville att 
ärendet skulle skickas på remiss till Lantbrukarnas riksförbund.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 12 november 2019, § 118, förelåg nytt förslag till före-
skrifter, uppdaterat utifrån yttrande från Lantbrukarnas riksförbund. Föreliggande förslag godkändes av 
nämnden och översändes till kommunfullmäktige för antagande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Förslag till reviderade lokala miljöföreskrifter
Beslut miljö- och byggnämnden 2019-11-12, § 118
Nu gällande miljöföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 2007-11-19, § 109
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KS/2020:26-439

§ 11
Utställning av Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa ut förslag till miljöprogram 2030 och remittera nämnder och intressenter enligt i ärendet redovi-
sat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Miljöprogrammet utgör ett av de övergripande miljöstrategiska dokumenten för att nå de nationella mil-
jökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030. Ambitionen med Miljöprogram 2030 
är att peka ut vad Burlövs kommun kan göra för att bidra till lösningar på lokala, nationella och globala 
miljöproblem samt att skapa en god miljö för invånarna i vår egen kommun.

Planutskottet har den 14 december 2015, § 60 (KS/2015:900-400), fattat beslut om en ny struktur för 
miljöprogrammet innebärande färre målområden och att länsstyrelsens ramåtgärder ska utgöra grunden.

Målområdena beslutades vara: hållbara transporter, hållbar konsumtion och produktion samt hållbar 
utveckling av stad och natur.

Miljöprogram 2030 är uppföljaren till Burlövs tidigare miljöprogram (antaget av fullmäktige den 21 sep-
tember 2009, § 78, KS/2008:32-400), som har löpt ut. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer förslaget till nytt miljöprogram färdigt för utställning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
Miljöprogram 2030 ‒ Utställningshandling 
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KS/2019:771-172

§ 12
Antagande av program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 
2020—2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022 enligt i ärendet redovisat 
förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till program för Burlövs kommuns arbete med kris-
beredskap 2020–2022. Programmet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för 
arbetet med krisberedskap under programperioden. 

Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommu-
ner och regioner ska minska sårbarheten i respektive verksamhet och ha en god förmåga att hantera 
samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Syftet med dokumentet är även att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs 
i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779) samt redovisa hur 
den ekonomiska ersättningen ska användas under mandatperioden. Enligt överenskommelsen ska kom-
munerna ta fram ett styrdokument för hur arbetet med krisberedskapen ska bedrivas. Styrdokumentet 
ska innehålla följande:

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kom-

munalförbund
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller upp-

datera under mandatperioden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16
Förslag till program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022
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KS/2019:562-119

§ 13
Antagande av mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022.

___

Ärendebeskrivning
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och kultur är kom-
muner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljnings-
myndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till mål och riktlinjer, vilka beskriver kommunernas 
skyldigheter enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Burlövs kommun samt hur ansvaret är för-
delat. Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: 

 Information om rättigheter 
 Delaktighet och inflytande 
 Skydda och främja språk och kultur 
 Äldreomsorg på minoritetsspråk 
 Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av dokumentet i samband med den årliga verksamhetsupp-
följningen.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022
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KS/2019:697-002

§ 14
Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta delegationsordning enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrel-
sen. Föreslagna förändringar avser huvudsakligen förändringar i lagstiftning eller organisation.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till delegationsordning
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KS/2019:728-003

§ 15
Nämndsövergripande styrdokument: översyn och förslag till upphävande samt 
antagande av riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva riktlinjer för sociala medier, antagna av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, § 184 
(KS/2011:237),

att upphäva riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunstyrelsen den 26 oktober 2015, § 169 
(KS/2015:843),

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera riktlinjer för vägvisning, 
antagna av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 51 (KS/2015:136), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att leda arbetet att tillsammans med övriga förvaltningar 
utveckla former för en mer samordnad styrning genom nämndsövergripande styrdokument eller alterna-
tiva styrmetoder, samt

att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att upphäva bidragsbestämmelser för föreningar inom det sociala området, antagna av kommunfullmäkti-
ge 18 april 2011, § 47 (KS/2010:198), 

att uppdra åt socialnämnden att se över och vid behov revidera färdtjänstreglemente, antaget av kom-
munfullmäktige den 15 oktober 2012, § 119 (KS/2011:313), senast den 31 december 2020,

att upphäva IT-policy, antagen den 19 november 2012, § 143 (KS/2012:203) och uppdra åt kommunsty-
relsen att utarbeta förslag till ny IT-policy senast den 31 december 2020,

att upphäva policy för jämställdhet och mångfald, antagen av kommunfullmäktige den 21 september 
2015, § 97 (KS/2015:196),

att upphäva riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, antagna av kommunfullmäktige den 21 september 
2015, § 103 (KS/2014:174),

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera naturvårdsplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 18 mars 1996, § 25 (dnr 140-37, 763), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera bevarandeplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 16 oktober 2000, § 73 (KS/1999:351), senast den 31 december 2021,
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att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera energi- och klimatstrategi 
(plan för tillförsel, distribution och användning av energi), antagen av kommunfullmäktige den 21 sep-
tember 2009, § 77 (KS/2005:380), senast den 31 december 2021,

att uppmana kommunrevisionen att se över och vid behov revidera revisionsreglemente, antaget av kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2006, § 87 (KS/2006;365), reviderat den 15 november 2010, § 120 
(KS/2010:96), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera inköpspolicy för fordon och person-
transporttjänster samt fordonsanalys, antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2010, § 90 
(KS/2009:254), reviderad den 19 oktober 2015, § 112 (KS/2011:91), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera policy och bestämmelser om rökfri 
arbetstid, antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2013, § 9 (KS/2012:325), senast den 31 decem-
ber 2020, samt att kommunstyrelsen får upphäva nu gällande policy och anta ny policy i ärendet,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera program för uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2017, § 83 
(KS/2017:570), senast den 31 december 2020, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta taxeföreskrift avseende avgift för upplåtelse av allmän plats-
mark, senast den 31 december 2020.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har, i samverkan med övriga förvaltningar, inventerat styrdokument i Bur-
lövs kommun som har beslutats av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen. Sammanställningen 
som bifogas ärendet visar att det finns en stor mängd styrdokument. Förslag på ”Riktlinjer för utformning 
av styrdokument i Burlövs kommun” har utarbetats för att tydliggöra i vilka forum olika styrdokument bör 
beslutas men även vad ett dokument bör innehålla utifrån hur det benämns. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, 1 § 3 st., ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom att 
utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunk-
tion).

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag att upphäva alternativt revidera ett antal styrdoku-
ment. Vidare föreligger förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
Förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun
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KS/2018:443-054

§ 16
Avyttring av arbetsfordon VW transporter GHF 799

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avyttra arbetsfordon GHF 799 i enlighet med gällande policy för inköp och avyttring av inventarier 
m.m., genom försäljning på Klaraviks auktioner, samt

att försäljningssumman ska tillföras kommunledningsförvaltningen.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med kommunens fordonspolicy bytt ut rubricerat fordon 
mot ett likvärdigt. Fordonet har använts av fastighetsavdelningen som arbetsfordon är av årsmodell 2010 
och har rullat 120 000 km. Det har en återstående avskrivningstid på ett år, motsvarande 41 207 kr och 
40 öre.

Fordonet har under senare år varit förknippat med stora reparationskostnader. Fordonsansvarig bedömer 
att fordonet är uttjänt och inte bör erbjudas kommunens övriga verksamheter.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03
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KS/2012:284-251

§ 17
Förlängning av köpeavtal för fastigheterna Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 
12:60, Stora Bernstorp

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att avtal tecknas med Ålagillet om förlängning av köpeavtal av 2018-02-22 i enlighet med i 
ärendet redovisade villkor.

___

Ärendebeskrivning
Den 22 februari 2018 tecknade Burlövs kommun köpeavtal med Ålagillet 1 AB om försäljning av mark i 
Stora Bernstorp. Del av Sunnanå 1:2 och 12:1, totalt cirka 24 000 m², som numera fastighetsreglerats till 
fyra fastigheter, Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, kan enligt tecknat köpeavtal förvärvas av Ålagil-
let 1 AB inom två år från undertecknat köpeavtal. Ålagillet har inte förvärvat marken och önskar nu för-
länga avtalstiden med ytterligare två år.

Rico Estate Development, RED, äger och driver de delar av Handelsområdet Stora Bernstorp som är ut-
byggda. Fastigheterna med byggnader som bildar en hästsko med City Gross i ena delen och Elgiganten i 
den andra.  Bland de senast etablerade företagen finns Bauhaus och en obemannad bensinstation. Planer 
för förtätning inom hästskon finns också. Under de senaste åren har byggnader målats om och lokalerna 
fyllts med handel. 

RED har stor tilltro till området geografiska placering och tror på att det kan förbli och utvecklas till ett väl 
fungerande handelscenter. Ytterligare byggnader för handel planeras så att området vilket är planlagt för 
handel kan byggas ut.

När nu avtalet om köp av marken går ut i februari 2020 önskar Ålagillet 1 AB förlänga avtalet med kom-
munen i två år. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till köpeavtal
Gällande köpeavtal mellan parterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 18
Förrättningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att deltagande får ske och ersättning enligt arvodesreglerna får utgå för följande förrättningar:

a) Välfärdskonferens 2020, Kommunförbundet Skåne, Lund den 6–7 februari 2020, deltagaravgift 
3 495 kr per person – deltagare: kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsföreträdare för 
Socialdemokraterna respektive Sverigedemokraterna (sammanlagt högst tre personer), samt

att anmoda respektive nämnd att fatta motsvarande beslut om nämndens representation vid konferen-
sen, samt att deltagande ej bör omfatta övernattning eller deltagande i kvällsaktivitet.

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-01-27
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:842
Meddelande från styrelsen för SKR gällande rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården

2. KS/2015:180
Avtal om slutlig reglering av kostnader i samband med byggandet av Gränsvägen

3. KS/2018:412
Minnesanteckningar Styrgrupp Nordic Sugar 2019-12-19

4. KS/2020:6
Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten 2019

5. KS/2020:49
Tillförordnad kommundirektör 2020-04-04 - 2020-04-12
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MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  

234



5 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Definitioner 
Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 

av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 

2) Produktinformation ............................................................................................ 3 

3) Övriga sammankomster ...................................................................................... 3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5 

5) Stipendier ............................................................................................................ 5 

6) Donationer .......................................................................................................... 6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 

8) Referenskund ...................................................................................................... 7 

9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 

 

236



2 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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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
2019-12-19

1/1
DIARIENUMMER

Kommunledningskontoret
Handläggare: Lars-Åke Ståhl
Telefon: 040-625 61 16
E-post: Lars-Ake.Stahl@burlov.se

Kommunstyrelsen

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Nordzuckers avveckling, 191219

Närvarande: 

Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande

Rolf Hagmann, 2 v ordförande kommunstyrelsen

Katja Larsson, gruppledare opposition

Jesper Thomassen, Vd Nordic sugar Sverige

Lars-Göran Nilsson, Nordic sugar, Arlöv

Eva Blosfeld, mark -och exploateringsstrateg (adjungerad)

Lars-Åke Ståhl, Kommundirektör 

1. Uppdatering av status i avveckling och vidtagna åtgärder
- Burlövs kommun har inlett värderingen, preliminärt resultat förväntas föreligga 

under januari 2002. 
- Jernhusen AB har varit i kontakt med såväl Nordic Sugar som med BK.
- Verksamheten på plats planeras fortsätta t o m 2021. Viss tveksamhet finns kring 

Sverigekontorets flytt.
- Nordic sugar är intresserade av att vattenfrågan löses gemensamt och önskar lämna 

över ansvaret när man lämnar området. Eva Blosfeld informerar L ars-Göran Nilsson 
om vilka namn på VASyd som kan vara relevanta för att fortsätta kartläggning och 
vidta åtgärder. 

2. Nytt sammanträde
Nästa möte hålls 200128, kl 16.00 på Sockerbruket. 

Lars-Åke Ståhl
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

KONSUMENT

VÄGLEDAREN 

2020-01-02 

Burlövs kommun 
Kävlinge kommun 
Svedala kommun 
Staffanstorps kommun 

1(4) 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet under tiden 
2019-01-01- -12-31 

Staffanstorps kommun, Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Svedala 
kommun har enligt ingånget avtal, vilket har gällt sedan den 1 september 2014, 
en till Staffanstorp lokaliserad gemensam konsumentvägledningsverksamhet, 
vilken inom verksamhetsområdet ska erbjuda enskild vägledning och 
personligt stöd i konsumentärenden till dem som är folkbokförda i dessa 
kommuner. 

Enligt detta avtal ska konsumentvägledningen vara tillgänglig för telefon
rådgivning för de boende i dessa kommuner alla helgfria vardagar kl 09.00 -
12.00, dvs normalt 15 timmar i veckan. Inkomna e-postförfrågningar besvaras 
oavsett tidpunkt på arbetsdagen, dock alltid senast påföljande dag, medan 
personliga besök, då efter överenskommelse om tid, alltid förläggs till 
eftermiddagar, och då alltid är lokaliserade till rådhuset i Staffanstorp. 

Staffanstorps kommuns självkostnad för att tillhandahålla avtalad konsument
vägledningsverksamhet fördelas mellan de avtalsslutande kommunerna med 
utgångspunkt i det antal personer som är folkbokförda i respektive kommun. 

För närvarande uppgår ersättningen till Staffanstorps kommun från övriga tre 
kommuner till cirka 3,35:- per kommuninnevånare och år. 

Till redovisning av under tiden 2019-01-01--12-31 bedriven konsument
vägledningsverksamhet lämnas följande redogörelse. 
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1. Konsumentkontakter 

Antalet konsumentkontakter, och tidsåtgången för dessa, har under år 2019 
varit följande (2018, 2017 och 2016 års siffror anges inom parentes): 

Kommun Antal kontakter Tidsåtgång i timmar 

Burlövs kommun 201 (181/175/194) 128 (132/111/109) 

Kävlinge kommun 316 (352/373/382) 166 (171/180/186) 

Svedala kommun 230 (216/221/248) 146 (143/135/135) 

Staffanstorps kommun 243 (239/254/267) 140 (142/139/133) 

Summa totalt 990 (988/1023/1091) 580 (588/565/563) 

Det antal konsumentkontakter, vid vilka frågor har besvarats, information har 
lämnats, eller har vidtagits annan åtgärd med anledning av förfrågan eller 
önskemål från konsument, är inte samma som det antal konsumenter som det 
har hafts kontakt med. 

I ett antal ärenden (uppskattningsvis cirka 30-40 % av det totala antalet) har 
förekommit flera kontakter med en och samme konsument om en och samma 
fråga/angelägenhet (somt ex att efter e-mailsvar har konsument ånyo tagit 
kontakt för kompletterande upplysningar, eller att efter telefonrådgivning har 
konsumenten besökt mig personligen för hjälp med skrivelser eller annat), 
varvid vart och ett kontakttillfälle har statistikförts som en konsumentkontakt. 

Vid vissa kontakter har avhandlats flera olika konsumentjuridiska fråge
ställningar, varvid då endast har antecknats en konsumentkontakt. 

Uppskattningsvis fördelas det sammanlagda antalet konsumentkontakter så att 
drygt hälften av dessa avser telefonförfrågningar, medan resterande kontakter i 
huvudsak har tagits genom e-mail. 
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Antalet personliga besök, vilka alla således har förekommit på eftermiddagar, 
dvs efter telefontiden, har under år 2019 har uppgått till 94, då att jämföra med 
104 under år 2018, 71 under år 2017, och 79 under år 2016. 

Beträffande ovan redovisad konsumentkontaktstatistik kan framhållas bl a de 
förhållandena att andelen konsumentkontakter med boende i de olika 
kommunerna inte avviker i någon större utsträckning från kommunernas 
respektive andelar av den totala befolkningsmängden, vilken för närvarande 
uppgår till cirka 97 800 personer, att den sammanlagda tidsåtgången för 
konsumentkontakterna har minskat något, troligen delvis beroende på ett lite 
lägre antal besök samt att det sammanlagda antalet konsumentkontakter i 
princip är oförändrat (två fler än under år 2018). 

Att antalet konsumentkontakter har minskat jämfört med år före år 2018 kan 
troligen förklaras med_"naturliga variationer" i fråga om önskemål om 
upplysning i konsumentfrågor. Det framstår dock som troligast att förekomsten 
av den den 31 mars 2015 påbörjade statliga konsumentverksamheten "Hallå 
Konsument", vilken är en rikstäckande konsumentupplysningstjänst, som 
samordnas av Konsumentverket, och som är avsedd att utgöra en 
komplettering av den kommunala konsumentvägledningsverksamheten, har 
varit det som mest påverkat det lägre antalet konsumentkontakter. 

Det kan noteras att ett antal av de konsumentkontakter som har förekommit 
under år 2019 har föranletts av att Hallå Konsument har hänvisat konsument 
som har kontaktat dem först, att istället kontakta sin kommunala konsument
vägledare för personlig rådgivning. 

Beträffande förekomsten av Hallå Konsuments rådgivningsverksamhet kan i 
denna del avslutningsvis noteras att vid undertecknads ledigheter har 
hänvisats till denna. 

2. Övrig verksamhet 

I arbetet som konsumentvägledare ingår bl a också genomgång av ny och 
ändrad lagstiftning, inläsning av skriftligt informationsmaterial från 
Konsumentverket och andra myndigheter, genomgång av rättsfall, tester och 
testresultat samt statistikföring. Den sammanlagda tidsåtgången härför kan i 
genomsnitt beräknas uppgå till minst en timme per vecka. 
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Under år 2019 har vid ett besök i vid Folkets Hus i Staffanstorp lämnats 
information till PRO:s medlemmar i Staffanstorp där om konsumentväg
ledningsverksamheten och om konsumenträtt. 

3. Övrigt 

4(4) 

Samtliga frågor som konsumenter har ställt skriftligen via e-post eller brev har 
(då utom vid ledigheter) besvarats inom en arbetsdag från det att jag har tagit 
del av sådants innehåll, och i de fall då konsument på telefonsvarare har 
framställt önskemål om att bli kontaktad, har (då också utom vid ledigheter) 
kontakt alltid tagits med vederbörande inom en arbetsdag från det att sådant 
telefonbesked har avlyssnats. 

Ett fåtal, uppskattningsvis ett drygt 10-tal, näringsidkare med verksamhet i 
någon av de avtalsslutande kommunerna har under aktuell tidsperiod tagit 
kontakt, rörande antingen att de har funnit sig vara utsatta för oseriösa 
säljmetoder (i några fall gällande att de har blivit kontaktade med uppgift att de 
är bundna av avtal om internettjänster eller annat), varvid information har 
lämnats om det som av Svensk Handel rekommenderar i sådana fall, eller med 
anledning av konsuments reklamation till dem, varvid allmän upplysning har 
lämnats dem om i varje fall tillämpliga rättsregler, och olika möjligheter till 
tvislösning. 

Avslutningsvis ska framföras mitt tack för all den hjälp som har lämnats "min" 
konsumentvägledningsverksamhet av medborgarkontoren (och motsvarande) i 
Burlövs, Kävlinge och Svedala kommuner, då i form bl a av att till mig vidare
befordra handlingar från konsumenter som har saknat egna möjligheter till 
detta. Hjälpen har varit ovärderlig och föredömlig, och alla som arbetar där ska 
allt beröm för sin mycket höga servicenivå, vänlighet och effektivitet. 
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Charlotta Wemme Dehlin
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