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§ 159
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 4 december 2019.

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 Ove Johansson (MP).

___

Förslag
Ordföranden föreslår Rolf Hagmann (SD) att justera dagens protokoll.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann (SD) 
att justera dagens protokoll.

___
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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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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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KS/2019:734-701

§ 162
Fastställande av uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i Burlövs 
kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling enligt i ärendet redovisat förslag, med av 
Katja Larsson föreslaget tillägg.

___

Ärendebeskrivning
I enlighet med verksamhetsplan 2019 – kommunledningsförvaltningen ska en uppförandekod implemen-
teras. Syfte och mål är att införa större fokus på hållbar upphandling. 

En uppförandekod ska vara ett styrdokument för leverantörer som producera varor och tjänster till Bur-
lövs kommun. Uppförandekoden ska tydliggöra hur Burlövs kommun främjar hållbar utveckling genom att 
varor och tjänster är producerade och bedrivs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 

Uppförandekoden ska gälla i de fall där inte svensk lagstiftning har företräde.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till uppförandekod.

Yrkanden
Mats Lithner (L), med instämmande av Amelie Gustafsson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Katja Larsson (S) yrkar särskilt beslut av kommunstyrelsen om att i femte stycket i uppförandekoden lägga 
till punkten ”Burlövs kommuns inköpspolicy”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Lithners bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden ställer därefter proposition på Katja Larssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrel-
sen bifaller yrkandet.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 162
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Förslag till uppförandekod
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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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KS/2019:264-214

§ 164
Markanvisningstävling kvarteret Hanna

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen förklarar beslutet omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun äger ett markområde längs Hantverkaregatan beläget precis vid Burlöv station. Områ-
det, som är cirka 4 000 m² stort, är obebyggt och har ett läge som är kollektivtrafiknära, gränsar till han-
del, har gångavstånd till skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. För att bebygga området på bästa sätt 
planerar kommunen, enligt kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 (KS/2019:627), att 
anordna en markanvisningstävling. 

En markanvisningstävling innebär att kommunen går ut till intresserade bolag och ber om att få förslag på 
hur området kan bebyggas. Bolagen tar fram en enkel skiss med beskrivning av hur just de tänker sig att 
området kan se ut. En jury bestående av politiker och tjänstemän utser sedan en vinnare. Med denna 
vinnare skriver kommunen ett avtal där vinnaren får ensamrätt att tillsammans med kommunen ta fram 
en detaljplan, köpa marken och sedan bebygga den. 

I budget 2020 har avsatts medel för att genomföra markanvisningstävlingen. Budgeten ska täcka eventu-
ell ytterligare utredning, eventuelle kostnader för juryarbete, konsult osv.

Kommunen har möjlighet att välja att inte genomföra tävlingen om förslagen inte anses tillräckligt bra.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 165
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-21
Förslag till ”Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna”
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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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KS/2019:769-049

§ 166
Fastställande av attestordning 2020 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa attestsordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersättare 
för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2020-01-01–2020-12-31 enligt i ärendet redovisat 
förslag, 

att kommundirektör äger rätt att utse annan person vid förändring av befattningsinnehavare, 

att kommundirektör äger rätt utse tillfälliga beslutsattestanter och ersättare när behov av detta förelig-
ger,

att kommundirektör äger rätt att utse beslutsattestant vid beslut om nya anslag i både drift och investe-
ring, samt

att därtill utse kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens 
verksamheter. Den nu gällande reviderade attestordningen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 
2019, § 42. Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attest-
ordning för varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 167
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
Förslag till attestordning
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KS/2019:770-049

§ 167
Utseende av firmatecknare för 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden 2020-01-01–2020-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare:

Till att underteckna styrelsens handlingar utses kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson, med kom-
munstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lithner, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Rolf Hagmann, 
vardera med kontrasignation av kommundirektör Lars-Åke Ståhl eller kanslichef Charlotta Delin Wemme. 

Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av styrelsen, enligt kommun-
styrelsens beslut 1993-05-03, § 54, utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl, med kanslichef Charlotta Delin 
Wemme som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare. 

Till att underteckna kommunövergripande ramavtal och avropsavtal beslutade enligt p B.2.4 i kommun-
styrelsens delegationsordning undertecknas av upphandlingsstrateg Mari Stanfield, med kanslichef Char-
lotta Delin Wemme som ersättare.

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses tf ekonomichef Amra 
Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av vederbörande hand-
läggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses tf ekonomichef 
Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av ekonom Sabi-
na Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör 
Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy 
utses tf ekonomichef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasigna-
tion av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande 
samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses tf ekonomichef Amra Saranovic, con-
troller Charlotte Antonius och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för sig med kontrasigna-
tion av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors.

Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämnder och 
styrelser) utses vaktmästare Anders Tegel, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommunvägledare Elisa-
beth Nilsson, kommunvägledare Christina Lindgren, kommunvägledare Agnes Wemme och kommunväg-
ledare Eva Broström var för sig.

Till att beordra uttag och eller utbetalningar från kommunens, och av kommunen förvaltade stiftelsers, 
bankkonto utses tf ekonomichef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för 

11



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-12-02 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

sig med kontrasignation av assistent Eva Karlsson, assistent Kerstin Nordfors Johansson eller ekonomiad-
ministratör Therese Rosenfors.

Till att via kommunens internetbank signera utbetalningar överförda från socialförvaltningens verksam-
hetssystem, transaktionskonto 165 65 91-3, utses tf ekonomichef Amra Saranovic, ekonom Sabina Sadi-
kovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson och ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors, var för sig. Attest av utbetalningar internetbank vilka enkelsignerats, ska i efterhand attesteras 
i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på bankkonto.

Till att för kommunens räkning motta inbetalningar, under förutsättning att särskilt avsedda reversalblan-
ketter i löpande följd används, utses assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson, ekono-
miadministratör Therese Rosenfors, ekonom Sabina Sadikovic och tf ekonomichef Amra Saranovic, var för 
sig.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till firmatecknare för år 2020.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25, § 168
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
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KS/2019:65-339

§ 168
Yttrande i ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsens beslut den 28 oktober 2019, § 142 – Överlämnande av drift 
och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun

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

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

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 Ove Johansson (MP)

___

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten förelägger den 26 november 2019 Burlövs kommun att svara på överklagande avseen-
de begäran om inhibition av rubricerat beslut. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande över begäran om inhibition samt över 
begäran om laglighetsprövning i sin helhet.

Yrkanden
Kent Wollmér (S) yrkar avslag på föreliggande förslag.

Mats Lithner (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförandena ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Lithners 
yrkande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Förslag till yttrande
Föreläggande Förvaltningsrätten i Malmö 2019-11-26, mål nr 13547-19
Beslut kommunstyrelsen 2019-10-28, § 142, Överlämnande av drift och underhåll gata, park och kommu-
nal fastighetsmark, Burlövs kommun
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KS/2019:798-245

§ 169
Begäran om ersättning för etableringskostnader för paviljonger på 
Södervångskolan

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för beredning.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden hemställer den 14 november 2019 (ordförandebeslut UKN 
delg/2019:89) att kommunfullmäktige måtte uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Sö-
dervångskolans 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.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för inventarier 
tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.

Yrkanden
Bengt Åström (S), med instämmande av Katja Larsson (S) yrkar att återremitteras till utbildnings- och kul-
turnämnden för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Åströms återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Delegationsbeslut UKN delg/2019:89 – Etablering av paviljonger på Södervångskolan 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
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KS/2019:167-002

§ 170
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut nr 125, 215—220, 222 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25
c) Protokoll från kommunstyrelsens planutskott 2019-10-21

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

___
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§ 171
Delgivningar

a) KS/2019:585
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2020

b) KS/2019:204
Minnesanteckningar ägarsamråd Kommunassurans 2019-11-21

c) KS/2019:781
Mail: En framgångsrik samverkan mellan Räddningstjänsterna i Skåne och Kommunförbundet Skåne 
hotas

d) KS/2019:781
Framtiden för Räddsam Skåne

e) KS/2019:788
Rapport från möte med näringsministern 2019-11-13

f) KS/2018:856
Tillförordnad kommundirektör 2019-12-27--2020-01-06

g) KS/2019:122
Mötesanteckningar från ägarsamråd 2019-11-08, Sydvatten

h) KS/2019:45
Minnesanteckningar ägarsamråd SYSAV 2019-10-29

i) KS/2019:182
j) Minnesanteckningar från informationsmöte med ordförande och VD i Skärfläckan AB respektive Bur-

lövs Bostäder AB 2019-11-27

Kommunstyrelsen lägger anmälda delgivningar till handlingarna.

___
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§ 172
Kommundirektören informerar

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om en granskning av Kommunförbundet 
Skånes verksamhet.

___
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