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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:12-104

§ 5
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

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
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 5
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
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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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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-09 KS/2020:12-104 2/2

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
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

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

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
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 6
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/2019:6-041

§ 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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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-03 KS/2019:6-041 2/2

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03

Beslut i ärendet 

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:858-108

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

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
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 7
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01
Beslut socialnämnden 2019-12-11, § 78
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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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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-01 KS/2019:858-108 2/2

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
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:1-041

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

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.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Befolkningsprognos per kommundel för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bo-
städer – 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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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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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

26



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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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

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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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

3

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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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

4

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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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

5

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 vid en utbyggnad med 2 965 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
2019-12-12

6

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 2019 - 2029.

TABELLBILAGA

32



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

1

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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33



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

2

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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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

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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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

4

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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ANTAL FÖDDA I BURLÖVS KOMMUN 1974-2018 OCH 
PROGNOS 2019-2029.

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. 

0

50

100

150

200

250

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

ANTAL DÖDA I BURLÖVS KOMMUN 1974-2018 OCH 
PROGNOS 2019-2029.

36



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

5

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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FLYTTNINGSNETTO FÖR BURLÖVS KOMMUN 1974-2018 
OCH PROGNOS 2019-2029.

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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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

6

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 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
2019-12-11

7

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.
KAAB Prognos AB
2019-12-11
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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.
KAAB Prognos AB
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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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KAAB Prognos AB
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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.
KAAB Prognos AB
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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.
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Baserad på folkmängd 2019-11-01.
KAAB Prognos AB
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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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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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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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KAAB Prognos AB
2019-12-11

14

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

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.
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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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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.
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 
2019 - 2029.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:944-870

§ 9
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

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
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 9
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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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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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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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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1/3
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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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:728-003

§ 14
Nämndsövergripande styrdokument: översyn och förslag till upphävande samt 
antagande av riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun

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 uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att se över och vid behov revidera bidragsbestämmelser för 
föreningar inom det sociala området, antagna av kommunfullmäktige 18 april 2011, § 47 (KS/2010:198), 

att upphäva 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 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 uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att se över och vid behov revidera 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.

Förslag
Vid sammanträdet föreslår förvaltningen följande revideringar av arbetsutskottets förslag till beslut: att 
utbildnings- och kulturnämnden föreslås få i uppdrag att se över och vid behov revidera bidragsbestäm-
melser för föreningar inom det sociala området samt riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, samt att färd-
tjänstreglementet föreslås upphävas.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med 
vid sammanträdet föreslagna ändringar.

___
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Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 15
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
Förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun

69



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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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
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2012:284-251

§ 15
Förlängning av köpeavtal för fastigheterna Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 
12:60, Stora Bernstorp

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
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 17
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

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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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-10 KS/2012:284-251 2/3

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

88



2(2)

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

89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



DATUM
2020-01-31 

1/6
DIARIENUMMER
KS/2020:19-101 

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

Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut
2015
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:10, KS/2014:13

Uppföljning av intern kontroll 
2014

KF beslutade 2015-05-18 § 60 

att uppdra åt samtliga nämnder att upprätta doku-
menterade processbeskrivningar över sina [fakture-
rings-]rutiner samt implementera ett systematiskt 
kvalitetsarbete i syfte att minimera risken för att fel 
avgifter och taxor debiteras

Kommunstyrelsen

Miljö- och bygg-
nämnden 

Processbeskrivningar för SBF är under framtagande. 
(Not 2016-11-04)

Processbeskrivningar för socialförvaltningen framtagna. 
(Not 2016-11-08)

Processbeskrivningar för utbildnings- och kulturförvaltningen är 
under framtagande. (Not 2016-11-10)

Processbeskrivningar för utbildnings- och kulturförvaltningen är 
framtagna. Kvalitetsarbete pågår. (Not 2017-11-23)

Socialförvaltningen driver ett kontinuerligt kvalitetsarbete. (Not 
2018-06-07)

Utbildnings- och kulturförvaltningen: Fortsatt kvalitetsarbete och 
utvärdering. (Not 2018-06-07)

MBN: Nya taxor är under beredning för antagande före årsskiftet. 
Fortsatt kvalitetsarbete. (Not. 2018-11-09)

Kansliet har i samråd med förvaltningarna upprättat en s.k. hand-
bok för handläggare som detaljerat redogör för ärendeprocessen. 
(Not. 2019-05-23)
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2016
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:828

Försäljning av fastigheterna 
Åkarp 21:1, del av 4:71 och del av 
4:2

KF beslutade 2016-02-01 § 11

att initiera en försäljning av fastigheterna Åkarp 
21:1, del av 4:71 och del av 4:2, uppdra åt kom-
munstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att ansöka om 
planbesked den 16 maj 2016. (Not 2016-05-27)

PLU lämnade positivt planbesked 2016-11-14, § 52. 
(Not 2016-12-06)

Status oförändrad (Not 2017-05-30)

Planarbete pågår. (Not 2017-12-04)

Status oförändrad. (Not 2018-06-07)

Status oförändrad. (Not 2018-12-10)

Beslut om planbesked har upphört att gälla då planarbetet inte 
resulterat i samrådshandling inom två år. (Not. 2019-05-23)

2018
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:859

Ansökan om att nyttja Lillevång-
ens paviljonger för förskoleverk-
samhet under perioden Grönebo 
förskola rivs och byggs om 

KF beslutade 2018-12-17, § 114

att uppdra åt kommunstyrelsen att anpassa pavil-
jongerna vid Lillevångshallen till en tillfällig förskola 
i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens 
framställan

Kommunstyrelsen Inväntar slutbesked. Inflyttning planerad till efter midsommar. 
(Not. 2019-05-23)

Inflyttat. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-02-05)
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2019
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:916

Ny F–6-skola på Kronetorp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 13

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detalj-
planearbete och förprojektering för att ta fram 
systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden

Kommunstyrelsen Planarbete pågår. (Not. 2019-05-23)

Planprogram presenteras vid PLU i mars. (Not. 2020-02-05)

KS/2019:145

Framställan om medel för etable-
ring av paviljonger vid Tågarpsko-
lan i Arlöv

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 14

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera pavil-
jonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- 
och kulturnämndens framställan

Kommunstyrelsen Startbesked är meddelat 2019-05-22 och arbetena påbörjade. 
(Not. 2019-05-23)

Inflyttat. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-02-05)

KS/2016:665

Godkännande av exploateringsav-
tal med GERP Burlöv AB samt ge-
nomförande av allmän platsmark 
av detaljplan för Tågarp 15:1 
m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 26

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de-
taljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Kommunstyrelsen Detaljplanen är överklagad vilket kan fördröja processen något. 
(Not. 2019-05-23)

Planen vann laga kraft 2019-11-19. (Not. 2020-02-05)

KS/2016:698

Ändrad begäran om investerings-
anslag för breddning av kulvert 
under Sockervägen i Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 30

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra 
breddning av kulverten från 3x2 meter till 4x2 me-
ter på en sträckning om ca 70–100 m

Kommunstyrelsen Förhandling av avtalet med Trafikverket pågår. (Not. 2019-07-02)

Status oförändrad. (Not. 2020-02-05.)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:313

Uppföljningsrapport 1 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20, § 35,

att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att 
genomföra upprättad handlingsplan samt följa upp 
föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en 
budget i balans 2019,

att uppdra åt socialnämnden att komplettera upp-
rättad handlingsplan med ytterligare åtgärder,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belys-
ningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,

att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om över-
gångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommun-
styrelsens beslut den 18 februari 2019, § 35,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta trygghets-
skapande åtgärder genom att stärka belysningen 
längs kommunens gång- och cykelvägar, ökad ka-
merabevakning samt ökad klottersanering.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)

Utbildnings- och kulturnämnden – Det fanns en åtgärd i sam-
band med UR1. Den åtgärden bestod i att förflytta ansvaret 
för beställning av måltider. Budgetansvarig rektor är nume-
ra den som är ansvarig för beställning av antalet portioner i 
måltidsmodulen. Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-28)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:6

Budget 2020 med flerårsplan 
2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 45

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att 
identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skul-
le kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenut-
bildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktivite-
ter på kommunala bibliotek för barn och unga, an-
tal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober må-
nad,

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera bud-
getramar enligt föreslagna löne- och prisutveck-
lingsnivåer samt revidera beräkningar över kapital-
tjänstkostnader och interna poster,

att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygg-
handlingsprojektering och byggproduktion av ny ba-
danläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till part-
neringavtal godkänt av kommunstyrelsen den 3 de-
cember 2018, § 150, och projektplan daterad 2018-
11-30.

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2019-10-21 § 96

att föreslå kommunfullmäktige att anta följande indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gym-
nasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i december år 
2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört 
kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 26 veckor i de-
cember år 2022

 Nöjd medborgarindex – Kultur, med målvärde 67 i de-
cember år 2022

 Nöjd medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggning, 
med målvärde 60 i december år 2022

Beslutet är verkställt. (Not. 2020-01-28)

KS/2019:394

Uppföljningsrapport 2 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16, § 58

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott 
inom individ- och familjeomsorgen samt vård och 
äldreomsorgen enligt upprättad handlingsplan i syf-
te att få budget i balans 2019.

Socialnämnden Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2019:492

Försäkringsinlösen

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16, § 59

att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 
100 mnkr av ansvarsförbindelsen i en försäkrings-
lösning, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av 
kommunens medelsförvaltning i syfte att lösa in de-
lar av pensionsskulden.

Kommunstyrelsen

KS/2019:626

Uppföljningsrapport 3

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 86

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott 
inom individ- och familjeomsorg samt vård och 
äldreomsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte 
att få budget i balans 2020.

Socialnämnden Socialnämnden – Beslutet verkställt. (Not. 2020-01-27)

KS/2018:172

Revidering av utbildnings- och 
kulturnämndens målindikatorer 
för 2020-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 87

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i 
samband med de årliga uppföljningstillfällena ta 
fram jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommu-
nerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och 
Svedala).

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Statistik för ”5yes-kommunerna” kommer att plockas fram från 
Kolada i samband med uppföljningstillfället för2020. (Not. 2020-
01-28)

KS/2019:798

Etablering av paviljonger på Sö-
dervångskolan och frigörande av 
lokalkapacitet till förskoleplatser i 
Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 100

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera pavil-
jonger på Södervångskolans tomt i enlighet med ut-
bildnings- och kulturnämndens begäran,

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att, i 
samverkan med kommunstyrelsen, ta fram alterna-
tiv för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och 
kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden – Frågan kommer att diskuteras 
på utvecklingsdag med utbildnings- och kulturnämnden i mars 
2020 och kommer därefter att behandlas i nämndens lokalförsörj-
ningsplan. (Not. 2020-01-28)
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 Motion till kommunfullmäktige 
 

 

Undanta hela Burlövs kommun från lagen om eget boende (EBO) 

 

Vid årsskiftet trädde en ändring i kraft i lagen om eget boende (EBO) som innebär en möjlighet för 
kommuner att undanta socialt utsatta områden från EBO. Ett antal skånska kommuner, däribland 
Malmö, har drivit på för att hela kommunerna ska undantas. Vi socialdemokrater står för en 
ansvarsfull flyktingpolitik där dels människor som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande 
och möjlighet att komma in i samhället på ett bra sätt. Samtidigt ska inte ansvaret för integrationen 
landa på ett fåtal kommuner eller bostadsområden. Samtliga kommuner behöver ta sitt ansvar. Idag 
sker kommunernas flyktingmottagande framförallt på två sätt. Det ena är genom anvisning där 
kommunerna tilldelas ett visst antal asylsökande att ta emot, det andra sättet är genom just EBO där 
de asylsökande själva ordnar sin bostad. 

Burlöv har tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet de senaste åren och har med anledning av 
detta sedan ett antal år tillbaka ett så kallat nollavtal med Migrationsverket som innebär att inget 
mottagande genom anvisning görs i Burlöv. De asylsökande som kommer till Burlöv gör det 
företrädesvis genom EBO. Mottagandet ligger därmed bortom kommunens kontroll vilket gör 
flyktingmottagandet mycket svårt att överskåda och planera. Såväl nationellt som i Burlöv blir en 
effekt av detta ökad segregation och trångboddhet samt att individer kommer i kläm då de ofta inte 
får det stöd de behöver för att komma in i samhället på ett bra sätt. Detta bidrar till utsatthet och 
social oro. Burlöv är Sveriges till ytan näst minsta kommun och att peka ut enskilda områden i 
kommunen som undantagsområden för EBO blir knappast meningsfullt då i princip hela kommunen 
på ett eller annat sätt berörs.  

 

 

Med bakgrund av detta föreslår vi socialdemokrater 

Att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att hela Burlöv undantas från EBO 

 

 

 

Arlöv 2019-02-06 

Katja Larsson (S) 

Kent Wollmér (S) 
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