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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 1
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering ska 
ske på Medborgarhuset i Arlöv den 30 januari 2020.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Inger 
Borgenberg (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Bo Lindquist (V), till förmån för framställt 
men ej bifallet förslag.

___

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) att justera dagens protokoll.

Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann till 
justerande.

___
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KS/2019:628-356

§ 2
Information: Avfallstaxa 2020

Avdelningschef Karin Wikström och enhetschef Lars-Fredrik Alingfeldt, avfallsavdelningen VA SYD, infor-
merar kommunstyrelsen om förslag till avfallstaxa för 2020.

___
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KS/2019:117-109

§ 3
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2019

Kommunstyrelsen lägger uppföljningsrapporten till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Rapport Uppföljning av hur förvaltningen verkställt kommunstyrelsens beslut, 2020-01-21
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KS/2019:384-246

§ 4
Revidering av riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i 
Burlövs kommun

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

___

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17, § 173
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Förslag till reviderade riktlinjer
Nu gällande riktlinjer
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KS/2020:12-104

§ 5
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

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

___

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

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 5
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
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KS/2019:6-041

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

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

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

___

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

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

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 6
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03
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KS/2019:858-108

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag om 3 mnkr under 2020, samt

att anslaget genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

___

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

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

Hyresavtalet tecknades år 2016 och löper på fem år. 

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

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beviljar nämndens begäran.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 7
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-01
Beslut socialnämnden 2019-12-11, § 78
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KS/2020:1-041

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

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

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

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

att därutöver fastställa nedanstående som inriktning för nämndernas budgetarbete:

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

___

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

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

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

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12
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Befolkningsprognos per kommundel för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya bo-
städer – baserad på folkmängd 2019-11-01
Befolkningsprognos per åldersgrupp för Burlövs kommun 2019-2029 vid en utbyggnad med 2 965 nya 
bostäder – baserad på folkmängd 2019-01-01
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KS/2016:944-870

§ 9
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

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

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

___

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 9
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-28
Förslag till kulturplan för Burlövs kommun 2017‒2020
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 115
Deluppföljning av Burlövs kulturplan 2017–2020 december 2019

12



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-01-27 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:791-420

§ 10
Antagande av lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggnämnden för ytterligare revidering.

___

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

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

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

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

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

Förslag
Ordförande Lars Johnson föreslår att ärendet återremitteras till nämnden för ytterligare revidering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet.

Protokollsanteckning
Fredrik Jörgensen (C) anmäler att han inkommer med en skriftlig protokollsanteckning (bilaga).

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 10
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Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Förslag till reviderade lokala miljöföreskrifter
Beslut miljö- och byggnämnden 2019-11-12, § 118
Nu gällande miljöföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 2007-11-19, § 109
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Synpunkter/protokollsanteckning angående reviderade miljöföreskrifter KS 202020127 § 10. 
(KS/2019: 791-420) 

Utöver de remissvar som tidigare lämnats vill vi anföra enl nedan: 

Vår övertygelse är att de gröna näringarna har en nyckelroll inte bara när det gäller att uppfylla 
livsmedelsstrategin utan även skapa förståelse för ett hållbart cirkulärt samhälle samt bidra för att 
uppnå hållbarhetsmålen. 
Det är människor och företag inom de gröna näringarna som genom den gröna cellen skapar tillväxt 
på riktigt, vilket ger ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Eftersom vi behöver öka produktionen från de gröna näringarna, är det viktigt att inte regler och 
villkor förhindrar eller försvårar produktionsförmågan på den kvarvarande åkermarken. 
Vi kan behöva göra åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan men då får dessa inte försvåra 
eller förhindra den positiva miljöpåverkan som de gröna näringarna bidrar till. Vidare är det viktigt 
att regelverk inte förhindrar konkurrenskraftiga företag - om detta sker finns risk för ökad import av 
varor som många gånger framställs på ett mindre miljövänligt sätt. 
De gröna företagen är en liten del av Burlövs kommun, jordbruksmarken har minskat och en stor 
del har genom åren övergått till annan användning. Den odlade marken är välvårdad och mycket 
bördig tack vare att den brukats och vårdats väl av flera generationer. Stor del av marken används 
för livsmedelsproduktion. 
En av de viktiga komponenterna i ett långsiktigt hållbart brukande av jorden är att kunna återföra 
organiska gödselämnen till marken, detta är kretslopp! Om inte gödsel kan tillföras kommer marken 
att utarmas. Att införa strängare regler för spridning av naturliga gödselmedel än vad som redan 
finns - att skapa ett utökat regelverk, minska möjligheterna för hållbart brukande samt att 
förespråka ökad användning av importerade gödselmedel - är något vi kraftfullt motsätter oss. Dels 
för att det går emot livsmedelsstrategin och mot hållbarhetsmålen och dels för att det försvårar och 
fördyrar för de gröna näringarna som finns kvar i kommunen. samt begränsar jordbrukets fria 
brukningsrätt. 

Vi anser att den generella lagstiftningen som finns för gödselhantering är tillräcklig. 

Att inte få sprida närmare än 150 m från detaljplanerat eller tätbebyggt område minskar den areal 
som kan brukas på långsiktigt hållbart sätt, varför denna mening (§5) bör strykas. 
Vad gäller tidpunkt för spridning (§5 1.) så är en rimligare skrivning att spridning skall ske så att 
olägenheter minimeras för kringboende. 
Vad gäller spridning av gödsel intill vattendrag (5§ 3. ), är det rimligt att detta inte sker på närmare 
avstånd än 2 m från vattendraget, vilket är ett vedertaget avstånd i normalfallet, och då åkermarken 
inte lutar nämnvärt (mer än 10%) mot vattendrag finns ingen anledning till utökat avstånd. 
En förutsättning för ekologisk produktion, är att stallgödsel och/eller andra bi/restprodukter kan 
återföras till marken för att den inte ska utarmas. Med begränsningar på spridningsmöjligheter som 
anges blir det mycket svårt att bedriva ekologisk odling inom Burlövs kommun. Detta gör att 
behovet av mineralgödsel ökar, vilket inte är förenligt med hållbarhetsmålen. För att minimera 
växtnäringsavgång bör spridning ske när det inte är solinstrålning och/eller blåsigt. Användning av 
organiska gödselmedel är viktiga för att höja bördigheten, härvid höjs också mullhaJten och detta 
medför att kolinlagringen också ökar, vilket är positivt för klimatmålen. 

Arlöv 20200127 

~fa,-u-
Fredrik Jörgensen 
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KS/2019:771-172

§ 11
Antagande av program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 
2020-2022

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

___

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

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

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

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

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

datera under mandatperioden.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16
Förslag till program för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap 2020–2022
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KS/2019:562-119

§ 12
Antagande av mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete

Kommunstyrelsen beslutar
att anta mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022.

___

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

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

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

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till mål och riktlinjer för Burlövs kommuns minoritetspolitiska arbete 2020—2022
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KS/2019:697-002

§ 13
Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsen beslutar
att anta delegationsordning enligt i ärendet redovisat förslag.

___

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

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 14
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till delegationsordning
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KS/2019:728-003

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

Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva riktlinjer för sociala medier, antagna av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, § 184 
(KS/2011:237),

att upphäva riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunstyrelsen den 26 oktober 2015, § 169 
(KS/2015:843),

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera riktlinjer för vägvisning, 
antagna av kommunstyrelsen den 2 mars 2015, § 51 (KS/2015:136), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att leda arbetet att tillsammans med övriga förvaltningar 
utveckla former för en mer samordnad styrning genom nämndsövergripande styrdokument eller alterna-
tiva styrmetoder, samt

att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun.

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

att upphäva färdtjänstreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, § 119 
(KS/2011:313), senast den 31 december 2020,

att upphäva IT-policy, antagen den 19 november 2012, § 143 (KS/2012:203) och uppdra åt kommunsty-
relsen att utarbeta förslag till ny IT-policy senast den 31 december 2020,

att upphäva policy för jämställdhet och mångfald, antagen av kommunfullmäktige den 21 september 
2015, § 97 (KS/2015:196),

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att se över och vid behov revidera riktlinjer för konstnärlig 
utsmyckning, antagna av kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 103 (KS/2014:174),

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera naturvårdsplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 18 mars 1996, § 25 (dnr 140-37, 763), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera bevarandeplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 16 oktober 2000, § 73 (KS/1999:351), senast den 31 december 2021,
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att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över och vid behov revidera energi- och klimatstrategi 
(plan för tillförsel, distribution och användning av energi), antagen av kommunfullmäktige den 21 sep-
tember 2009, § 77 (KS/2005:380), senast den 31 december 2021,

att uppmana kommunrevisionen att se över och vid behov revidera revisionsreglemente, antaget av kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2006, § 87 (KS/2006;365), reviderat den 15 november 2010, § 120 
(KS/2010:96), senast den 31 december 2020, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera inköpspolicy för fordon och person-
transporttjänster samt fordonsanalys, antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2010, § 90 
(KS/2009:254), reviderad den 19 oktober 2015, § 112 (KS/2011:91), senast den 31 december 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera policy och bestämmelser om rökfri 
arbetstid, antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2013, § 9 (KS/2012:325), senast den 31 decem-
ber 2020, samt att kommunstyrelsen får upphäva nu gällande policy och anta ny policy i ärendet,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och vid behov revidera program för uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2017, § 83 
(KS/2017:570), senast den 31 december 2020, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta taxeföreskrift avseende avgift för upplåtelse av allmän plats-
mark, senast den 31 december 2020.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har, i samverkan med övriga förvaltningar, inventerat styrdokument i Bur-
lövs kommun som har beslutats av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen. Sammanställningen 
som bifogas ärendet visar att det finns en stor mängd styrdokument. Förslag på ”Riktlinjer för utformning 
av styrdokument i Burlövs kommun” har utarbetats för att tydliggöra i vilka forum olika styrdokument bör 
beslutas men även vad ett dokument bör innehålla utifrån hur det benämns. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, 1 § 3 st., ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom att 
utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunk-
tion).

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag att upphäva alternativt revidera ett antal styrdoku-
ment. Vidare föreligger förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument.

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

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

___
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Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 15
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
Förslag till riktlinjer för utformning av styrdokument i Burlövs kommun
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KS/2012:284-251

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att avtal tecknas med Ålagillet om förlängning av köpeavtal av 2018-02-22 i enlighet med i 
ärendet redovisade villkor.

___

Ärendebeskrivning
Den 22 februari 2018 tecknade Burlövs kommun köpeavtal med Ålagillet 1 AB om försäljning av mark i 
Stora Bernstorp. Del av Sunnanå 1:2 och 12:1, totalt cirka 24 000 m², som numera fastighetsreglerats till 
fyra fastigheter, Sunnanå 12:56, 12:58, 12:59 och 12:60, kan enligt tecknat köpeavtal förvärvas av Ålagil-
let 1 AB inom två år från undertecknat köpeavtal. Ålagillet har inte förvärvat marken och önskar nu för-
länga avtalstiden med ytterligare två år.

Rico Estate Development, RED, äger och driver de delar av Handelsområdet Stora Bernstorp som är ut-
byggda. Fastigheterna med byggnader som bildar en hästsko med City Gross i ena delen och Elgiganten i 
den andra.  Bland de senast etablerade företagen finns Bauhaus och en obemannad bensinstation. Planer 
för förtätning inom hästskon finns också. Under de senaste åren har byggnader målats om och lokalerna 
fyllts med handel. 

RED har stor tilltro till området geografiska placering och tror på att det kan förbli och utvecklas till ett väl 
fungerande handelscenter. Ytterligare byggnader för handel planeras så att området vilket är planlagt för 
handel kan byggas ut.

När nu avtalet om köp av marken går ut i februari 2020 önskar Ålagillet 1 AB förlänga avtalet med kom-
munen i två år. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till köpeavtal
Gällande köpeavtal mellan parterna
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KS/2020:55-002

§ 16
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut 2019 nr. 230—244, 2020 nr. 1—3, 5, 7—11 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
b) Protokoll från PLU 2019-12-16
c) Protokoll från KSAU 2019-12-17
d) Protokoll från KSAU 2020-01-21 
e) Beslut i personalärenden 2020-01-01—2020-01-26

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

___
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§ 17
Delgivningar

a) KS/2019:842
Meddelande från styrelsen för SKR gällande rekommendation om överenskommelse om samverkans-
regler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården

b) KS/2015:180
Avtal om slutlig reglering av kostnader i samband med byggandet av Gränsvägen

c) KS/2018:412
Minnesanteckningar Styrgrupp Nordic Sugar 2019-12-19

d) KS/2020:6
Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten 2019

e) KS/2020:49
f) Tillförordnad kommundirektör 2020-04-04–2020-04-12

Kommunstyrelsen lägger anmälda delgivningar till handlingarna.

___
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§ 18
Kommundirektören informerar

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om följande.

Rekrytering av ny ekonomichef pågår. Fem kandidater har kallats på en första intervju. Två–tre kommer 
att gå vidare till ett sluturval.

Utredning pågår enligt tidigare uppdrag att inleda planering för nytt kommunhus. I ett första skede ska en 
funktionsbeskrivning tas fram, som förväntas kunna presenteras vid halvårsskiftet.

___
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