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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-07

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:65-339 

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

Kommunstyrelsen 

Överlämnande av drift och underhåll gata, park och 
kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 76, med reservationer av (S), (V) och 
(MP), att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och 
miljö- och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal ange-
lägenhet till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller 
återtagande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan 
finansieras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upp-
handlingsunderlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs 
kommun. Upphandlingen annonserades den 28 oktober 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2019, § 142, med reservationer av (S) och (MP), att 
godkänna att drift och underhåll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får 
överlämnas till en juridisk person.

En begäran om laglighetsprövning av fullmäktiges bemyndigande har inkommit till förvaltnings-
rätten. Handläggningstiden kan förväntas vara åtminstone 4–6 månader. För att inte försena 
överlämnandet av verksamheten föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens 
beslut lyfts till fullmäktige för fastställande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kommunstyrelsens beslut av den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna att drift 
och underhåll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till en 
juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin
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BURLÖVS KOMMUN 2019-11-07 KS/2019:65-339 2/2

Kanslichef

Ärendebilagor

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-28, § 142
Beslut kommunfullmäktige 2019-10-14, § 76

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden 
Kommunledningsförvaltningen: kommunteknik, personalavdelning, upphandlingsstrateg

3



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:65-339

§ 142
Överlämnande av drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får över-
lämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen och kommunfullmäktiges beslut den 
14 oktober 2019, § 76. 

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Naim 
Skenderi (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Ove Johansson (MP) till förmån för fram-
ställt men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 februari 2019, § 20, åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till underlag för upphandling av all kommunal grönyteskötsel inklusive vinterväghållning i 
Burlövs kommun. 

Arbetet har letts av en konsult och bedrivits gemensamt av en grupp bestående av personer från relevan-
ta verksamheter i Burlövs kommun. Förutom att ett komplett upphandlingsunderlag har arbetats fram så 
har samtliga ytor i kommunen inventerats för att kunna publicera ett uppdaterat kartmaterial. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upphandlingsun-
derlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun. Upphandlingen 
annonserades den 28 oktober 2019.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras kl. 19.05–19.10.

Sedan överläggningen återupptagits yrkar Katja Larsson (S), med instämmande av Ove Johansson (MP), 
avslag på arbetsutskottets förslag till beslut

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 140
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:565-059

§ 76
Återremitterat ärende - Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och bygg-
nämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet 
till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslu-
tad budget för verksamheten,

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från fullmäkti-
ge, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till förmån för av 
Kent Wollmér (S) m.fl. framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kommunstyrel-
sen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till kommunens budget-
process.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att över-
lämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäktige upp-
rättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de följande två 
åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt förslaget gäller bara be-
myndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Detta innebär att 
kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat nämnden för det aktu-
ella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett sådant överlämnande eller återtagande måste be-
slutet hanteras i den ordinarie budgetprocessen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig 
drift har att anpassa sig efter de av kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas till full-
mäktige.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kent Wollmér (S), med instämmande av Bo Lindquist (V), Vlado Somljacan (MP), Hans-Åke Mårtensson (S) 
och Ove Johansson (MP), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lithner (L), med instämmande av Lars Johnson (M) och Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs.

Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej-röst för Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande om avslag

Voteringen utfaller enligt följande:

Ledamöter Ja Nej
Jan Hansson (S) x
Christer Swahn (SD) x
Lars Johnson (M) x
Hans-Åke Mårtensson (S) x
Tore Nilsson (SD) x
Nils Holmqvist (M) x
Inger Borgenberg (S) x
Mats Lithner (L) x
Lisbeth Lindquist (V) x
Rolf Hagmann (SD) x
Kent Wollmér (S) x
Anneli Kihlstrand (C) x
Amelie Gustafsson (M) x
Margareta Abelsson (S) x
Ingvar Olsson (SD) x
Vlado Somljacan (MP) x
Bengt Åström (S) x
Carl Ahrling (M) x
Roland Bäck (SD) x
Lisbeth Jensen (S) x
Håkan Dahlgren (M) x
Kristoffer Daag (L) x
Ruth Palm (SD) x
Lars-Erik Wollmér (S) x
Bo Lindquist (V) x
Vlasta Ekman (S) x
Ella Hollsten (SD) x
Sara Vestering (M) x
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 3 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Naim Skenderi (S) x
Fredrik Jörgensen (C), ordf. x
Mats Hedenström (SD) x
Patrik Selimson (M) x
Selvete Murtezi (S) x
Jonas Lyberg (S) x
Laila Knudsen (SD) x
Leif Westin (M) x
Alit Kaja (L) x
Lars-Olle Olsson (S) x
Ove Johansson (MP) x
Kjell Wernebecker (SD) x

Med 23 ja-röster mot 17 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
På begäran av Kent Wollmér (S) antecknas följande till protokollet:

"Socialdemokraterna har uppfattningen att frågor som enl. kommunstyrelsens förslag skall delegeras till 
nämnderna, strider mot kommunallagen 5 kap. 1 §.

Vi anser att det är fullmäktiges uppgift att besluta i dessa frågor.

Därför avslår vi Socialdemokrater kommunstyrelsens förslag till beslut."

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23, § 135
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-10

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2019:565-059

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

Kommunstyrelsen 

Yttrande i ärende om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut den 14 
oktober 2019, § 76, Återremitterat ärende ‒ 
Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Malmö förelägger den 7 november 2019 Burlövs kommun att yttra sig över 
begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen av rubricerat beslut.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-10
Föreläggande Förvaltningsrätten i Malmö 2019-11-07, målnr 12975-19
Förslag till yttrande
Beslut kommunfullmäktige 2019-10-14, § 76, Återremitterat ärende ‒ Bemyndigande för 
nämnd att fatta beslut avseende konkurrensutsättning av verksamheter

Beslut i ärendet delges

Förvaltningsrätten i Malmö, kansli1.fma@dom.se, senast den 28 november
Ange målnumret 12975-19 och Yttrande Burlövs kommun i ärendemeningen
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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

YTTRANDE

DATUM

2019-11-11 

1/3

DIARIENUMMER

KS/2019:565-059 

Kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Malmö
  
   

Yttrande över begäran om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen
Målnr: 12975-19

Förvaltningsrätten har förelagt Burlövs kommun (Kommunen) att inge yttrande med anledning 
av Burlövs kommunfullmäktiges beslut av den 14 oktober 2019.

Beslutet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 76, enligt följande.

 att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och mil-
jö- och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal ange-
lägenhet till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, el-
ler återtagande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant beslut 
kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten

 att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering 
från fullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Överklagandet 
Klaganden yrkar, som det får förstås, att Kommunens beslut ska upphävas på den grunden att 
det inte har tillkommit på lagligt sätt. Till stöd för sin talan har klaganden sammanfattningsvis 
anfört följande. 

Beslutet överklagas på den grunden att beslutet strider mot 5 kap. 1 § i kommunallagen 
(2017:725) (nedan KL). Klaganden anför att privatisering av kommunala verksamheter är frågor 
av principiell beskaffenhet och sådana bör beslutas av kommunfullmäktige och ej delegeras till 
nämnder. 

Klaganden anför även att beslutet sannolikt strider mot 11 kap. 6 § KL, i det att kommunens 
budget ska innehålla en plan för verksamheten under året och att detta inte skulle vara förenligt 
med att låta beslut rörande privatisering av verksamheter fattas av kommunens nämnder.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-11-11 KS/2019:565-059 2/3

Inställning 
Kommunen bestrider klagandens yrkande om att beslutet ska upphävas och yrkar med åbero-
pande av nedanstående grunder att överklagandet ska avslås.

Grunder 
Vid laglighetsprövning enligt kommunallagen ska domstolen endast bedöma det överklagade 
beslutets laglighet och inte dess lämplighet. Domstolen ska endast pröva huruvida beslutet är 
olagligt enligt de omständigheter som åberopats av klaganden. Domstolen får inte ersätta det 
överklagade beslutet med något annat beslut. 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Kommunfullmäktiges beslut strider inte mot någon av ovan angivna grunder.

Utveckling av Kommunens talan
Enligt 3 kap. 11 § KL får kommuner och landsting, med de begränsningar som framgår av lag, 
överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

Detta regleras närmare i 10 kap. 1 § KL, som anger att kommunfullmäktige, om det inte i lag el-
ler annan författning anges att angelägen ska bedrivas av en kommunal nämnd, får besluta att 
lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ 
(en privat utförare). Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den 
lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § i frågor som rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verk-
samheten, och fattar beslut som är förenade med denna. I regel kan nämnden själv avgöra hur 
verksamheten lämpligast ska bedrivas. Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige delege-
rat till dem. Bemyndigandena tas vanligen i de reglementen för nämnderna som fullmäktige ska 
fastställa, men de kan även ges i form av särskilda delegationsbeslut. 

Burlövs kommunfullmäktige har genom sitt beslut den 14 oktober 2019, § 76, tagit ett övergri-
pande beslut om nämndernas befogenhet att fatta beslut om att konkurrensutsätta sin verk-
samhet enligt 10 kap. 1 § KL. Bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente, på 
samma sätt som övriga delegeringar från fullmäktige.

Kommunen poängterar att det i målet ej är fråga om lagligheten av nämnds beslut att konkur-
rensutsätta en viss specifik verksamhet, utan om kommunfullmäktiges möjlighet att bemyndiga 
nämnderna att besluta i vissa ärenden. Att detta är tillåtet kan utläsas av 6 kap. 3 § KL. Nämnd 
har dock alltid, i varje enskilt fall och oavsett fullmäktiges delegering, att ta ställning till om ett 
beslut är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av sådan större vikt att fullmäktige måste 
fatta beslut enligt 5 kap. 1 § KL. Kommunfullmäktiges beslut i förevarande fall är således inte 
lagstridigt.

Klaganden hänvisar vidare till 11 kap. 6 § KL, enligt vilken Kommunens budget ska innehålla en 
plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av be-

11



BURLÖVS KOMMUN 2019-11-11 KS/2019:565-059 3/3

tydelse för en god ekonomisk hushållning. Att fullmäktige bemyndigar en nämnd att fatta beslut 
i en viss typ av ärenden påverkar inte på något sätt huruvida Kommunens årliga budget innehål-
ler en plan för verksamheten under budgetåret. Grunden ska därför lämnas utan avseende.

Några skäl att upphäva kommunfullmäktiges beslut har inte framkommit genom det som kla-
ganden har anfört. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall.

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Mot kommunstyrelsens beslut att avge yttrandet anmäls reservation av (S) och (V).
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:565-059

§ 76
Återremitterat ärende - Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och bygg-
nämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet 
till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslu-
tad budget för verksamheten,

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från fullmäkti-
ge, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till förmån för av 
Kent Wollmér (S) m.fl. framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kommunstyrel-
sen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till kommunens budget-
process.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att över-
lämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäktige upp-
rättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de följande två 
åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt förslaget gäller bara be-
myndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Detta innebär att 
kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat nämnden för det aktu-
ella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett sådant överlämnande eller återtagande måste be-
slutet hanteras i den ordinarie budgetprocessen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig 
drift har att anpassa sig efter de av kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas till full-
mäktige.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kent Wollmér (S), med instämmande av Bo Lindquist (V), Vlado Somljacan (MP), Hans-Åke Mårtensson (S) 
och Ove Johansson (MP), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lithner (L), med instämmande av Lars Johnson (M) och Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs.

Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej-röst för Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande om avslag

Voteringen utfaller enligt följande:

Ledamöter Ja Nej
Jan Hansson (S) x
Christer Swahn (SD) x
Lars Johnson (M) x
Hans-Åke Mårtensson (S) x
Tore Nilsson (SD) x
Nils Holmqvist (M) x
Inger Borgenberg (S) x
Mats Lithner (L) x
Lisbeth Lindquist (V) x
Rolf Hagmann (SD) x
Kent Wollmér (S) x
Anneli Kihlstrand (C) x
Amelie Gustafsson (M) x
Margareta Abelsson (S) x
Ingvar Olsson (SD) x
Vlado Somljacan (MP) x
Bengt Åström (S) x
Carl Ahrling (M) x
Roland Bäck (SD) x
Lisbeth Jensen (S) x
Håkan Dahlgren (M) x
Kristoffer Daag (L) x
Ruth Palm (SD) x
Lars-Erik Wollmér (S) x
Bo Lindquist (V) x
Vlasta Ekman (S) x
Ella Hollsten (SD) x
Sara Vestering (M) x
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 3 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Naim Skenderi (S) x
Fredrik Jörgensen (C), ordf. x
Mats Hedenström (SD) x
Patrik Selimson (M) x
Selvete Murtezi (S) x
Jonas Lyberg (S) x
Laila Knudsen (SD) x
Leif Westin (M) x
Alit Kaja (L) x
Lars-Olle Olsson (S) x
Ove Johansson (MP) x
Kjell Wernebecker (SD) x

Med 23 ja-röster mot 17 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
På begäran av Kent Wollmér (S) antecknas följande till protokollet:

"Socialdemokraterna har uppfattningen att frågor som enl. kommunstyrelsens förslag skall delegeras till 
nämnderna, strider mot kommunallagen 5 kap. 1 §.

Vi anser att det är fullmäktiges uppgift att besluta i dessa frågor.

Därför avslår vi Socialdemokrater kommunstyrelsens förslag till beslut."

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23, § 135
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunfullmäktige

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 204—211, 214, 216 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-11

1/1

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 2019-11-11
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-10-25

2019-10-25

2019-10-25

2019-10-25

2019-10-25

2019-11-06

2019:725

2019:654

2019:647

2019:639

2019:640

2019:754

Julia Branting

2019:204 Tillförordnad utvecklingschef vecka 44 2019-10-25 2019:408 Julia Branting

2019:205 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-10-29 2019:738 Sonia Ydreborg

2019:206 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-10-29 2019:445 Sonia Ydreborg

2019:207 Justering av arvoden för förtroende-
valda 2020

2019-10-31 2018:578 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:208 Förordnande av ombud vid samråd för 
tillståndspliktiga insamlingssystem

2019-10-31 2018:826 Lars Johnson

2019:209 Ombudsinstruktion för samråd för till-
ståndspliktig insamling

2019-10-31 2019:746 Lars Johnson

2019:210 Fullmakt för ombud vid ägarsamråd 
för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB

2019-11-04 2019:204 Lars-Åke Ståhl

2019:211 Yttrande, Klädinsamlingscontainer, 
Malmö, Lomma, Burlöv

2019-11-04 2019:708 Ismail Mohammed

2019:214 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-06 2019:755 Sonia Ydreborg

2019:216 Yttrande, Container Trädgårdsgatan 3 
Arlöv

2019-11-06 2019:702 Ismail Mohammed
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:191
Protokoll styrelsemöte 2019-10-15 – ABMA

2. KS/2016:665
Dom gällande mål P 3234-19 - Frasetti Bakverk

3. KS/2019:210
Minnesanteckningar MalmöLundregionen styrelsemöte 1019-10-15 Burlöv

4. KS/2018:412
Minnesanteckningar Nordic Sugar AB 2019-10-31
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   Sid 1 (3) 

 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-10-28 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr P 3234-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 500600 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Frasetti Bakverk AB 
c/o Raimund Karlin 
Hantverkaregatan 28 
232 34 Arlöv 
  
Motpart 
Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Burlövs kommunfullmäktiges beslut av den 29 april 2019, § 27 i ärende nr 
KS/2016:665-214, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Antagande av detaljplan gällande fastigheten Tågarp 15:1 m.fl. i Burlövs kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen såvitt avser fastigheten Tågarp 

15:13 i Burlövs kommun. I övrigt fastställer mark- och miljödomstolen den över-

klagade detaljplanen. 

_____________ 
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  Sid 2 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 
P 3234-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Genom beslut den 29 april 2019 antog kommunfullmäktige i Burlövs kommun de-

taljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlövs Centralstation. Planen omfattar bl.a. 

del av fastigheten Tågarp 15:13.  

 

Frasetti Bakverk AB, ägare till fastigheten Tågarp 15:13 har nu överklagat de-

taljplanen till mark- och miljödomstolen. Inledningsvis överklagade bolaget 

detaljplanen i sin helhet, men under handläggningen hos domstolen har bolaget 

preciserat sitt överklagande till att enbart avse den del av planen som omfattar 

fastigheten Tågarp 15:13. 

 

YRKANDEN M.M 

Frasetti Bakverk AB har yrkat att detaljplanen ska upphävas såvitt avser bolagets 

fastighet Tågarp 15:13. Inför domstolen har bolaget anfört att detta inte har några 

synpunkter i övrigt på planen om omnämnda fastighet undantas från planen.  

 

Burlövs kommun har medgivit att detaljplanen ändras så att denna inte omfattar 

fastigheten Tågarp 15:13. 

 

DOMSKÄL 

Kommunen har medgivit att planen upphävs såvitt avser fastigheten Tågarp 15:13. 

Med anledning härav och då det inte framkommit något i målet som talar mot att 

upphäva planen i enlighet med yrkandet från Frasetti Bakverk AB upphäver dom-

stolen med stöd av 13 kap 17 §, andra stycket, plan- och bygglagen den överklagade 

detaljplanen såvitt avser fastigheten Tågarp 15:13. Då detaljplanen enbart överkla-

gats såvitt avser fastigheten Tågarp 15:13 ska den fastställas i sina övriga delar. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 18 november 2019.  

 

 

Lars Svensson   Kent Svensson  

_____________ 
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  Sid 3 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 
P 3234-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
I domstolens avgörande har rådmannen Lars Svensson, ordförande, och tekniska 

rådet Kent Svensson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Emma 

Pettersson. 
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Bilaga 1

VÄXJÖ TINGSRÄTT
3:5

INKOM: 2019-07-03
MÅLNR: P 3234-19
AKTBIL: 2
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Sida 1 av 1 

 

www.domstol.se 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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 1 (2) 

 

 

 
 

1) Välkommen till Burlöv                       
Burlövs KSO hälsade välkommen och berättade om Burlöv kommuns tillväxt och utvecklingsplaner utifrån bl.a. 
tillgänglighet, hållbarhet och trygghet ur ett invånarperspektiv . KSO informerade även om Burlövs roll som nav för 
statlig infrastruktur. 
 

2) Dialog med Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne   
Regionala utvecklingsnämndens presidium med Anna Jähnke i spetsen berättade om hur hon ser på Regionplanen och 
dess politiska förankring samt strategin för Region Skånes infrastrukturprioriteringar inför den kommande NTI-
processen (”Kraftsamling Skåne”).  
 
MLR:s styrelse ställde frågor och kom med inspel kring ovanstående ämnen. Diskussionen kan sammanfattas enligt 
följande: 
 
Regionplanen: 

 Region Skåne ämnar ta ett helhetsgrepp kring hamnarna i Skåne och vill därför inte blanda in i detta i 
regionplanen eller den kommande NTI:n. 

 Social hållbarhet är ett viktigt, horisontellt perspektiv i/på Regionplanen 

 MLR anser att det saknas politisk förankring kring regionplanen 
 
Kraftsamling Skåne: 

 Region Skånes påverkansarbete för kommande infrastrukturprioriteringar behöver fokusera mer på 
nationella prioriteringar och nationella aktörers behov, t.ex. hur infrastrukturinvesteringar i Skåne gynnar 
skogsindustrin och dess intressen 

 MLR stöttar gärna Region Skåne i detta påverkansarbete och för gärna dialog med Region Skåne i dessa 
frågor framöver 

 Beslut om Fehmarn Bält-förbindelsen samt utbyggnaden av metron i Köpenhamn  gör att vi befinner oss i en 
position vilket aktiverar behovet av en Öresundsmetro. Det är viktigt att Region Skåne fortsätter trycka på 
nationellt så att Öresundsbron inte blir en flaskhals 

 Det behövs en statlig utredning som understryker vikten av en potentiell Öresundsmetro kopplad till 
Fehmarn Bält och metron i Köpenhamn. Genom att Öresundsmetron avlastar ScanMed-korridoren kan EU-
finansiering vara möjlig. Men för att detta ska bli verklighet behöver den prioriteras av regeringen.  

 Det diskuterades om kommunerna kan vända sig direkt till EU för att utföra påverkansarbete, en metod som 
nyttjas i många länder men kanske inte tillräckligt i Sverige 
 
 
 
 

MalmöLundregionen 
Styrelsemöte  
 
Minnesanteckningar 
 

 

Mötesdatum 2019-10-15 
Plats 
Mötets ordförande 
Vid protokollet 

Burlövs kommunhus 
Philip Sandberg, Lunds kommun 
Linda Börjesson Katz, MLR 

                                                                                             Kommunstyrelsernas ordförande 
                                                                                            Oppositionsföreträdare 
                                                                                            Kommundirektörer 
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3)  Återkoppling från Regionplanerådet (Regionplanen)   

MLR:s representanter i Regionplanerådet återkopplade från dess senaste möte och berättade bl.a. att man diskuterat 
att flerkärnighetsperspektivet och –begreppen från ”Strukturbild Skåne” behöver uppdateras, revideras och utvecklas 
så att dessa matchar dagens och framtidens utveckling i Skåne. 
 
Det diskuterades också att det arbetsdokument som styrelsen har fattat beslut om vad gäller MLR:s budskap och 
perspektiv i Regionplanen utifrån MLR:s Strukturplan, kan komma att utvecklas/revideras i takt med att regionplanen 
tar form. Styrelsen var också enig i att ovan nämnda dokument främst ska användas för internt bruk i MLR-
kommunerna och ej spridas extern, bl.a. p.g.a. att det kan komma att revideras framöver. 
 

4)  Föregående protokoll      
Styrelsen godkände protokollet från styrelsemötet den 5 september 2019. 
  

5)  Lärdomar och möjligheter från Stuttgart    
Styrelsen diskuterade dess studieresa till Stuttgart den 5-6 september. Styrelsen var väldigt positiv om resan och de 
organisationer och aktörer som vi träffade, bl.a.: 

 konkret innehåll  

 mycket influenser och inspiration från Stuttgart  

 flera kommuner undersöker möjligheten att bli en del i deras plattform för smarta städer och/eller bjuda in 
Fraunhofer till Skåne 

 MLR borde, likt Stuttgart, samverka ytterligare kring digitalisering framgent 

 studieresan gav inspel till kommande studiebesök och man har planer på att bjuda in Stuttgart 

 bra med besök på privata företag som ger sina prognoser kring kommande samhällsutvecklingar  
 

6)  Aktuellt i kommunerna      
Representanter från Trelleborg, Eslöv, Lomma, Höör och Svedala gav korta, intressanta presentationer om aktuella 
frågor och/eller projekt/insatser i respektive kommun.  
 

7)     Övrigt 
Sekretariatsledaren informerade om aktuella MLR-insatser (bl.a. Industrinatten den 22/10) samt att förslag på 
mötesdatum för MLR:s styrelse och kommundirektörsgrupp kommer att presenteras på nästa styrelsemöte i 
december.  
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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
2019-10-31

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 och Vd för Nordic 
Sugar AB , 191031, 14-16. 

Närvarande: 

Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande
Mats Lithner, 1 v ordförande kommunstyrelsen
Rolf Hagmann, 2 v ordförande kommunstyrelsen
Katja Larsson, gruppledare opposition
Jesper Thomassen, Vd Nordic sugar Sverige
Bo Anders Persson, Fabrikschef Nordic sugar, Arlöv
Mats Åsemo, Vd BBAB (adjungerad)
Eva Blosfeld, Mark och exploateringsstrateg (adjungerad) 
Lars-Åke Ståhl, Kommundirektör

1. Rundvisning. 
Vd och platschef visade runt i fabrik och på området.  

2. Övrigt: 
Diskuterades 
- Kommunens förestående värdering och intresse av köp
- Andra intressenter
- Ev lediga kontorslokaler; f.n. finns möjlighet endast inne på fabriksområdet. Ev 

kommer Sverigekontoret att behövas längre än planerat. 
- Konsultbolag har presenterat bl a vilka begränsningar som finns för områdets 

användning till
- Kommunens fortsatta planläggning
- Kommunen har haft kontakt med Malmö stad ang Kalinaåns fortsatta användning
- Ledningsservitut som sagts upp på mark på andra sidan stambanan och som nu 

planeras för bostadsbyggnation. Eva Blosfeld utsågs till kommunens kontaktperson i 
detta ärende. 

3. Nytt sammanträde
Nästa möte hålls 191219, 14.00 i medborgarhuset, Burlöv.  

Lars-Åke Ståhl
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