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2019-11-22

Interpellation till KS ordförande

Tekniska utskottet politiska prioriteringar diarienummer KS/2017:405-
109 framgår det vilka områden man tycker är viktiga att satsa på under 
perioden 2017-2020. I dokumentet framgår att man skall göra en 
trafikplan. Motiveringen var kommunens snabba utbyggnad av bostäder 
och kommunal service som krävde detta. Man betonade att skolvägar var 
viktiga att belysa tex gupp, övergångsställe, trafikljus mm. Detta för att få 
så låga olyckstal som möjligt. Tidigare hade man beslutat att revidera 
hastighetsgränserna på våra gator. En ny grönplan skulle vara färdig 2020 
med parkprogram och reviderad trädplanteringsplan.
Beslutet togs den 2017-05-15 KS/2017:405

Så tänker du genomföra dom politiska planerna enligt ovan.

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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2019-11-22

Enkel fråga till KS ordförande

Kronetorp framskrider med allt fler bostäder. Trots att bygget har varit 
igång mer än ett år ser jag inga färdigställda vägar, cykelbanor, gångbanor 
samt belysning till domsamma.

Så min fråga till dig när blir dessa färdiga?

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-12-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:455-251

§ 160
Försäljning av fastigheten Arlöv 3:32, Segedals industriområde

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat köpeavtal.

___

Ärendebeskrivning
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i norr och 
Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till försäljning. 
Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande detalj-
plan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den sista obebyggda 
och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld och byggnation pågår 
eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i ena hörnet 
vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två sidor. Mot gamla Se-
gevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig att behålla. En ca åtta meter 
bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också användningen. Fastigheten föreslås försäljas för 
850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksam-
hetsmark vid de senaste försäljningarna i området.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, §158
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:455-251

§ 158
Försäljning av fastigheten Arlöv 3:32, Segedals industriområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat köpeavtal.

___

Ärendebeskrivning
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i norr och 
Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till försäljning. 
Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande detalj-
plan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den sista obebyggda 
och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld och byggnation pågår 
eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i ena hörnet 
vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två sidor. Mot gamla Se-
gevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig att behålla. En ca åtta meter 
bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också användningen. Fastigheten föreslås försäljas för 
850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksam-
hetsmark vid de senaste försäljningarna i området.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-06

1/2

 KS/2017:455-251

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Markförsäljning Segedals industriområde

Sammanfattning
På Segedals industriområde finns idag en mindre kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till 
försäljning. Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva den för byggnation enligt 
gällande detaljplan. Fastigheten är ca 2 300 m² stor och är den sista fastigheten i området. Res-
ten av området är redan såld och byggnation pågår på fastigheterna. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten försäljes för 850 kronor per m² mark, 
vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksamhetsmark vid de 
senaste försäljningarna i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat 
köpeavtal.

6



BURLÖVS KOMMUN 2019-11-06 KS/2017:455-251 2/2

Redogörelse för ärendet
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i 
norr och Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar 
till försäljning. Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande 
detaljplan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den 
sista obebyggda och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld 
och byggnation pågår eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i 
ena hörnet vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två 
sidor. Mot gamla Segevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig 
att behålla. En ca åtta meter bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också använd-
ningen. Fastigheten föreslås försäljas för 850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som 
politiskt beslutats om för försäljning av verksamhetsmark vid de senaste försäljningarna i områ-
det.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-12-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:16-106

§ 161
Delårsrapport 2 Räddningstjänsten Syd 2019

Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbundet står 
inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt som skatteunder-
laget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti 
indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av medlemsavgiften för 2020. Direktionen 
fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 8,6 
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten måste 
vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för att få en ekono-
mi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommunerna innebär en an-
strängd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och några avgörande förstärkningar 
av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 159
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:16-106

§ 159
Delårsrapport 2 ‒ Räddningstjänsten Syd 2019

Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbundet står 
inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt som skatteunder-
laget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti 
indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av medlemsavgiften för 2020. Direktionen 
fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 8,6 
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten måste 
vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för att få en ekono-
mi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommunerna innebär en an-
strängd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och några avgörande förstärkningar 
av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-11

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2019:16-106

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

Kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2-2019 ‒ Räddningstjänsten Syd

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbun-
det står inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt 
som skatteunderlaget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra med-
lemsforum i slutet av augusti indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av 
medlemsavgiften för 2020. Direktionen fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under 
hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott 
på 8,6 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 
0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten 
måste vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för 
att få en ekonomi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommu-
nerna innebär en ansträngd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och 
några avgörande förstärkningar av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från Räddningstjänsten Syd till 
handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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Inledning 

Precis som årets första tertial så har den andra präglats mycket av arbetet med ett nytt arbetstidsavtal och schema 

för den operativa verksamheten, liksom av arbetet med risk, - områdes- och scenarioanalyser inför ett nytt 

handlingsprogram. Viktiga arbeten för att bädda för en fungerande verksamhet framöver, både internt och mot 

invånarna. Både på kort och lång sikt.  

I en omställning av schema och bekymmersam ekonomi präglas förstås planeringshorisonten av osäkerhet. Vad 

kan vi planera in och inte? Vad kan vi ta på oss? Vad ska vi fortsätta med, vad ska vi prioritera bort och vad 

måste komma till? Förändringar tenderar att alltid skapa oreda och oro, och av naturliga skäl måste vissa saker 

avstanna för att ge plats för det nya. Men återigen visar organisationen prov på en imponerande tålighet och 

tilltro till det vi försöker åstadkomma, och gör sitt bästa för att upprätthålla verksamheten i gränslandet mellan 

gammalt och nytt, nu och sen.  

Det syns också i delårsredovisningen. I allt väsentligt lyckas vi väl och håller budget. Vi har återigen haft problem 

med att nå upp till våra mål för antal tillsynsbesök, men det har sin förklaring i både brist på utbildad personal 

och i att den tillsyn vi utför allt oftare rör komplexa och tidskrävande objekt. Samtidigt vet vi att vi är träffsäkra i 

vår tillsyn (väldigt hög andel genererar någon typ av åtgärd eller föreläggande) och att vi gör stor nytta med 

denna myndighetsutövning.  

Vi fortsätter också att möta våra invånare med utbildningar och olika informationsinsatser i så hög omfattning vi 

förmår. Under sommaren gjordes t. ex många informationsinsatser med fokus på att förebygga 

drunkningsolyckor.  

Operativt har vi under tertialen prövats bland annat av den omfattande vindsbranden på Hästhagen i Malmö; en 

långdragen, krävande och kostsam insats som vi bedömer att vi -med bistånd från räddningstjänster runt 

omkring- klarade bra, men som vi valt att låta andra utvärdera och säkert har mycket att lära av framöver. 

Även den senaste tidens sprängningar och skjutningar som just nu ligger högt upp på den nationella politiska 

agendan, påverkar och prövar oss. Den mycket tragiska skjutningen på Sergels väg kom till oss som ett larm om 

pågående dödligt våld och prövade för en stund vår beredskap för att mentalt och praktiskt hantera ett sådant 

scenario. Det understryker vikten av att fortsätta utveckla och öva denna förmåga, inte minst tillsammans med 

ambulans och polis. 

Det står klart, både av våra riskanalyser och av vår upplevda vardag, att riskbilden förändras. Vi måste förändras 

med den, både avseende förmåga, avseende dimensionering och avseende intern organisation för att hantera en i 

vissa avseenden alltmer osäker arbetsmiljö. Vi har redan ställt om organisationen i stora delar, men utmaningar 

kvarstår. Och vi jobbar oförtrutet på, för att på bästa sätt kunna hjälpa och rädda dem vi är till för.  

 

 

 

Linda Kazmierczak 

förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelse 

I början av året fick förbundet en ny direktion. Vissa ledamöter och ersättare finns kvar från förra direktionen 

och vissa är helt nya. För att introducera den nya direktionen genomfördes en utbildningsdag och en dag när 

direktionen åkte runt i vårt förbund för att bekanta sig med vår verksamhet och träffa några av våra medarbetare. 

Ytterligare introduktionsaktiviteter är inplanerade under hösten. 

I april månad deltog förbundet i släckningsarbetet i Hästveda i samband med skogsbränderna där. Vi bistod med 

operativ bemanning i form av ledning och övrig brandpersonal. I maj deltog vi i en större kemolycka med 

utsläpp av farliga ämnen i Staffanstorp. I juni hade vi i Malmö en större bostadsbrand som krävde stora resurser 

från förbundet och förstärkning från andra räddningstjänster. 

Under tidig vår inledde vi dialog med medlemskommunerna om 2020 års medlemsavgift som ett underlag till 

rambudget för perioden 2020–2022. Förbundet står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar med ökade 

kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Samtidigt ser medlemskommunerna generellt stora 

ekonomiska utmaningar, bland annat i att antalet barn och äldre fortsätter att öka. Sveriges Kommuner och 

Landsting bedömer också att den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och att skatteunderlagets 

utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti indikerade 

medlemmarna en begränsad uppräkning av medlemsavgiften inför 2020 och att ytterligare eventuella tillskott får 

vänta till 2021. Direktionen kommer att besluta om rambudget och medlemsavgift under hösten 2019.  

Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram har under våren haft fokus på dialog med våra 

medlemskommuner och på att arbeta fram underlag. Dessa underlag till handlingsprogrammet består av 

riskanalys, omvärldsanalys, områdesanalys och scenarioanalys och en förmågebeskrivning. Underlagen och vad 

de säger om hur vi behöver dimensionera vår verksamhet framöver, operativt och förebyggande, har diskuterats 

med medlemskommunerna i augusti. Arbetet fortsätter under hösten samtidigt som det är viktigt att 

handlingsprogrammets ambitioner står i överensstämmelse med förbundets ekonomiska förutsättningar.  

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår samverkan med andra aktörer för att klara vårt uppdrag bättre och 

använda samhällets samlade resurser på ett optimalt sätt. I linje med det fortgår utvecklingen av samverkan med 

övriga räddningstjänster i Skåne, och inom Område Syd i synnerhet, bland annat kopplat till vårt RC-samarbete. 

Även samverkan med Polisen Region Syd har fortsatt utvecklas. Samverkan sker också inom kris- och 

olyckskommunikation, både lokalt och regionalt. I det förebyggande arbetet i kriskommunikationsnätverk (med 

exempelvis Länsstyrelsen) delar vi erfarenheter kring inträffade händelser och planerar för synkade budskap inför 

kommande risker/händelser. Denna samverkan är värdefull och hjälper oss även vid större händelser eller 

insatser där vi med redan etablerade kontakter snabbt och effektivt kan inhämta information och skapa samlade 

lägesbilder, men också få hjälp via samverkansaktörer att nå ut med information och budskap till medborgare 

och media.  

I maj genomfördes första delen i den regionala totalförsvarsövning som hålls samman av Länsstyrelsen, med 

ledningsgrupp och delar av arbetsutskottet. Internt har ett omfattande arbete bedrivits för att skapa tydligare 

stabsstrukturer för hantering av större händelser och påfrestningar på organisationen.  
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Måluppfyllelse - Effektmål och indikatorer 

Förändringar som påverkat vår inrapportering av operativa händelser 

På begäran av MSB har Sveriges räddningstjänster sedan 2016 förändrat sin inrapportering till MSB, från 

insatsrapport till händelserapport. Räddningstjänsten Syd övergick till den nya inrapporteringen i slutet av 2017, 

vilket har inneburit stora förändringar. Vissa klassningar av händelser har försvunnit och andra har kommit till 

eller förändrats. Övergången har inneburit problem med viss förlorad information som gör att vissa av måtten i 

delårsrapporten inte är helt jämförbara med föregående år.  

Effektmål 1 - Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka. 

Det trygghetsskapande arbetet är något som vi ständigt utövar vid våra informationsinsatser, utbildningar och i 

vårt stöd till drabbade när olyckan inträffar. Under året har vi bland annat arbetat med community that care 

(CTC). CTC är ett övergripande system för preventionsarbete baserat på lokal samverkan där vi är en aktör av 

många samverkansparter. Här samverkar vi bland annat kring trygghetsskapande aktiviteter.  

Tryggheten ska öka 

Med vår information ska individen känna ökad trygghet  

När olyckan har hänt ska den drabbade känna trygghet 

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 1 i huvudsak uppfylls, trots att mätproblem föreligger. Detta genom att 

trygghetsaspekten vävs in i våra olika aktiviteter. 
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Effektmål 2 - Antalet bränder och andra olyckor ska minska. 

I delårsredovisningarna redovisas indikatorerna som faktiska tal under effektmål 2. Vid helårsredovisningen 

kommer även antal händelser per 1000 invånare att anges. Siffror inom parentes är jämförelsesiffror från delår 2 

2018. 

Tabell 1. I tabellen finns de händelser som Räddningstjänsten Syd varit på inom vårt geografiska område under delår 2 2019 samt 2018. 

Indikatorerna redovisas i fet stil med faktiska tal. 

ANTAL HÄNDELSER 

TILL OLYCKOR 2019 2018 

Brand i byggnad 356 408 

-          bostad 217 230 

Brand ej i byggnad 458 663 

Trafikolyckor 471 489 

Övriga olyckor 341 395 

Delsumma olyckor 1 626 1 955 

      

TILL ANDRA HÄNDELSER 2019 2018 

Automatlarm ej brand gas 1 166 1 196 

Övriga larm utan tillbud 302 272 

Sjukvårdslarm 269 314 

Övriga insatser 114 218 

Delsumma övriga insatser 1 951 2 000 

Utryckningar totalt 3 577 3 955 

Bränder 

Brand i bostad. Enligt händelserapporterna minskade bostadsbränderna jämfört med föregående år, se tabell 1. 

Arbetet ute på distrikten med uppföljning efter bostadsbränder har stannat av. Här behöver vi ta ett omtag och 

distrikten behöver ta tillbaka ansvaret och systematiseringen av uppföljningar efter händelse.  

Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar. Antalet bränder kopplat till ett skolområde är lägre än på 

flera år. Vi har 36 bränder rapporterade där 21 (40) är brand i byggnad och 15 (20) bränder på skolområdet. 

Samtliga kommuner har bränder såväl i byggnaden som ute på skolgården, förutom Burlöv där det inte varit 

någon brand under perioden.  

Samhällssäkerhet arbetar med informationsinsatser mot skolorna och genomför tillsyn. Distrikten bevakar 

händelser bland annat genom samverkansmöten som Örat mot marken och SNÖ.  

Trafik 

Antalet trafikolyckor, 471 stycken, har minskat något jämfört med föregående år då vi hanterade 489 olyckor 

(tabell 1). Under perioden finns det två personer som är rapporterade omkomna i trafikolyckor i våra 

medlemskommuner.  

Vi har lämnat ut underlag till Transportstyrelsen för ett regeringsuppdrag som de utreder. I detta uppdrag har de 

till uppgift att se om olika typer av lastbilar hamnar mer frekvent i vissa typer av olyckor. Resultat från studien 

inväntas.  
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Övrigt 

Vattensäkerhet:  Under året har vi haft 18 drunkningsolyckor/tillbud, 16 i Malmö samt 2 i Lund. 

Självmord/självmordsförsök: Detta är en ny händelsekategori som finns inlagd från MSB. Under året har vi 

rapporterat 68 händelser under denna händelsetyp. Självmord/självmordsförsök hamnar dock under andra 

händelsetyper som brand, trafikolycka och drunkning, vilket gör att självmord/självmordsförsök inte kommer 

fram i den data vi tittar på. De tre stotrstadsräddningstjänsterna tittar på denna frågan och har även lyft den med 

MSB om hur vi ska rapportera och följa upp denna händelsekategori. Vi vill ha en så heltäckande bild som 

möjligt, så att vi kan samverka med andra aktörer och arbeta förebyggande för att förhindra att dessa händelser 

inträffar.  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 2 i huvudsak uppfylls, då vi ser en minskning av antalet olyckor och händelser 

jämfört med föregående år.  

 

Effektmål 3 - Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.  

Vi vill att så många som möjligt ska kunna förebygga bränder och andra olyckor. När branden inträffar vill vi att 

individen ska kunna agera, antingen genom att släcka eller begränsa branden.  

Öka kunskapen om brandskydd i organisationer och företag 

Denna indikator ligger under ett av våra utvecklingsuppdrag och vi har inte underlag att mäta den.  

Brandens omfattning ska minska över tid 

Detta är en indikator vi inte kan säkerställa då klassningen har ändrats detta delår. Vi jobbar med att få fram 

siffror som vi kan säkerställa framöver.  

Vi ska nå riskgrupper och anpassa vårt budskap 

Den tredje indikatorn är inriktad på att vi ska nå riskgrupper i våra medlemskommuner med ett anpassat 

budskap. Målet är att vi ska nå 20 % av dem vi möter med riktat budskap.  

Under perioden har vi nått 24 142 personer genom extern utbildning, informationsinsatser och hembesök. 19 % 

av de vi mött har varit i våra riskgrupper, främst barn och unga men även äldre. De anpassade hembesöken har 

stannat av och vi har endast mött 40 personer genom denna aktivitet. Vi genomför främst händelsebaserade 

hembesök, men under sommaren har även en informationssatsning gjorts på Strandhem i Bunkeflostrand. Vi har 

under perioden mött 712 personer genom hembesök.  

Myndighetsutövning och tillståndshantering för brandfarliga och explosiva varor  

Vi upprättar fler förelägganden och förbud än någonsin och många är förenade med vite. Det är en följd av att vi 

strävar efter att göra tillsyn där behovet är som störst och för att uppnå rättelse. Vi arbetar 

myndighetsgemensamt för att komma åt olovlig verksamhet och händelsebaserat för att följa upp brister vi har 

fått till oss via tips från allmänheten eller andra delar av vår verksamhet, t.ex. via operativa insatser. Planerade 

LSO-tillsyner har huvudsakligen skett på nattklubbar, skolor, flerbostadshus och vård- eller 
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gemensamhetsboenden av olika slag. Tillsyner enligt LBE har fokuserat på verksamheter som saknar tillstånd för 

hantering eller genomförts i syfte att följa upp villkor som har ställts i samband med tillståndsgivningen.  

Intäkterna ligger ca 2 miljoner under budget för perioden En anledning till detta kan vara att vi har ett nytt 

avgiftssystem för tillsynerna. Systemet innebär att vi har fasta avgifter för olika verksamheter där vi genomför 

tillsyn istället för att se till faktisk nedlagd tid. Eftersom vi genomför tillsyner där det ger mest effekt blir 

tillsynerna komplicerade och tidskrävande och ofta behöver de hanteras i en överklagandeprocess. För att kunna 

öka antalet tillsyner pågår just nu en intern tillsynsskola där tre nya tillsynsförrättare förväntas tillträda i 

november.  

Tabell 2. Faktarutan ger en bild över antalet tillsyner, enligt LSO och LBE och hur dessa resulterar i föreläggande och förbud, i många fall 
förenade med vite.  

MYNDIGHETSUTÖVNING TILLSYN LSO/LBE 

  2019 2018 

Tillsynsbesök 385 375 

Föreläggande 86 70 

Förbud 30 21 

Beslut med vite 31 15 

 

Intäkterna från tillståndshanteringen för explosiv eller brandfarlig vara ligger över budget. Vi hanterar inkomna 

tillståndsansökningar och i de fall ansökningarna inte kompletteras med nödvändiga uppgifter eller det saknas 

förutsättningar för att bevilja tillstånd sker avskrivningar, avvisningar eller avslag (26 st under perioden 2019 

jämfört med 23 st under 2018). Tillsynerna som görs på tillståndslösa verksamheter resulterar ofta i en 

inkommen ansökning, vilket till viss del kan förklara det ökade antalet tillståndsansökningar. Just nu pågår en 

intern tillståndsskola för att utbilda fler tillståndshandläggare. 

Tabell 3. Faktarutan visar inkomna tillståndsansökningar för brandfarliga och explosiva varor. 

MYNDIGHETSUTÖVNING TILLSTÅND 

  2019 2018 

Inkomna ansökningar 117 99 

Beviljade tillstånd 89 73 

Utredningar och lärande 

Uppdrag pågår för att genomlysa och utveckla arbetet inom olycksundersökning med målet att bidra till ett ökat 

lärande både internt och externt. Under året har det skett förändringar i arbetsgruppen. En olycksutredare har 

slutat och två nya är under introduktion. Det kan förklara att antalet förundersökningar har minskat. Arbetet 

med att skriva sakkunnigutlåtanden vid förfrågan har fortsatt haft prioritet. 

Tabell 4. Antalet förundersökningar, sakkunnigutlåtande, fördjupade olycksundersökningar samt uppföljning av brand i bostad till MSB:s 
databas.  

FÖRDJUPADE UNDERSÖKNINGAR 

  2019 2018 

Förundersökningar 40 72 

Sakkunnigutlåtande 27 15 

Uppföljning brand i bostad MSB 0 26 

 

Uppföljningen efter brand i bostad med rapportering till MSB är pausad. Avstämning med andra 

räddningstjänster i Sverige gällande deras framtida hantering ska göras och därefter fattas ett beslut internt om 

vår eventuella fortsatta medverkan.    
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Utöver utredningarna i tabellen har det färdigställts en fördjupad olycksutredning med fokus på byggnadstekniskt 

brandskydd. Handläggande brandingenjörer medverkade i utredningen. Olycksutredare har även deltagit i tre 

insatsutvärderingar som har färdigställts under delåret.  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 3 delvis uppfylls. Förbundet måste utveckla formerna för det förebyggande 

arbete gällande särskilt riskutsatta samt myndighetsutövning. 

 

Effektmål 4 - Vi ska vara snabba och effektiva 

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba ingripanden och effektiva insatser. Vid en olycka ska 

den drabbade personen själv kunna agera och vi ska vara snabba och effektiva. Detta följer vi upp med tre 

indikatorer. 

Vi ska vara snabbt framme på olycksplats 

Den första indikatorn säger att vi ska vara på olycksplats inom 10 minuter vid 90 % av Prio 1-olyckor. Efter 

övergången till verksamhetssystemet Daedalos kan vi dock inte längre bryta ut Prio 1-olyckorna. Under delåret 

nådde vi fram inom 10 minuter till 83 % av alla olyckor (2018 88%). Vid omräkning enligt system från tidigare år 

ökar denna siffra med 3–4 procentenheter när man bryter ut Prio 1-olyckorna från alla olyckor, vilket skulle 

medföra att vi hade en framkomstsiffra på ca 86 %.  

Vid en olycka ska vi vara effektiva 

När vi väl är framme ska vi vara effektiva och här gäller det händelser där vi kan göra skadeavhjälpande insatser 

på liv, miljö och egendom. Vårt mål är att vi ska avsluta räddningsinsatsen inom 25 minuter efter framkomst vid 

LSO-olyckor. Under delår 2 avslutar vi inom 25 minuter i 48 % av fallen (2017: 57 %, siffra från 2018 saknas). 

Med vårt nya inrapporteringssystem (Daedalos) kan vi redovisa denna siffran igen, något vi inte kunde göra 

motsvarande delår 2018.  

Annan person hanterar olyckan 

För att begränsa olyckan är det viktigt att även någon annan än vi agerar och i tredje indikatorn för detta 

effektmål mäter vi andras agerande. Målet för 2019 är att någon annan agerar innan vi anländer vid 45 % av 

händelserna. Under delåret hanterades 30 % av byggnadsbränderna av annan person innan vår framkomst (2018: 

32 %).  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 4 delvis uppfylls. Samtliga mätetal ligger nära målen och eftersom vissa 

mätproblem föreligger ryms resultatet inom felmarginal. 
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Inriktningar för utveckling av verksamheten 2019 

I årets verksamhetsplan presenteras tre inriktningar vi ska fokusera på för att utveckla vår verksamhet. Nedan 

presenteras hur arbetet går.  

Lärande  

Nästan samtliga enheter/distrikt har rapporterat att aktiviteter sker inom området. Exempel på detta är 

utveckling av rutiner inom ekonomi, utveckling av olycksutredningsarbetet genom att t ex utveckla kontaktytor 

internt, delta i stabsarbete vid insatser, utveckling av arbete inom staben och pilotdistrikt inom AAR (After 

Action Review). För att komma vidare i arbetet behövs ett strategiskt beslut. 

Tydlig prioritering av våra förebyggande insatser 

Prioriteringar av tillsyn och remisshantering med mera görs veckovis av funktionschefer på samhällssäkerhet för 

att vi ska bli mer träffsäkra i vår hantering och nyttja våra resurser på effektivaste sätt.  

Utveckling av krisstöd  

Breddaktivitet avseende krisstöd är ej framtagen eller planerad. Förslaget är att vi istället för att genomföra något 
halvplanerat under resursbrist i slutet av 2019, istället planerar för en breddaktivitet som genomförs först 2020. 

Internt har SALT-verksamheten stärkts genom strukturering av arbetet och genomtänkta aktiviteter. Det finns 
en samordningsgrupp som arbetar aktivt med utveckling av arbetssätt, samverkan och uppföljning. Antalet 
samtal är något färre jämfört med föregående år.  
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Inriktningar för utveckling internt samt stödjande mål 

Nedan presenteras de områden som valts ut för att under 2019 utveckla vår organisation. Här beskrivs även hur 

vi ligger till inom våra stödjande målområden.  

Fortsatt utveckling av ledarskap och kultur  

Under 2019 har den gemensamma utvecklingen av ledarskapet fortsatt genom GUL (Gemensam Utveckling av 

Ledarskapet). Dagarna leds av förbundsdirektören och temat är ledarskap. Tillfällena ägnas åt dialog kring 

förväntningar på hur ledarskapet ska utövas, gemensamma utmaningar och fokusområden samt individuella 

utmaningar och ambitioner. Kontexten är vårt uppdrag och verksamhetens utmaningar.  

Under hösten kommer ett tema handla om ledarskapets roll och ansvar kopplat till mångfald, affärsnytta och en 

inkluderande arbetsplats. GUL-tillfällena kompletteras av stödjande insatser som genomförs av HR i form av 

konkreta verktyg för att lösa personalrelaterade frågor. 

Ledningssystem och kvalitetssäkring  

Vi har tagit ett omtag i vår beslutshanteringsprocess för att göra våra beslut mer spårbara och på ett bättre sätt  

dokumentera de beslut som tas. Kommunikation tillsammans med staben för verksamhetsutveckling har skapat 

en tydlig och användarvänlig struktur för våra styrande dokument, som nås från intranätets huvudmeny. Alla 

dokument har setts över och en betydande rensning har gjorts för att det ska vara enkelt att hitta rätt. 

Medarbetarna kan nu välja att söka efter dokumenttyp eller utifrån ett visst verksamhetsområde.  

Säkerhet 

Arbetet med kontinuitetshanteringen framskrider enligt plan. Arbetet har involverat hela ledningsgruppen och 

staben håller i uppdraget. Säkerhetslösning för dokumentation är utredd och förväntas vara helt på plats under 

december 2019. 

Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och åtgärder kopplat till denna fortskrider.  

Utveckla uppföljning av verksamheten  

Vårt nya verksamhetsprogram Stratsys är på plats och vi arbetar bland annat med att hitta rätt målformuleringar 

på aktiviteter och att systematisera vår uppföljning i systemet. 

Öka tillgängligheten för dem vi är till för  

Vår skyltning vid och på våra stationer är nu monterade och klara för att välkomna och hänvisa besökare rätt. 

Under sommaren har vi arbetat med att förbättra informationen som ges om vår verksamhet och våra 

medarbetare i vår telefonväxel. Detta arbetet fortsätter under hösten. I vår tillståndsverksamhet har vi arbetat 

med att effektivisera rutinerna genom att förtydliga våra blanketter för att förenkla och förkorta 

handläggningstiderna för den som söker tillstånd.  
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Fortsatt jämställdhetsintegrering för jämställd medborgarservice 

En analys av fattade beslut ska göras ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kunskapen om vårt ansvar 

för en jämställd medborgarservice ska öka och ingå som tema i den gemensamma utvecklingen av ledarskapet. 

Planering för aktiviteter pågår.  

Kompetens 

Kompetenssystemet SABA är i drift för medarbetare i den operativa verksamheten och används regelbundet i 

samband med inläsning av material och utbildningar. Efterfrågan av filmat material har ökat och 

kommunikatörerna har producerat flertalet interna utbildningsfilmer för operativ personal. Att filma är ett 

effektivt och pedagogiskt sätt att visa och förklara komplicerat innehåll. Filmerna kan återanvändas och finns 

alltid tillgängliga för medarbetarna.  

Nästa steg är att hitta rutiner och utlokalisera administrationen av systemet till varje verksamhetsdistrikt. För 

övriga enheter pågår arbetet med att lägga information i SABA. Det görs återkommande avstämningar och 

uppdateringar med respektive chef. Utbildning kring systemstöd för planering av den individuella 

kompetensutvecklingen är under planering. 

Kommunikation och varumärke  

En webbaserad bildbank köptes in under våren där vi på ett effektivt sätt kan kategorisera våra 

verksamhetsbilder som vi sedan använder vid informationsaktiviteter, i rekryteringar, annonsering, nyheter, i 

utbildningsmaterial med mera.  

Intresset att besöka oss är stort, och under våren har vi välkomnat allmänheten genom att arrangera öppet hus på 

flera brandstationer. Vi har även genomfört en förskolevecka där vi bjuder in hundratals förskolebarn och 

informerar dem om bland annat brandrisker i hemmet och om yrket som brandman. 

Under sommarmånaderna genomförde vi informationsaktiviteter och besöker lokala bad och stränder. Vår 

information fokuserade på badsäkerhet och att genom kunskap, känna trygghet vid vatten. Våra sommarbudskap 

fanns också på storbildsskärmar runt om i Malmö, i våra digitala sociala kanaler med mera. Till barnen delade vi 

ut en egenproducerad målarbok med illustrationer skapade av en brandman hos oss. 

För den yngre generationen planerade och spelade vi, tillsammans med SVT Barnkanalen, in Lilla Brandstyrkan – 

en serie där sex barn fick genomgå en miniutbildning för att bli brandmän.  

I år deltog vi och fanns representerade vid fyra olika Pride-tåg; Lund, Malmö, Köpenhamn och Stockholm. Genom 
vårt deltagande i Pride visar vi tydligt vårt ställningstagande att vi är en räddningstjänst för alla.  
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Medarbetare  

Lönebildning 

Årets löneöversyn har med vissa undantag löpt enligt tidplan. Tjänstemannaförbundens löner betalades ut i maj 

medan löneförhandlingarna med Kommunals drog ut på tiden. Lönerna för Kommunals avtalsområde betalades 

ut i augusti månad. Den genomsnittliga löneökningen hamnade på 2,93%.  

Rekrytering 

Första månaderna i delårsperioden präglades av flera externa rekryteringar till exempel brandman, 

nämndsekreterare och tillsynsförrättare. För perioden 1 maj till 31 augusti har vi haft övervägande interna 

rekryteringar. Dessa har innefattat intresseanmälan till förmågegrupp räddning, funktionschef teknik, 

intresseanmälan till operativ dagtidsstyrka och gruppchefstjänster. Vikariat som tekniker är externt utannonserat. 

De tjänster som är tillsatta är förmågegrupp räddning samt funktionschef teknik. Övriga rekryteringar pågår 

fortfarande.  

Gällande avgångar för delår 2 är det sex egna uppsägningar med anledning av pensionsavgångar, motsvarande 

siffra för 2018 var fyra. 12 avgångar är av egen begäran, motsvarande siffra för samma period 2018 var 16. De 

verksamhetsområden som har berörts är den operativa verksamheten, RIB, verksamhetsstöd, samhällssäkerhet 

samt staben.  

Tabell 5. Här visas antalet anställda på Räddningstjänsten Syd. Förkortningarna är bm: brandman; sl: styrkeledare; yb: yttre befäl; ib: inre 

befäl; lb: larmbefäl; gc: gruppchef.. Inom parantes är siffor för 2018.  

PERSONALEN I SIFFROR 

  Kvinnor Män   Totalt 

Dagtidspersonal 48 63  111 (104) 

Operativ personal (bm, sl, yb, ib, lb, gc) 20 211  231 (242) 

Räddningspersonal i beredskap (RIB) 6 114  120 (130) 

SUMMA 2019 74 388   462 

SUMMA 2018 75 401   476 

Sjukfrånvaro 

Statistiken visar en ökning av den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående period för 2018. Ökningen rör 

både kvinnor och män men där man kan se att männens sjukfrånvaro ökat i snabbare 

takt.  Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat sen föregående period men sjukfrånvaron upp till 60 

dagar har ökat vilket bland annat tillskrivs förslitningsskador med operationer till följd.  Sjukfrånvaron ligger 

fortfarande lågt jämfört med offentlig sektor generellt.   

Tabell 6. Sjukfrånvaron från delåret visas och där siffran från 2018 finns med som referenssiffra.  

SJUKFRÅNVARO TOTALT 

  2019 2018 

Kvinnor 4,9 4,7 

Män 4,1 3,5 

Totalt 4,3 3,7 
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Uppdrag 

Uppdragen syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen utgår från de 

utvecklingsområden som definieras i Handlingsprogram 2016–2019. Följande uppdrag är aktuella för året: 

Tabell 7. Beskrivning över utveckling och nuläge för våra uppdrag från handlingsprogrammet. 

 

 

UPPDRAG KOMMENTAR  

Operativ 
utveckling 

Utredning av geografisk placering av resurser pågår. Förmågegrupper har 

formats och det arbetas nu löpande med dessa frågor. 

 

Semiprofessionella 
och frivilliga 

Distrikt Eslöv har utsett en kontaktperson så att arbetet med att få till 

samarbete med frivilliga ska kunna återupptas. 

 

Lärande 
organisation 

Detta finns integrerat i vårt dagliga arbete. Specifika insatser är gjorda gällande 

bland annat  utveckling av rutiner inom ekonomi, utveckling av 

olycksutredningsarbetet (genom att t ex utveckla kontaktytor internt), delta i 

stabsarbete vid insatser, utveckling av arbete inom staben, pilotdistrikt inom 

AAR. 

 

Tillsynsuppdraget Uppdraget är inne i en implementeringsfas där många delar är på plats. Med 

organisationsförändringen, där vi samlat alla handläggare och tillsynsförrättare 

inom samma enhet, har vi fått en bättre gemensam syn och hantering av 

ärenden och bedömningar i förbundet. Vi har exempelvis ett mer pricksäkert 

urval av våra tillsyner och vi kvalitetssäkrar våra bedömningar genom bland 

annat en granskningsgrupp. Vi arbetar uppdragsbaserat där vi utser en grupp 

som under en avgränsad period arbetar med tillsyn enligt tydliga ramar och som 

avslutas med en utvärdering och erfarenhetsåterföring.  

 

Automatiska 
brandlarm 

 

Omställning av automatlarmfunktionen är genomförd i enlighet med beslut. 

Arbete fortgår med att effektivisera inom funktionen och justera metoder och 

arbetssätt. 

 

SUMMERING Våra uppdrag har arbetats igenom under handlingsprogramsperioden och de 

allra flesta är implementerade i vår dagliga verksamhet.  
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Ekonomi  

Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos 

Den ekonomiska redovisningen påverkas av den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen som gäller 

från den 1 januari 2019 genom att delar av förbundets kortfristiga placeringar vid bokslutstillfällen ska redovisas 

till verkligt värde, till skillnad mot tidigare principer som utgick från lägsta värde av anskaffnings- eller 

marknadsvärde. Det är posterna finansiella intäkter och kostnader samt resultat som påverkas i resultaträkningen. 

De poster som påverkas i balansräkningen är kortfristiga placeringar och eget kapital. Vid bedömningen av 

balanskravsresultat ska dessa värdeförändringar bortses ifrån, vilket framgår av balanskravsredovisningen nedan. 

I budgeten för 2019 har inte hänsyn tagits till de nya redovisningsreglerna. 

Verksamhetens resultat efter årets första åtta månader är ett överskott på 8 602 tkr och ett positivt 

balanskravsresultat på 4 465 tkr, vilket ska ställas i relation till det budgeterade periodresultatet med ett 

underskott på 185 tkr. Avvikelser finns bland såväl intäkter som kostnader och dessa kommenteras under 

respektive avsnitt. 

För år 2019 som helhet prognostiseras ett överskott på 4 200 tkr och ett balanskravsresultat på 0 tkr vilket är i 

linje med årets budgeterade 0 resultat. 

Större avvikelser finns såväl bland intäkter som kostnader och dessa kommenteras under respektive avsnitt. 

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat 

BALANSKRAVSUTREDNING (BELOPP TKR) 

  Delår jan-aug Prognos 2019 

Resultat enligt resultaträkningen 8 602 4 200 

Avgår reavinster inventarier        -139         -200 

Avgår icke realiserad värdeförändring för finansiella placeringar - 3 998 -4 000 

BALANSKRAVSRESULTAT 4 465 0 

 

Balanskravsresultatet för perioden är liksom prognosen för helåret positivt. Detta innebär att förbundet lever 

upp till balanskravet. Förbundets övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms i stort kunna infrias. 

Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgår under årets första åtta månader till 5 101 tkr fördelat på program och licenser 133 

tkr, räddningsutrustning 1 246 tkr, övriga inventarier 1 710 tkr, lokalrelaterade investeringar 1 856 tkr och fordon 

156 tkr. 

Bland större lokalrelaterade investeringar finns automatiskt brandlarm till brandstationerna i Lund och 

Löddeköpinge samt fortsatta säkerhetshöjande åtgärder. Vidare har en ny anläggning för slangtvätt inköpts. 

Investeringsutgifterna för år 2019 beräknas uppgå till ca 9 000 tkr vilket ska ställas i relation till total tillgänglig 

investeringsresurs för året på 11 400 tkr. En viss eftersläpning, leveransförseningar och inte minst ett utdraget 

upphandlingsförfarande bidrar till att avvikelsen mot tillgänglig investeringsresurs uppkommer.  
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Placeringar och likviditet 

Förbundets pensionsmedel är placerade i värdepapper i överensstämmelse med beslutad policy. Den 31 augusti 

var totalt ca 110 mnkr placerade fördelade på aktier 12 mnkr, fonder 15 mnkr och 83 mnkr obligationer och 

räntebevis. Det totala marknadsvärdet på balansdagen uppgick till ca 116 mnkr. Beräknad årsavkastning avseende 

räntor och utdelningar på värdepappersportföljen uppgår för närvarandetill ca 2,9 %. 

I dagsläget har förbundet ingen överskottslikviditet placerad kortfristigt på fasträntekonton.  

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter för årets första åtta månader uppgår till 218 390 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse 

på 1 958 tkr. Positiv avvikelse finns bland automatlarm där en ny avgiftsmodell införts från 1 juli. Vidare har 

intäkterna för operativa insatser ökat genom nya samverkansavtal och några större insatser utanför 

förbundsområdet. Olika bidragsintäkter har också ökat jämfört med budget. Tillsynsintäkterna understiger 

budget beroende på lägre bemanning och mer komplicerade tillsynsärenden. 

Årsprognosen för verksamhetens intäkter hamnar på totalt 327 700 tkr mot budgeterade 

324 649 tkr. I årsprognosen återfinns ett icke budgeterat bidrag från Malmö stad på 1 700 tkr inom ramen för 

satsningen Tryggare Malmö. Detta bidrag täcker till delar den negativa avvikelsen på tillsynsintäkter. Övriga 

avvikelser följer i stort delårsresultatet. Övrig försäljning blir lägre än budget då viss tjänsteförsäljning utförs i 

mindre omfattning. 

Personalkostnader 

De totala personalkostnaderna för delårsperioden uppgår till 150 751 tkr jämfört med för perioden budgeterade 

149 166 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 1 585 tkr. Ökade lönekostnader jämfört med budget samt extra 

kostnader för att säkerställa sommarens operativa bemanning bidrar till avvikelse. De redovisade 

pensionskostnaderna är lägre för perioden jämfört med budgeterade. 

För 2019 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till 229 200 tkr jämfört med budgeterade 223 471 tkr, 

vilket ger en negativ avvikelse på 5 729 tkr. I avvikelsen finns ökade lönekostnader som beskrivs i delårsutfallet 

samt en större brandmannarekrytring där 20 nya brandmän anställts. De kommer att påbörja sin anställning och 

introduktion under oktober månad. Rekryteringen görs för att ersätta avgångar samt säkerställa förbundets 

operativa förmåga.  

Övriga driftkostnader 

Utfallet för övriga driftskostnader uppgår för åtta månader till totalt 57 769 tkr jämfört med budgeterade 62 033 

tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 4 264 tkr. Positiva avvikelser finns bland köpta tjänster, fordon, 

lokaler samt utbildning och konferenser. I avvikelsen ligger främst att kostnaderna beräknas uppstå senare under 

året. Den största enskilda avvikelsen avser de beräknade ökade hyreskostnaderna för den om- och tillbyggda 

brandstationen Jägersro, där i budgeten en tidigare inflyttning under året antagits. Negativa avvikelser finns bland 

materiel och information samt för komplettering av sjukvårdsmateriel.   

Helårsprognosen för övriga driftskostnader uppgår för 2019 till 91 200 tkr jämfört med budgeterade 93 050 tkr, 

vilket ger en positiv avvikelse på 1 850 tkr. På årsbasis är det lägre hyreskostnad avseende Jägersro brandstation 

genom senare inflyttning i de ombyggda delarna, senarelagda leveranser av vissa fordon samt att 

personutbildning i större grad genomförs i egen regi.   
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Ökade kostnader finns för köpta operativa tjänster och inköp av materiel. Vidare finns ökade kostnader för resor 

och övriga kostnader som är projektrelaterade och i sin tur täcks av projektbidrag. 

Avskrivningar 

Utfallet för avskrivningar är på 4 813 tkr mot budgeterade 5 400 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 587 tkr.  

Årsprognosen för avskrivningar är ett utfall på 7 400 tkr vilket ska jämföras med budgeterade 8 100 tkr.  

Bidragande orsaker till avvikelserna är senarelagda investeringar och senare färdigställande av vissa investeringar. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår totalt till 6 301 tkr jämfört med budgeterade 2 275 tkr, vilket ger en positiv 

avvikelse på 4 026 tkr. Avvikelsen beror uteslutande på effekten av de nya redovisningsreglerna med värdering 

till verkligt värde för vissa av förbundets kortfristiga placeringar i värdepappersportföljen. Värdejustering för icke 

realiserad värdeökning har skett med totalt 4 035 tkr för perioden avseende finansiella intäkter. 

För 2019 som helhet beräknas de finansiella intäkterna uppgå till 7 400 tkr mot budgeterade 3 412 tkr, vilket ger 

en positiv avvikelse på 3 988 tkr. I avvikelsen ingår icke realiserad värdejustering med ca 4 000 tkr enligt de nya 

redovisningsreglerna. 

De redovisade finansiella kostnaderna uppgår för perioden till 2 756 tkr mot budgeterade 2 293 tkr, vilket ger en 

negativ budgetavvikelse på 463 tkr. I avvikelsen ingår främst något högre periodiserad räntekostnad på 

förbundets pensionsskuld avseende indexering med 307 tkr samt negativ icke realiserad värdejustering på 

kortfristiga placeringar med 37 tkr. 

För 2019 som helhet beräknas de finansiella kostnaderna, där den uteslutande delen är posten för uppräkning av 

pensionsskulden, totalt uppgå till 3 100 tkr mot budgeterade 3 440 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på totalt 

340 tkr. 
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Resultaträkning med prognos 

 

 

Tertialuppföljning jan-aug 2019 Not Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

Belopp tkr helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Verksamhetens intäkter  

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 1 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Övriga intäkter 2 37 482 24 987 26 945 1 958 24 021

Summa verksamhetens intäkter 324 649 216 432 218 390 1 958 210 979

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 3 -223 471 -149 166 -150 751 -1 585 -149 475

Övriga driftskostnader 4 -93 050 -62 033 -57 769 4 264 -56 323

Avskrivningar -8 100 -5 400 -4 813 587 -4 631

Verksamhetens nettokostnad 28 -167 5 057 5 224 550

Finansiella intäkter 3 412 2 275 6 301 4 026 4 120

Finasiella kostnader -3 440 -2 293 -2 756 -463 -2 235

Resultat före extraordinära poster 0 -185 8 602 8 787 2 435

Periodens resultat 0 -185 8 602 8 787 2 435

 

  

Helårsprognos Not Budget Prognos Avvikelse

Belopp tkr helår helår helår

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 1 287 167 287 167 0

Övriga intäkter 2 37 482 40 533 3 051

Summa verksamhetens intäkter 324 649 327 700 3 051

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 3 -223 471 -229 200 -5 729

Övriga driftskostnader 4 -93 050 -91 200 1 850

Avskrivningar -8 100 -7 400 700

Verksamhetens nettokostnad 28 -100 -128

 

Finansiella intäkter 3 412 7 400 3 988

Finansiella kostnader -3 440 -3 100 340

Resultat före extraordinära poster 0 4 200 4 200

 

Årets resultat 0 4 200 4 200
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Balansräkning 

 

 

 

Belopp tkr Not 2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 568 725 753

Maskiner och inventarier 29 978 29 532 28 596

Summa materiella anläggningstillgångar 30 546 30 257 29 349

Omsättningstillgångar

Fordringar 5 15 553 25 121 17 276

Kortfristiga placeringar 6 113 286 91 795 106 151

Kassa och bank 23 255 31 907 25 818

Summa omsättningstillgångar 152 094 148 823 149 245

Summa tillgångar 182 640 179 080 178 594

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid periodens början 16 192 15 385 15 385

Periodens resultat 8 602 807 2 435

Summa eget kapital 24 794 16 192 17 820

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 111 037 108 378 108 207

Summa avsättningar 111 037 108 378 108 207

Skulder

Långfristiga skulder 7 152 184 200

Kortfristiga skulder 8 46 657 54 326 52 367

Summa skulder 46 809 54 510 52 567

Summa eget kapital och skulder 182 640 179 080 178 594
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Kassaflödesanalys 

 

 

Belopp tkr jan-aug Helår jan-aug

2019 2018 2018

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 8 602 807 2 435

Justering för av- och nedskrivningar 4 813 6 995 4 631

Justering för korrigering verkligt värde kortfristiga placeringar -3 998 982 -1 397

Utrangerat under perooden 0 0 0

  

Ökning/ minskning avsättningar 2 659 7 096 6 925

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 076 15 880 12 594

Ökning/ minskning kortfristiga fordringar 9 568 -8 878 -1 033

Ökning/minskning kortfristiga placeringar -17 494 6 956 -5 020

Ökning/ minskning kortfristiga skulder -7 669 1 323 -636

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 519 15 281 5 905

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -133 -243 -135

Investering i materiella anläggningstillgångar -4 968 -8 222 -5 058

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 101 -8 465 -5 193

Finansieringsverksamheten

Ökning/ minskning av långfristiga skulder -32 -83 -68

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 -83 -68

Periodens kassaflöde -8 652 6 733 644

Likvida medel vid periodens början 31 907 25 174 25 174

Likvida medel vid periodens slut 23 255 31 907 25 818

Förändring av likvida medel -8 652 6 733 644
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Noter och redovisningsprinciper  

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad enligt den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

som ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. För förbundets del innebär detta att vissa av förbundets 

kortfristiga placeringar vid balanstillfällena ska värderas till verkligt värde jämfört med tidigare då värdering 

skedde till lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde. Omräkning har skett av jämförelsetal till de nya 

principerna. För eget kapital vid årsskiftet 2018-12-31 uppkommer dock ingen differens med anledning av de nya 

principerna.  Samtliga belopp, om inget annat anges, är i tkr. 

Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-april jan-aug 2018

Medlemsavgifter 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Tilläggsuppdrag 0 0 0 0 0

Summa 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Medlemsavgifter 287 167 287 167 0

Tilläggsuppdrag 0 0 0

Summa 287 167 287 167 0
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Not 2 Övriga intäkter 

 

 

Not 3 Personalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Tillståndshantering 1 250 833 1 027 194 707

Tillsyn 6 015 4 010 1 920 -2 090 1 943

Automatlarm 14 800 9 867 10 883 1 016 9 055

Operativa insatser 5 137 3 425 5 065 1 640 3 872

Extern utbildning 6 200 4 133 4 109 -24 3 602

Hyresintäkter 2 045 1 363 1 543 180 1 368

Övrig försäljning 1 268 845 757 -88 605

Övriga bidrag 767 511 1 641 1 130 2 869

Summa 37 482 24 987 26 945 1 958 24 021

 Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Tillståndshantering 1 250 1 450 200

Tillsyn 6 015 2 900 -3 115

Automatlarm 14 800 16 500 1 700

Operativa insatser 5 137 6 400 1 263

Extern utbildning 6 200 6 200 0

Hyresintäkter 2 045 2 220 175

Övrig försäljning 1 268 940 -328

Övriga bidrag 767 3 923 3 156

Summa 37 482 40 533 3 051

 Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Löner och ersättningar 154 235 103 192 106 079 -2 887 101 805

Soc avg o pensionskostnad 69 236 45 974 44 672 1 302 47 670

Summa 223 471 149 166 150 751 -1 585 149 475

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Löner och ersättningar 154 235 159 600 -5 365

Soc avg o pensionskostnad 69 236 69 600 -364

Summa 223 471 229 200 -5 729
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Not 4 Övriga driftskostnader 

 

 

Not 5 Fordringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

IT, radio o telekommunikation 8 005 5 337 5 257 80 4 873

Köpta tjänster 11 223 7 482 7 065 417 6 674

Maskiner och inventarier 4 122 2 748 2 700 48 2 181

Fordon 15 370 10 247 9 810 437 10 337

Materiel och information 7 994 5 329 5 435 -106 4 850

Fastigheter och lokaler 37 232 24 821 23 174 1 647 22 977

Utbildning och konferenser 4 047 2 698 1 277 1 421 1 595

Representation och personalvård 2 948 1 965 1 648 317 1 572

Resor och övriga kostnader 2 109 1 406 1 403 3 1 264

Summa 93 050 62 033 57 769 4 264 56 323

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

IT, radio o telekommunikation 8 005 8 100 -95

Köpta tjänster 11 223 11 400 -177

Maskiner och inventarier 4 122 4 400 -278

Fordon 15 370 15 000 370

Materiel och information 7 994 8 200 -206

Fastigheter och lokaler 37 232 35 900 1 332

Utbildning och konferenser 4 047 3 100 947

Representation och personalvård 2 948 2 800 148

Resor och övriga kostnader 2 109 2 300 -191

Summa 93 050 91 200 1 850

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Kundfordringar 5 388 5 089 1 878

Övr korfristiga fordringar 1 096 2 129 3 190

Förutbetalda kostnader 8 209 12 090 10 606

Upplupna intäkter 860 5 813 1 602

Summa 15 553 25 121 17 276
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Not 6 Kortfristiga placeringar 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder 

 

 

Not 8 Kortfristiga skulder 

 

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Aktier 11 955 11 955 11 922

Aktier värdereglering verkligt värde 2 506 275 1 397

Bokfört värde 14 461 12 230 13 319

Marknadsvärde 14 461 12 230 13 319

Fonder 15 000 0 0

Fonder värdereglering verkligt värde 509 0 0

Bokfört värde 15 509 0 0

Marknadsvärde 15 509 0 0

Obligationer 58 268 58 796 73 818

Räntebevis 25 048 22 026 19 014

Värdereglering lägsta värde 0 -1 257 0

Bokfört värde 83 316 79 565 92 832

Marknadsvärde 86 141 79 565 94 189

Totalt bokfört värde 113 286 91 795 106 151

Totalt marknadsvärde 116 111 91 795 107 508

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Investeringsbidrag RC Hyllie 2 643 2 643 2 643

Avgår ackumulerad avskrivning -2 491 -2 459 -2 443

Totalt långfristig skuld 152 184 200

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Leverantörsskulder 5 656 12 914 8 784

Övr korfristiga skulder 4 630 3 806 3 876

Upplupna kostnader 34 945 36 579 33 391

Förutbetalda intäkter 1 426 1 027 6 316

Summa kortfristiga skulder 46 657 54 326 52 367
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Driftsredovisningar – internredovisning 

I budgetmodellen för 2019 har samtliga intäkter och kostnader fördelats med ett totalt budgeterat resultat om 0 

tkr i enlighet med beslutad rambudget. 

Utfall januari – augusti 2019 

 

Den positiva budgetavvikelsen inom förbundsledningen beror på ökade bidragsintäkter, lägre pensionskostnader, 

senarelagda driftskostnader samt ökade finansiella intäkter kopplat till marknadsvärderingen av vissa kortfristiga 

placeraringar. 

För verksamhetsstöd handlar budgetöverskottet primärt om senarelagda driftskostnader samt lägre 

hyreskostnader och avskrivningskostnader. 

Insats och lednings samlade budgetunderskott består främst av ändrad hantering av automatlarmsintäkter där 

dessa till ökad del redovisats under distrikten. I övrigt mindre avvikelser. 

Samhällssäkerhets samlade budgetunderskott är kopplat till minskade personalkostnader för perioden kopplat till 

högre vakansgrad och senarelagda övriga driftskostnader. Tillsynsintäkterna är lägre än budget. 

Distriktens sammanlagda budgetunderskott beror på ökade personalkostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter Kostnader

Nettokostnad exkl 

medlemsavgift

Del av medlems- 

avgift och

 tilläggsuppdrag

 

Resultat

Netto- 

budget

Periodens 

budget- 

avvikelse

Förbundsledning 6 878 -9 199 -2 321 11 684 9 363 515 8 848

Verksamhetsstöd 2 347 -62 864 -60 517 63 080 2 563 -81 2 644

Insats och ledning 8 678 -22 118 -13 440 11 519 -1 921 -97 -1 824

Samhällssäkerhet 7 156 -16 125 -8 969 8 752 -217 -130 -87

Distrikten 8 187 -105 783 -97 596 96 410 -1 186 -392 -794

Summa 33 246 -216 089 -182 843 191 445 8 602 -185 8 787
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Prognos helårsutfall 2019 

 

 

Förbundsledningens budgetöverskott avser främst av ökade bidragsintäkter, lägre pensionskostnader samt ökade 

finansiella intäkter kopplat till nya värderingsprinciper. 

Verksamhetsstöds överskott avser lägre kostnader för lokaler och fordon samt att avskrivningarna blir lägre.  

Insats och lednings budgetöverskott består främst av ökade operativa intäkter och bidrag. 

Samhällssäkerhets samlade budgetunderskott är marginellt. Minskade tillsynsintäkter vägs till del upp av ej 

budgeterade, bidragsintäkter avseende Trygg Malmö med 1 700 tkr samt lägre personalkostnader. 

Distriktens samlade budgetunderskott avser främst ökade personalkostnader avseende den operativa 

bemanningen av brandmän, styrkeledare och gruppchefer. 

  

 

Intäkter Kostnader

Nettokostnad exkl 

medlemsavgift

Del av medlems- 

avgift och

tilläggsuppdrag Resultat

Netto- 

budget

Års Budget- 

avvikelse

Förbundsledning 8 344 -16 534 -8 190 16 699 8 509 0 8 509

Verksamhetsstöd 3 374 -95 430 -92 056 94 681 2 625 0 2 625

Insats och ledning 18 795 -33 847 -15 052 17 383 2 331 0 2 331

Samhällssäkerhet 12 402 -25 679 -13 277 13 258 -19 0 -19

Distrikten 5 018 -159 410 -154 392 145 146 -9 246 0 -9 246

Summa 47 933 -330 900 -282 967 287 167 4 200 0 4 200
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-12-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:771-172

§ 163
Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs kommuns arbete med 
krisberedskap

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbe-
redskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäktige.

___

Ärendebeskrivning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för kom-
munens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inrikt-
ning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska beslutas av kommunfull-
mäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för 
den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige 
delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbered-
skap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens reglemente.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 163
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:771-172

§ 163
Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs kommuns arbete med 
krisberedskap

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbe-
redskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäktige.

___

Ärendebeskrivning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för kom-
munens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inrikt-
ning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska beslutas av kommunfull-
mäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för 
den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige 
delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbered-
skap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens reglemente.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-16

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:771-172

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

Kommunstyrelsen 

Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs 
kommuns arbete med krisberedskap

Sammanfattning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskom-
melse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument 
för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska 
beslutas av kommunfullmäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrel-
sen fastställde styrdokumentet för den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen före-
slår därför att fullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs 
kommuns arbete med krisberedskap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens regle-
mente.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäk-
tige.
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Redogörelse för ärendet
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskom-
melse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). Överenskommelsen reglerar uppgifter och ersättningen för kommunernas 
arbete med krisberedskap enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska kommunerna få 
ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför.

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument 
för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund

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

eller uppdatera under mandatperioden.

Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för den förra mandatperioden den 5 december 
2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att 
fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap, samt att delegeringen 
införs i kommunstyrelsens reglemente

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Åsa Mikkelsen, säkerhetssamordnare

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-12-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:705-107

§ 165
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om 
verksamheten 2018

Kommunstyrelsen beslutar
att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, 
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB re-
spektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verk-
samheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit fören-
lig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 166
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:705-107

§ 166
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om 
verksamheten 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, 
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB re-
spektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verk-
samheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit fören-
lig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-08

1/6

DIARIENUMMER

KS/2019:705-107

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

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala 
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2018

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ända-
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen 
att verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Par-
kering AB, AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
Sydvatten AB respektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående 
kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
aktiebolag (6 kap. 1 § kommunallagen). Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad för-
stärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen (6 kap. 9 §). Den förstärkta uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen fin-
ner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Hel- eller majoritetsägda bolag
Skärfläckan AB

Bolaget bildades den 15 september 2006 och samtliga aktier i bolaget ägs av Burlövs kommun. 
Från och med den 31 december 2006 bildade kommunen en äkta koncern genom att överlåta 
kommunens aktier i Burlövs Bostäder AB och AB Malmöregionens Avlopp till Skärfläckan AB. 
Dotterbolaget Burlövs Bostäder AB ägs till 100 % av bolaget. Intressebolaget AB Malmöregio-
nens Avlopp ägs till 45 % av bolaget.

Bolaget har, enligt bolagsordningen, till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i 
dotter- eller intressebolag, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget får inte driva 
verksamhet eller vidta åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens. Bolaget ska drivas 
enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamhe-
ten och de kommunalrättsliga principer som framgår av ägardirektiven1.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Burlövs Bostäder AB

Bolaget är dotterbolag till Skärfläckan AB. Dotterbolaget Burlövs Bostäder Parkering AB ägs till 
100 % av bolaget.

Bolaget har, enligt bolagsordningen, till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun 
förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av fastigheterna, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget har vidare till föremål att 
förvärva, äga och avyttra företag och andelar i företag med verksamhet förenlig med bolagets.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper 
främja bostadsförsörjningen i Burlövs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett 
långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag 
ställer upp.

1 Att notera är att kommunfullmäktige har godkänt ny bolagsordning samt utfärdat nya ägardirektiv för 
bolaget den 16 september 2019, §§ 62‒63. Bolagets verksamhet prövas dock mot tidigare bolagsordning 
och ägardirektiv (kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85).
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Bolaget, som dotterbolag till AB Skärfläckan, är en del av Burlövs kommuns totala verksamhet 
och ska tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar verka för en positiv utveckling 
av kommunen. 

Där så är lämpligt ska en ömsesidig samordning av drift- och förvaltningsuppgifter ske mellan 
Burlövs kommuns verksamheter och bolaget. 

Generella styrdokument som antas av kommunfullmäktige för nämndernas verksamhet ska vara 
vägledande för bolaget eller, efter särskilt beslut i moderbolaget och vid bolagets bolagsstäm-
ma, vara gällande för bolaget.

Bolaget har till uppgift att
 ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning
 erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver speciellt 

stöd för sitt boende i enlighet med särskild överenskommelse
 ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöeffektiv ny- och ombyggnad
 aktivt engagera sig i energieffektivt byggande
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området
 aktivt utveckla trygga, säkra miljöer för de boende
 aktivt verka för att sänka vakansgraden, målet är en maximal vakansgrad på 3 %.

Utöver det som anges i bolagsordningen ska bolaget ha som målsättning att
 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, kvalitet och belägenhet

 vara en ledande aktör i Burlövs kommuns bostadsmarknad med stort förtroende hos kun-
derna

 genom nyproduktion av hyresrätter aktivt stödja en långsiktigt balanserad bostadsmarknad, 
och till grund för detta ska kommunfullmäktiges årligt fastställda befolkningsprognos utgöra 
ett viktigt verktyg för att analysera behovet av nya bostäder

 i sin planering av bostäder föra en dialog med kommunen avseende hur kommunal service 
för de boende kan tillgodoses

 ha en aktiv roll inom en rad olika områden som utvecklar bostadsmarknaden, sociala inve-
steringar, miljö, förvaltning, underhåll, bostadsproduktion, förvärv och hyressättning

 vara ett föredöme för andra fastighetsägare och genom effektiv förvaltning medverka till att 
hyresrätten blir en attraktiv och prisvärd upplåtelseform

 tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel, valmöjlighet och service
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Burlövs kommun ska upp-

fattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Bolaget bildades 2017 och är dotterbolag till Burlövs Bostäder AB.

Bolaget har, enligt sin bolagsordning, till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun
 upplåta parkeringsplatser och bedriva därmed förenlig verksamhet
 förvärva, uppföra, avyttra, förvalta och upplåta fastigheter, tomträtter och parkeringsan-

läggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
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Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

AB Malmöregionens Avlopp (ABMA)

Bolaget bildades 1960 och ägs till 45 % av Skärfläckan AB. Övriga delägare är Lomma kommun 
(40 %) och Staffanstorps kommun (15 %).

Bolaget har, enligt sin bolagsordning, till föremål för sin verksamhet att bygga och driva anlägg-
ningar för avledande och renande av avloppsvatten.

Bolagets syfte är att fullgöra det ansvar som åvilar delägarna vad gäller avledande och renande 
av avloppsvatten från respektive kommun.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Övriga bolag
Inera AB

Inera AB ägs av SKL Företag AB, landsting, regioner och kommuner. Burlövs kommun blev delä-
gare under 2017. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer bolaget ägarnas 
verksamhetsutveckling. Inera AB koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till 
nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Inera AB ska, enligt bolagsordningen, samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjäns-
ter och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, 
regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Bolaget ska inom ramen för de kommunal-
rättsliga principerna i 2 kap. 1‒3 och 6‒8 §§ kommunallagen agera affärsmässigt (paragrafhän-
visningarna är här gjorda till den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018). 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och 
utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade 
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som har bildats för att dels garan-
tera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 
försäkringsvillkor. I bolagsordningen anges att bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpas-
sat försäkringsskydd. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som 
ägare och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner. Bolaget ska tillföra de försäkra-
de ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor. Bola-
gets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som 
framgår av 2 kap. kommunallagen. 

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer sammantaget 
att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att de bedö-
mer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogen-
heter som gäller för bolaget.
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Sydvatten AB 

Föremålet för bolagets verksamhet är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggning-
ar, att därifrån distribuera vatten samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed fören-
lig verksamhet. Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess medborgare nytta genom att, 
med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ansvara för aktieägarnas 
vattenförsörjningsanläggningar samt att förse aktieägarna med vatten från dessa regionala vat-
tenförsörjningsanläggningar. 

Vid bedömande av bolagets uppgifter och ändamålet med verksamheten gäller, enligt ägardi-
rektiv för Sydvatten AB, oavsett hur bolagsordning och konsortialavtal än skulle kunna tolkas, att 
bolagets verksamhet alltid ska hålla sig inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)

Av bolagsordningen framgår att bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den 
regionala avfallshanteringen inom verksamhetsområdet för delägarkommunerna. 

Enligt ägardirektiv för bolaget ska verksamheten i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med 
delägarkommunerna och syfta till att tillgodose dessas behov av resurser för att fullgöra sina 
åtaganden avseende avfallsbehandling och återvinning. Av ägardirektiven för bolaget framgår 
även bl.a. att verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för de regel-
verk som styr bolagets verksamhet.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen, uttalanden 
från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om verksamheterna gör kommun-
ledningsförvaltningen bedömningen att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder 
AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunas-
surans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB respektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har 
bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det förordas att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med denna bedömning. Beslutet ska, i enlighet med föreskrifter i kommun-
styrelsens reglemente, delges kommunfullmäktige snarast.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

T.ex: Vid handläggning av ärendet har även NN och NN deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08

Beslut i ärendet delges

Berörda kommunala aktiebolag
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-10

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:798-245

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

Kommunstyrelsen 

Återremitterat ärende ‒ Begäran om ersättning för 
etableringskostnader för paviljonger på 
Södervångskolan

Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade den 2 december 2019, § 169, rubricerat ärende till utbild-
nings- och kulturnämnden för beredning.

Nämnden (med reservation från S) hemställer den 9 december 2019, § 112, att kommunfull-
mäktige måtte uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervångskolans tomt. 
Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader med mera motsvarande 1 800 000 
kronor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 
3 000 kronor per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor. Nämn-
den beslutar vidare för egen del att uppdra åt utbildnings- och kulturförvaltningen att ta fram 
alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för 
inventarier tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier. Förvaltningen föreslår även att 
fullmäktige beslutar att utredning av alternativ för nybyggnation i Åkarp ska ske i samverkan 
med kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervångskolans tomt i enlighet 
med utbildnings- och kulturnämndens begäran,

att anslå 1 800 tkr för ändamålet,

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel,

att anslå 516 tkr i driftsmedel för år 2020,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, 

att driftsmedel för 2021–2023 behandlas i budget 2021 med flerårsplan 2022–2023, samt
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att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att, i samverkan med kommunstyrelsen, ta fram 
alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 112 ‒ Beställning av paviljonger till Söder-
vångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2019-11-14
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger 2019-11-14

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen
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FRAMSTÄLLAN

DATUM

2019-11-14 

1/2

DIARIENUMMER

UKN/2019:442-291 

Utbildnings- och kulturnämnden Kommunfullmäktige

Etablering av paviljonger på Södervångskolan och 
frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp

I prognosen över färdigställda bostäder i Åkarp åskådliggörs utbyggnadstakten. Fram till 2029 
kommer cirka 400 nya bostäder att byggas. Till detta kommer en förväntad generationsväxling 
som medför ett ytterligare ökat lokalbehov. 

Den höga utbyggnadstakten i hela kommunen ställer krav på snabb etablering av ny permanent 
förskole- och skolkapacitet på Kronetorpsområdet, men också på tillfälliga lösningar i olika delar 
av kommunen. Idag har alla F-6 skolor, i både Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. 
Det innebär att skolorna fullt ut nyttjar alla klassrum. Den kapacitet som finns att tillgå är ett 
mindre antal platser i enskilda årskurser.

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent förskole- och skolkapacitet kommer ett 
antal paviljongetableringar att behövas. Behovet bedöms finnas i flera år fram till dess att per-
manent kapacitet är tillgänglig. Nämnden kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan 
att beskriva både det kortsiktiga och det långsiktiga behovet av lokalkapacitet.

Behovet av plats för barn i förskolan i Åkarp under våren 2020 överstiger den lokalkapacitet som 
finns att tillgå idag. Kön i januari-mars visar på ett behov av ytterligare cirka 40 platser. I dagslä-
get är det fullt på alla förskolor i Åkarp. Behovet bedöms vara långsiktigt och platsbehovet i 
förskolan är alltid större första halvåret. 

För att lösa lokalbehovet föreslår nämnden att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör 
Södervångskolan men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya 
paviljonger på Södervångskolans tomt. Det lokalutrymme som frigörs på Dalslundskolans tomt 
används med fördel till femårsverksamhet. Fördelarna med det är att femåringarna skolas in i 
skolmiljön med befintlig personal från förskolan som barnen är trygga med. Paviljongerna som 
idag finns på Dalslundskolans tomt är väl anpassade för 5-årsverksamhet. Nya inventarier behö-
ver köpas in.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, 
skapas förutsättningar för en sammanhållen verksamhet på Södervångskolan. Den analys som 
förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att befintliga 
lokaler saknar både personalarbetsplatser för lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritids-
hemsverksamhet. Huvudmannen har i samband med Skolinspektionens tillsyn uppmärksam-
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mats på att fritidshemsytorna på de små skolorna inte fullt ut svarar mot krav på lärmiljö för att 
kunna fullgöra målen i läroplanen.

Det behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för fritidshem, grupp-
rum, personalarbetsplatser/materialrum, kapprum och toaletter. Kostnaden för en sådan pavil-
jongetablering beräknas uppgå till 

- 1 500 000 kronor – avser markarbete, bygglov, besiktningar, kontrollansvarig, el, larm 
och avlopp samt framdragning av datakommunikation

- 300 000 kronor – avser leverantörens etableringskostnader av paviljong
- 40 000 kronor per månad – avser hyreskostnader. Årlig hyresuppräkning tillkommer.
- 3 000 kronor per månad i el och VA-kostnader 
- 100 000 kronor för inventarier till Södervångskolan (fritidshem och personalarbetsplat-

ser/materialrum)
- 100 000 kronor för inventarier till femårsverksamheten

Bilaga: 
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:442-291

§ 112
Beställning av paviljonger till Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet 
till förskoleplatser i Åkarp

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervång-
skolans tomt i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens framställan. 

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader m.m. motsvarande 1 800 000 kro-
nor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 3 000 kronor 
per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor.

att till kommunfullmäktige överlämna framställan ”Etablering av paviljonger på Södervångskolan och fri-
görande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp” som underlag för beslutet.

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Reservationer
Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) lämnar följande 
reservation mot beslutet:

Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och flyttar 
dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är dålig säkerhet med 
dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds förskola finns det plats som det 
varit paviljonger på innan, detta blir ett bättre alternativ och billigare då allt redan finns där. Och då 
finns det möjlighet att hitta en annan lösning så att barn och föräldrar kan känna sig trygga.

Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i dessa.

Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver inte vara med om inskol-
ningar mitt i terminen.
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Inför vårterminen 2020 finns ett behov av förskoleplatser i Åkarp och aktuell kö visar att ca 40 platser i 
förskolan behöver lösas utöver befintlig lokalkapacitet.

För att lösa lokalbehovet föreslår förvaltningen att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Söder-
vångskolan, men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya paviljonger på 
Södervångskolan. Det lokalutrymme som frigörs i Dalslundskolans paviljonger kan sedan användas för att 
lösa behovet av förskoleplatser i Åkarp och används med fördel till femårsverksamhet. 

Den analys som förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att be-
fintliga lokaler, både paviljongerna och de permanenta lokalerna, saknar både personalarbetsplatser för 
lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritidshemsverksamhet.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, skapas för-
utsättningar för en bättre och sammanhållen verksamhet.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) med instämmande av Anneli Kihlstrand (C) och Adam Lindahl (V) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut.

Bengt Åström (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Adam Lindahl (V) yrkar vidare att nämnden beslutar om följande tillägg: att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Beslutsgång
Ordförande ställer Kristoffer Daags (L) bifallsyrkande mot Bengt Åströms (S) avslagsyrkande och finner att 
utbildnings- och kulturnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 3 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställer därefter proposition på Adam Lindahls (V) tilläggsyrkande och finner att utbildnings- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Mats Hedenström (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Jag ifrågasätter den kalkyl som framställs i etableringen av Södervångspaviljongen. Dels den höga 
kostnaden för markarbetet (1 500 000 kronor) då el och VA finns sedan tidigare paviljonglösning, 
och dels den låga el- och VA-kalkylen med en kostnad på 3 000 kronor per månad. Jag skulle vilja 
veta hur man har gjort denna beräkningskalkyl.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Framställan - Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskole-
platser i Åkarp
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02 § 169, Begäran om ersättning för etableringskostnader för pavil-
jonger på Södervångskolan

___

Ledamot Ja Nej Avstår

Bengt Åström (S) X

Laszlo Pataki (SD) X

Margareta Abelsson (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Selvete Murtezi (S) X

Kjell Wernebecker (SD) X

Johan Svensson (S) X

Anneli Kihlstrand (C) X

Adam Lindahl (V) X

Mats Hedenström (SD) X

Amelie Gustafsson (M) X

Summa 7 4
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FRAMSTÄLLAN

DATUM

2019-12-09 

1/2

DIARIENUMMER

UKN/2019:442-291 

Utbildnings- och kulturnämnden Kommunfullmäktige

Etablering av paviljonger på Södervångskolan och 
frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp

I prognosen över färdigställda bostäder i Åkarp åskådliggörs utbyggnadstakten. Fram till 2029 
kommer cirka 400 nya bostäder att byggas. Till detta kommer en förväntad generationsväxling 
som medför ett ytterligare ökat lokalbehov. 

Den höga utbyggnadstakten i hela kommunen ställer krav på snabb etablering av ny permanent 
förskole- och skolkapacitet på Kronetorpsområdet, men också på tillfälliga lösningar i olika delar 
av kommunen. Idag har alla F-6 skolor, i både Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. 
Det innebär att skolorna fullt ut nyttjar alla klassrum. Den kapacitet som finns att tillgå är ett 
mindre antal platser i enskilda årskurser.

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent förskole- och skolkapacitet kommer ett 
antal paviljongetableringar att behövas. Behovet bedöms finnas i flera år fram till dess att per-
manent kapacitet är tillgänglig. Nämnden kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan 
att beskriva både det kortsiktiga och det långsiktiga behovet av lokalkapacitet.

Behovet av plats för barn i förskolan i Åkarp under våren 2020 överstiger den lokalkapacitet som 
finns att tillgå idag. Kön i januari-mars visar på ett behov av ytterligare cirka 40 platser. I dagslä-
get är det fullt på alla förskolor i Åkarp. Behovet bedöms vara långsiktigt och platsbehovet i för-
skolan är alltid större första halvåret. 

För att lösa lokalbehovet föreslår nämnden att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Sö-
dervångskolan men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya pavil-
jonger på Södervångskolans tomt. Det lokalutrymme som frigörs på Dalslundskolans tomt an-
vänds med fördel till femårsverksamhet. Fördelarna med det är att femåringarna skolas in i skol-
miljön med befintlig personal från förskolan som barnen är trygga med. Paviljongerna som idag 
finns på Dalslundskolans tomt är väl anpassade för 5-årsverksamhet. Nya inventarier behöver 
köpas in.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, 
skapas förutsättningar för en sammanhållen verksamhet på Södervångskolan. Den analys som 
förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att befintliga 
lokaler saknar både personalarbetsplatser för lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritids-
hemsverksamhet. Huvudmannen har i samband med Skolinspektionens tillsyn uppmärksam-
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mats på att fritidshemsytorna på de små skolorna inte fullt ut svarar mot krav på lärmiljö för att 
kunna fullgöra målen i läroplanen.

Det behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för fritidshem, grupp-
rum, personalarbetsplatser/materialrum, kapprum och toaletter. Kostnaden för en sådan pavil-
jongetablering beräknas uppgå till 

- 1 500 000 kronor – avser markarbete, bygglov, besiktningar, kontrollansvarig, el, larm 
och avlopp samt framdragning av datakommunikation

- 300 000 kronor – avser leverantörens etableringskostnader av paviljong
- 40 000 kronor per månad – avser hyreskostnader. Årlig hyresuppräkning tillkommer.
- 3 000 kronor per månad i el och VA-kostnader 
- 100 000 kronor för inventarier till Södervångskolan (fritidshem och personalarbetsplat-

ser/materialrum)
- 100 000 kronor för inventarier till femårsverksamheten

Bilaga: 
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger

Reservation
Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) lämnar 
följande reservation mot beslutet:

Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och 
flyttar dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är då-
lig säkerhet med dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds försko-
la finns det plats som det varit paviljonger på innan, detta blir ett bättre alternativ och bil-
ligare då allt redan finns där. Och då finns det möjlighet att hitta en annan lösning så att 
barn och föräldrar kan känna sig trygga.

Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i 
dessa.

Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver inte vara med 
om inskolningar mitt i terminen.

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-10

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:828-806

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

Kommunstyrelsen 

Fastställande av avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 
2020

Sammanfattning
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola 
och fritidshem har förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexregle-
rat. Inkomsttaket kommer från och med den 1 januari 2020 att höjas från 47 490 kronor till 
49 280 kronor. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivå-
erna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och att statsbidraget minska i mot-
svarande omfattning.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 9 december 2019, § 113, kommunfullmäktige att 
fastställa reviderade avgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet 
redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2020.

Beslutet föreslås förklaras omedelbart justerat.
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Redogörelse för ärendet
Avgiftsnivåerna i enlighet med maxtaxeförordningen framgår nedan:

Inkomsttaket är 49 280 kronor år 2020.

Förskola/pedagogisk omsorg
avgiftstak dock högst

Barn 1 3% 1 478 kronor
Barn 2 2% 986 kronor
Barn 3 1% 493 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg
avgiftstak dock högst

Barn 1 2% 986 kronor
Barn 2 1% 493 kronor
Barn 3 1% 493 kronor

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 114 ‒ Ny indexerad avgiftsnivå för max-
taxa 2020
Skolverkets skrivelse 2019-11-29 ‒ Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m., s. 1‒2

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:460-047

§ 113
Ny indexerad avgiftsnivå för maxtaxa 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg enligt ärendet i redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritids-
hem förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexreglerat. Inkomsttaket kom-
mer från och med 1 januari 2020 höjas från 47 490 kronor till 49 280 kronor. Följden av detta är att de 
högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kom-
mer att öka och att statsbidraget minskar i motsvarande omfattning.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Skolverkets skrivelse Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m.

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-12-16
Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Hieronim Kujawski (SD)
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