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2019-08-15

Enkel fråga till Miljö o Byggnämndens ordförande

Vid nämndens möte den 2019-07-18  § 76 i protokollet behandlades 
bygglov för återvinningsstationen vid Mathuset i Åkarp. Mot bakgrund 
att flerfackssortering skall vara genomförd i Åkarp under 2019. Yrkade vi 
därför på återremiss för att utreda behovet av återvinningsstationer, 
placering av dessa och vilket avfall man skulle lämna på 
återvinningsstationen.
Eftersom ni mot vår uppfattning (reservation) beslutade att Rolf 
Hagman (sd) skulle justera dagens protokoll. Ställde jag en direkt fråga 
till nämndens sekreterare om vad som skulle stå i protokollet. Han läste 
upp vårt yrkande som jag sa ok till.
Till min förvåning så fanns inte vårt yrkande med i det justerade 
protokollet. 

Så min fråga till dig: Var har du stöd för att ta bort ett yrkande i 
protokollet? 

Hans-Åke Mårtensson
Gruppledare i Miljö o Bygg
Socialdemokraterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:394-042

§ 111
Uppföljningsrapport 2-2019 ‒ kommunövergripande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorgen samt vård och 
äldreomsorgen enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2019, samt

att handlingsplanen snarast följs upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 2-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 2 för 2019 för Burlövs kommun.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 101
Uppföljningsrapport 2-2019 för Burlövs kommun inklusive delårsrapport per 2019-06-30
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:394-042

§ 101
Uppföljningsrapport 2-2019 – kommunövergripande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

att handlingsplanen snarast följs upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 2-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 2 för 2019 för Burlövs kommun.

___
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Uppföljningsrapport 2-2019 för Burlövs kommun, 
inklusive delårsrapport per 2019-06-30
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1 Inledning
I denna uppföljningsrapport redovisas de viktigaste händelserna för Burlövs kommun för perioden 
1 januari–30 juni 2019. I rapporten görs en omvärldsredogörelse kring faktorer som påverkar Sveriges 
samhällsekonomiska utveckling och i förlängningen Burlövs kommun, beskrivning av måluppfyllelsen 
för kommunens övergripande mål samt en bedömning av hur målet om god ekonomisk hushållning 
uppnås. Utöver det görs en fördjupad ekonomisk analys med prognos för 2019, en beskrivning av läget 
för kommunens medarbetare med fokus på sjuktal samt en budgetavstämning för respektive nämnd. 
Rapporten kompletteras med delårsbokslut för perioden 1 januari–30 juni 2019 i en särskild bilaga, bi-
laga 2, samt en bilaga för uppföljning av den kommunala koncernens ekonomiska ställning, bilaga 3

1.1 Sammanfattning
Genom ett nerifrån- och upp-perspektiv har Burlövs kommuns nya styrsystem destinerat ett antal mål 
till kommunens nämnder som även blivit kommunfullmäktiges övergripande mål. För att tydliggöra 
detta har fullmäktige även ramat in de övergripande målen i fyra övergripande målområden: Attrakti-
va Burlöv, Tillgängliga Burlöv, Hållbara Burlöv och Trygga Burlöv. Genom följande metod förutsätts en 
bättre styrning mot det kommunfullmäktige vill uppnå fram till 2022.

Halvvägs in i 2019 går det att konstatera att de målnivåer för de övergripande målen som fullmäktige 
har antagit för 2019 är på väg att uppnås. Bland de verksamhetsanknutna målen har två av 13 mål re-
dan uppfyllts medan övriga 11 är på god väg att uppfyllas. Kommunen har i sitt målprogram under 
Hållbara Burlöv även fastställt två finansiella mål som beräknas vara uppfyllda vid årets slut. Således 
uppfyller Burlövs kommuns målsättningen att verksamheterna i kommunen bedrivs utifrån principen 
God ekonomisk hushållning. 

Det ekonomiska resultatet för 2019 beräknas uppgå till 60,9 mnkr. I förhållande till föregående år är 
resultatet en minskning med 13,7 mnkr, vilket till största delen beror på att verksamhetens nettokost-
nader beräknas öka mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. I likhet med föregående år beräk-
nas årets resultat påverkas av jämförelsestörande poster motsvarande 25,9 mnkr. Exklusive jämförel-
sestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 35,0 mnkr. En jämförelse med 2018 års resultat, 
51,4 mnkr, innebär detta en försämring med 16,4 mnkr. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre 
jämfört med föregående år är att verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 7,2 %.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 13,0 mnkr högre än budgeterat. Detta 
beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 9,7 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som 
intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna prognostiseras öka med 3,4 mnkr.

Delårsresultatet för perioden visar på ett överskott om 66,1 mnkr inklusive jämförelsestörande poster. 
De jämförelsestörande posterna uppgår till 48,4 mnkr och består av reavinster som har uppstått till 
följd av försäljning av fonder och aktier (30,2 mnkr), försäljning av mark inom kvarteret Ugglan 
(14,1 mnkr) och markförsäljning på Sege industriområde (4,1 mnkr).

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun inkluderar företag som kommunen på grund av 
andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). Kommunkoncer-
nens resultat för perioden 1 januari–30 juni 219 visar på ett överskott motsvarande 79,9 mnkr, vilket 
är en ökning med 45,1 mnkr jämfört med samma period 2018. Helårsprognosen pekar åt andra hållet 
och resultatet för 2019 beräknas hamna på 83,8 mnkr, vilket är en minskning med 8,2 mnkr jämfört 
med 2018. Av resultatet för perioden 1 januari–30 juni står kommunen för 60,9 mnkr medan Skärfläc-
kan och VA SYD står för 19,0 mnkr respektive 0 mnkr.
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2 Viktiga händelser
Nya mål och nytt system för mål, genomförande och uppföljning

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden, att gälla från och med 2019 till och med 2022, 
som destineras till nämnd. Systemet kommer att innebära färre mål och mätetal på kommungemen-
sam nivå.

Nytt bad

Den 17 juni beslöt fullmäktige att avsätta medel för att bygga ett nytt inomhusbad. Det nya badet 
kommer vara ett motions-, familje- och föreningsbad. Byggandet påbörjas under hösten 2019 och be-
räknas vara klart årsskiftet 2021/2022.

Burlöv C 

Detaljplanen för Burlövs C med en blandad stad med kvartersbebyggelse där även högre byggnader in-
går har antagits av fullmäktige.

Ny rutin för skolval till förskoleklass

Utbildnings- och kulturnämnden har fastställt en ny rutin för skolval till förskoleklass. Den nya rutinen 
har tillämpats för första gången under våren 2019 inför skolvalet till förskoleklass för elever som börjar 
höstterminen 2019.

Mobilt team

Ett treårigt utvecklingsprojekt under 2019‒2021 i samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur/fri-
tid. Syftet med projektet är att minska behovet av externa skol- och boendeplaceringar och att öka in-
dividens delaktighet i civilsamhället.

Särskilt boende

Det särskilda boendet Svenshög övertogs i kommunal regi i januari 2019.

3 Omvärldsfaktorer
3.1 Samhällsekonomisk utveckling i Sverige
Den svenska ekonomin har passerat högkonjunkturen och därmed bedöms BNP (bruttonationalpro-
dukten) utvecklas i långsammare takt framöver. Det är flera faktorer som påverkar avmattningen av 
konjunkturen. Framförallt är det en svagare inhemsk efterfrågan som bidrar till en långsammare ut-
veckling av BNP. Även avmattningen i den internationella konjunkturen, sjunkande bostadsinvestering-
ar i Sverige samt en inbromsning av den offentliga konsumtionen bedöms påverka BNP att utvecklas i 
långsammare takt. Sammantaget beräknas dessa förändringar få effekten att BNP-tillväxten växlar ner 
från 2,4 % 2018 till 1,4 % under åren 2019–2021.

Den positiva tillväxten tidigare år har inneburit att sysselsättningen och skatteunderlaget har utveck-
lats gynnsamt. Efter flera års ökning på i genomsnitt 4,5 % eller mer är bedömningen nu att öknings-
takten i skatteunderlaget sjunker under det historiska genomsnittet för de senaste 10 åren. Eftersom 
tillväxten bedöms växla ned redan under 2019 förväntas arbetade timmar utvecklas betydligt svagare 
under 2019, för att minska 2020 och 2021. Detta innebär att skatteunderlagets tillväxt snabbt bromsas 
upp. I och med detta finns det en påtaglig risk för att kommunernas intäkter framöver inte kommer att 
räcka till för att finansiera de växande behoven av skola, vård och omsorg m.m. – behov som ökar med 
den snabba befolkningsutvecklingen.

Under 2018 var löneutvecklingen dämpad och bedömningen för 2019 är en fortsatt dämpad löneut-
veckling, trots ett hårt tryck på arbetsmarknaden. Löneavtalen som har slutits för de närmaste åren vi-
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sar inte på några kraftiga ökningar och därmed väntas inflationstrycket vara fortsatt svagt. Under 2019 
och 2020 väntas inflationen hamna på 1,7 % respektive 1,9 % vilket inte är i linje med Riksbankens 
målsättning på 2 %. Därmed väntas Riksbanken dröja med att höja styrräntan. Inte förrän styrräntan 
börjar höjas kommer inflationstrycket att stiga. Även den låga inflationen har en begränsande effekt 
på skatteunderlagets tillväxt.

3.2 Befolkningsutveckling
Burlövs kommun är en tillväxtkommun med ständigt växande befolkning. De senaste 10 åren har be-
folkningen ökat med 11,2 % i Burlövs kommun vilket är högre än genomsnittsökningen för riket. Ök-
ningen var som störst mellan åren 2016 och 2017 då befolkningen ökade med 2,4 % och Burlöv hade 
då högst ökningstakt bland de skånska kommunerna. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick folkmängden 
till 18 360 personer, vilket är en befolkningsökning med 287 personer jämfört med 2017.

Den 30 juni uppgår antalet invånare till 18 646 och sedan årsskiftet 2018/2019 har befolkningen ökat 
med 286 personer, vilket motsvarar en ökning med 1,6 %. Merparten av befolkningstillväxten skedde 
under andra kvartalet 2019 och beror bland annat på att flera nya bostäder har färdigställts på Krone-
torpsområdet under perioden. Befolkningsökningen har skett främst genom ett inrikesflyttningsöver-
skott eftersom det under perioden har skett större inrikes inflyttningar än utflyttningar i kommunen. 
För perioden 1 januari–30 juni 2019 blev invandringsöverskottet 108 individer, födelseöverskottet 
52 individer och inrikes inflyttningsöverskottet 122 individer.

Enligt Burlövs kommuns senast gjorda befolkningsprognos beräknas invånarantalet inte följa rikstren-
den. Bedömningen är att bostadsbyggnadstrenden från 2018 håller i sig och att konjunkturen möjlig-
gör en hög byggnationstakt de kommande åren, vilket väntas leda till att befolkningstillväxten uppgår 
till 3‒5 % vid årets slut 2019, det vill säga en ökning med cirka 600‒900 personer jämfört med 2018 
och 300‒500 personer jämfört med utfallet i juni 2019. För möjliggöra denna befolkningsökning förut-
sätts att påbörjade byggprojekt blir klara för inflyttning innan årets slut.

3.3 Bostäder
Den starka tillväxten i svensk ekonomi de senaste åren har bidragit till att bostadsbyggandet i Burlövs 
kommun har kommit i gång. I kommunen finns idag detaljplaner som möjliggör en bostadsbyggnation 
för att tillmötesgå kommunens befolkningsprognos från den 17 december 2018. Under årets sex förs-
ta månader har endast ett fåtal av de planerade bostäderna färdigställts. Det avser främst bostäder på 
Kronetorp i Arlöv och Trädgårdsbyn i Åkarp.

Flera stora byggprojekt har dock påbörjats i Burlövs kommun och bedömningen är att ca 300 bostäder 
färdigställs innan året är slut. I Arlöv handlar det om cirka 300 lägenheter i flerfamiljshus på Kronetorp 
och Dalbyvägen. I Åkarp handlar det om 29 småhus i Trädgårdsbyn.

3.4 Sysselsättning
Sverige har under ett antal år haft en stark arbetsmarknad, vilket har bidragit till att sysselsättningsut-
vecklingen varit positiv. Trots vikande konjunktur de närmsta åren är bedömningen att arbetsmarkna-
den fortsätter att vara stark och sysselsättningsgraden förväntas i stort sett ligga kvar på historiskt hög 
nivå. Dock har Burlövs kommun inte haft en lika gynnsam utveckling som resten av riket och sysselsätt-
ningen ligger idag lägre än både riksgenomsnittet och Skånegenomsnittet. En trolig förklaring till detta 
kan vara att utbildningsnivån i kommunen är lägre än genomsnittet för riket och för Skåne, samtidigt 
som företagen i kommunen ofta ställer krav på att deras anställda har någon form av gymnasial utbild-
ning.

Den gradvis svagare konjunkturen innebär dock en viss tillbakagång för arbetskraftsdeltagandet fram-
över och arbetslösheten bedöms gradvis öka till 6,8 % år 2021, då arbetslösheten är i nivå med den 
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uppskattade jämviktsarbetslösheten. Att arbetslösheten förändras relativt lite beror på att arbetskraf-
ten fortsätter att fyllas på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, varav 
många nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger 
något bland utrikes födda.

I Burlövs kommun ligger den öppna arbetslösheten på en högre nivå än riksgenomsnittet och Skånege-
nomsnittet. I juni månad uppgick arbetslösheten till 5,8 % i förhållande till den registerbaserade ar-
betskraften1 i Burlövs kommun. Detta är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma 
period 2018. Arbetslösheten minskar främst i åldern 24‒64 år medan den ökar bland ungdomar i ål-
dern 18‒24 år. Orsaken till att arbetslösheten ökar bland ungdomar är främst att den psykiska ohälsan 
ökar men även att det blivit svårare att matcha befintliga personer med de krav som finns på arbets-
marknaden, eftersom fler ungdomar jämfört med tidigare inte har fullständiga gymnasiebetyg.

4 God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska en kommun ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att 
kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheterna ska bedrivas ända-
målsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

4.1 Styrsystem
Indikatorer som är kopplade till respektive övergripande mål saknar i de flesta fall något nytt utfall se-
dan årsredovisning 2018 och redovisas därför inte i denna delårsrapport. Målbedömningen är därmed 
gjord utifrån en bedömning av de aktiviteter som genomförs inom ramen för förvaltningarnas verk-
samhetsplaner och den effekt de förväntas få på målet.

Måluppfyllelsen anges enligt nedan.

 Vi har inte uppnått det övergripande målet

 Vi är på väg att uppnå målet

 Vi har uppnått målet

4.2 Kommunfullmäktiges övergripande mål
Målområde Mål – Fram till år 2022 ska …

… burlövsborna vara mer nöjda med kommunen 
som en plats att leva och bo i så att de kan re-
kommendera andra att flytta hit.

… minst 9 av 10 burlövsbor som använder hem-
tjänsten vara nöjda med servicen.

… företagarna i Burlövs kommun i högre grad va-
ra nöjda med den service som kommunen till-
handahåller.

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva 
Burlöv har fullmäktige angett att viljan är att Burlövs 
kommun som varumärke ska stärkas för att attrahe-
ra såväl blivande som nuvarande företagare, medar-
betare och invånare. Målen destineras till såväl till 
såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder 
såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och 
utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande in-
dikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer 
strategiskt övergripande områden.

… Burlövs kommun som arbetsgivare verka för 
en tryggad personalförsörjning genom att erbju-
da heltid som norm i den utsträckning medarbe-
taren önskar.

1 Avser yrkesverksamma + summan av öppet arbetslösa och antalet som får aktivitetsstöd (totalt inskrivna 
arbetslösa
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Målområde Mål – Fram till år 2022 ska …

… Burlövs kommun i högre grad attrahera med-
arbetare med hög kompetens för att möjliggöra 
en god service till burlövsborna.

… kommunen tillhandahålla en högre grad av till-
gänglighet för burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter.

… burlövsborna i hög utsträckning uppleva att de 
erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och 
en bra biblioteksverksamhet.

… kommunala fastigheter och den yttre miljö 
som kommunen ansvarar för så långt det är möj-
ligt vara tillgänglighetsanpassad för burlövsbor-
na.

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en högkvalitativ 
servicenivå samt skapa goda förutsättningar för 
samverkan och bemöta alla medborgare och företa-
gare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysis-
ka tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter 
som kommunen ansvarar för, såväl som tillgänglig-
het till kommunens verksamheter, men också mer 
konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verk-
samhet och boende på särskilda boenden.

…  minst 9 av 10 burlövsbor som bor i ett särskilt 
boende tycka att hänsyn tas till deras åsikter och 
önskemål.

… alla elever ges förutsättningar för att nå kun-
skapsresultaten i läroplanen.

… burlövsborna i högre grad ges förutsättningar 
att leva miljövänligt och minst hälften av hus-
hållsavfallet återvinnas.

… burlövsborna i större utsträckning vara själv-
försörjande genom arbete eller studier.

… Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad 
vara minst 90 %.

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av fullmäktiges målbild 
för år 2022. Grundtanken är att vi inte får efterläm-
na en börda som överskuggar framtida generatio-
ners möjligheter. Detta omfattar såväl socioekono-
miska faktorer som rent ekonomiska och därtill det 
ekologiska perspektivet. Därmed ska Burlövs kom-
mun verka för att ge såväl nuvarande som framtida 
generationers medborgare förutsättningar för en 
god hälsa, god livskvalitet och lika förutsättningar 
för sin framtid.

… varje års resultat, exklusive reavinster från fas-
tighetsförsäljningar och exploateringsöverskott, 
vara lägst 2 % av intäkter från skatter och stats-
bidrag, oräknat sådana åtgärder för vilka full-
mäktige beslutat att medel ska reserveras i års-
redovisningens balanskravsavstämning.

Trygga Burlöv
Trygghet är ett relativt begrepp som uppfattas på 
olika sätt av oss alla. Genom att arbeta med den 
upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla 
delar av kommunens verksamheter kan vi också mö-
ta medborgarnas olika uppfattningar om vad som 
ger dem en tryggare och säkrare plats att leva och 
verka i, vilket är ett av fullmäktiges fokusområden 
för perioden fram till 2022.

… Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare 
plats att leva och verka i.
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4.2.1 Attraktiva Burlöv 
4.2.1.1 Burlövsborna ska vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan 

rekommendera andra att flytta hit 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Genom att erbjuda attraktiva och välplanerade bostadsområden arbetar kommunledningsförvaltning-
ens planeringsavdelning för att öka kommunens attraktivitet. I området runt Burlövs C erbjudes enligt 
detaljplanen cirka 300 nya bostäder i ett pendlingsnära läge som också erbjuder god service med när-
het till handel och fritidsaktiviteter. Området kommer att utvecklas under flera år och utgör tillsam-
mans med Kronetorpstaden en helt ny stadsbild i Burlövs kommun och förväntas innebära en markant 
befolkningsökning. Med ett utökat befolkningsunderlag ökar också underlaget för kommersiella aktö-
rer inom handel och service vilket ger positiva effekter för upplevelsen av kommunen som en attraktiv 
plats att leva och bo i. Samtidigt ställer detta även motsvarande krav på att den kommunala servicen 
kan möta ett utökat behov.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Att genomföra omfattande byggnation och utveckling av kommunens utemiljöer ställer krav på sam-
verkan mellan verksamheter och utförare. Arbetet med nya detaljplaner och förverkligande av antag-
na planer är ett långsiktigt arbete där resultat i vissa avseende gör sig gällande först på flera års sikt. På 
sikt kan planberedskapen också komma att påverkas av utbyggnadstakten när nya stora objekt, exem-
pelvis Sockerbruksområdet, tar stora resurser i anspråk.

Identifierade möjligheter

Utbyggnaden av fyra spår på stambanan är ungefär halvvägs in i genomförandet. Utbyggnad av Bur-
lövs nya pendlarstation med ökad kollektivtrafik, intilliggande bostäder och verksamheter tillsammans 
med utbyggnad i Kronetorpstaden skapar nya förutsättningar för området. Bra kollektivtrafik och en 
ny attraktiv stadsdel förväntas öka viljan att flytta till kommunen.

4.2.1.2 Minst 9 av 10 burlövsbor som använder hemtjänsten ska vara nöjda med servicen 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet
Målet är destinerat till socialnämnden med dess verksamhet inom området hemtjänst. Nämnden 
framhåller att deras verksamheter under åren genomför ett arbete med översyn gällande såväl hur 
uppdraget genomförs som personalens kompetens och hur samverkan mellan berörda enheter och 
professioner kan utvecklas. Arbetet pågår under året och förväntas ge en långsiktigt högre måluppfyl-
lelse när brukarnas behov på ett bättre sätt kan bemötas. Ytterligare ett led i detta arbete omfattar in-
förandet av ett digitalt planeringsverktyg för att på ett bättre sätt kunna nyttja tillgängliga personalre-
surser.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet
Nämnden framhåller i sin delårsrapport att vissa personalkategorier är svårrekryterade och det kan va-
ra en utmaning att kunna rekrytera rätt kompetens. Verksamheten arbetar även för att i kommunika-
tionen bli tydligare i vad brukarna kan förvänta sig, eftersom det är i mötet mellan människor som kva-
litet uppstår och upplevs. Det är relationen mellan upplevelsen av det brukaren får och brukarens för-
väntningar som är den främsta drivkraften för hur nöjd eller missnöjd en person är. Att förtydliga detta 
är ett långsiktigt utvecklingsarbete som har påbörjats men det kan ta tid innan dess resultat märks.

Identifierade möjligheter
Engagerande anställda och externa intressenter som driver på en utveckling av grunduppdraget lyfts 
som en tillgång för verksamheternas uppdrag.
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4.2.1.3 Företagarna i Burlövs kommun ska i högre grad vara nöjda med den service som kommunen 

tillhandahåller 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Den 28 maj 2019 släppte Svenskt Näringsliv sin rapport kring varje kommuns enskilda resultat gällande 
det lokala företagsklimatet. Burlövs kommuns resultat uppgick till 3,80 medan riksgenomsnittet var 
3,42. Jämfört med de skånska kommunerna hamnar Burlövs kommun på åttonde plats. Den nationella 
rankningen släpps den 24 september.

Nytt för i år har varit att flera olika verksamheter i kommunen har gått ihop och bildat en lotsfunktion 
för företagare för att på ett bättre och enklare sätt kunna ge information och service.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Utifrån denna undersökning upplever företagen att kommunens arbete har utvecklats i rätt riktning. 
Undersökningen belyser dock att de svarande företagen gärna ser att kommunen utvecklar arbetet 
med att skapa en ökad förståelse gentemot företagen, verkar för lägre skatter och avgifter, snabbare 
handledning och bättre dialog samt utvecklar arbetet kring samverkan mellan skola och näringsliv.

Identifierade möjligheter

De primära möjligheterna finns i ett fortsatt strukturerat arbete utifrån kommunens näringslivspro-
gram. Däri framhålls även vikten av en tät kontakt med näringslivets organisationer för att förbättra 
resultatet ännu mer. I och med den nämnda lotsfunktionen finns det numera en möjlighet att under-
lätta för företagen genom att de får en samlad bild av vilka tillstånd och kontakter de behöver ha. Den 
har också möjlighet att öka kunskapen inom kommunen för vad andra gör och också öka den generella 
servicemedvetenheten.

4.2.1.4 Burlövs kommun som arbetsgivare ska verka för en tryggad personalförsörjning genom att 

erbjuda heltid som norm i den utsträckning medarbetaren önskar 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Arbete för att vid nyanställning erbjuda heltid, i enlighet med det personalpolitiska programmet, fort-
sätter och heltidsanställning vid utökningar beaktas. Antalet heltidsanställningar ökar också i rätt rikt-
ning utifrån målets intentioner.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Det finns fortfarande medarbetare som har deltidsanställningar, där Burlövs kommun inte har kunnat 
erbjuda hel sysselsättning.

Identifierade möjligheter

Kommunen har möjlighet att använda det partsgemensamma samarbetet på nationell nivå. Arbetet 
med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare sker bland annat genom att utveckla verksam-
heternas olika arbetsförhållanden och alternativa karriärmöjligheter.

4.2.1.5 Burlövs kommun ska i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att 

möjliggöra en god service till burlövsborna 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet:

Burlövs kommun arbetar strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen driver tillsam-
mans med Lomma och Kävlinge kommun ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling 
inom området hälsa och hållbart arbetsliv. Syftet är att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, 
där medarbetare och ledare mår bra och utvecklas. Bland annat framhåller utbildnings- och kultur-
nämnden att tjänster i Burlövs kommun upplevs mer attraktiva av de sökande.
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Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

En ökad rörlighet på arbetsmarknaden och en region med många potentiella arbetsgivare kan påverka 
kontinuitet och stabilitet i verksamheterna. För att attrahera medarbetare måste kommunen fortsätta 
vara i framkant och vara synlig med olika utvecklingsinsatser.

Identifierade möjligheter

Burlövs kommun attraherar och rekryterar rätt medarbetare till rätt plats i organisationen. Kommunen 
behåller medarbetare genom att ge dem förutsättningar att lyckas, trivas och utvecklas i takt med 
verksamhetens krav och behov. Genom att vara en lärande organisation förblir både medarbetare och 
organisation professionella över tid. En annan möjlighet är att se över kommunens olika förmåner i 
form av friskvårdsbidrag, löneväxling med flera.

4.2.2 Tillgängliga Burlöv 
4.2.2.1 Kommunen ska tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för burlövsborna avseende 

kontakten med dess verksamheter 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet
Centralt utvärderas tillgänglighet och bemötande årligen genom en mätning av medborgarservice. Ut-
värderingen görs inom ramen för kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och har un-
der de senaste åren visat på mycket goda resultat. Utmaningen för kommunen är att upprätthålla 
samma höga standard i respektive verksamhet. Mycket av det verksamhetsnära utvecklingsarbetet in-
om målområdet utgår från digitalisering och de möjligheter som därigenom skapas. Utifrån av kom-
munstyrelsen antagen digitaliseringsplan är det tydligt att kommunen har valt inriktning och ska, där 
så är möjligt, verka för att perspektivet Digitalt först ska gälla.

Genom digitalisering kan en högre grad av tillgänglighet erbjudas med ett innehåll som är mer aktuellt 
än traditionella kontaktvägar. För att möjliggöra detta har det under året implementerats en ny platt-
form för e-tjänster. Genom att växla från pappersblankett till e-tjänst kan medborgare och företagare 
följa sitt ärende och få direkt återkoppling. Genom användandet av e-tjänster säkerställs det också att 
handlingar alltid blir signerade, kontaktuppgifter är uppdaterade och ansökningshandlingar är kom-
pletta när de skickas in. Inom socialtjänsten erbjuds exempelvis ansökan om försörjningsstöd som e-
tjänst vilket medför att den sökande kan följa ärendet och ha kontakt med sin handläggare. Därmed 
slipper den sökande sitta i telefonkö för att ställa frågor och handläggaren kan på ett enkelt sätt, om 
så behövs, efterfråga kompletterande uppgifter.

Flera verksamheter, så som kultur och fritid, framhåller även att de har växlat från olika brevutskick till 
nyhetsbrev via e-post till medborgare som har anmält intresse. Utbildnings- och kulturnämnden lyfter 
även att det pågår ett arbete med att modernisera och aktualisera deras sidor inom sociala medier 
och förvaltningen har på ett mycket framgångsrikt sätt använt sociala medier som komplement till tra-
ditionella pressutskick för att sprida nyheter och väcka nyfikenhet för aktuella händelser.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet
Att erbjuda goda kontaktytor och en hög grad av tillgänglighet åt kommunens kunder är av vikt för alla 
verksamheter oavsett vilken verksamhetsgren det gäller. Digitalisering i sig kan aldrig vara ett mål, ut-
an utgör bara verktyg för verksamhetsutveckling. Därför är det av fortsatt vikt att verksamheterna ar-
betar utifrån ett tydligt nyttoperspektiv och utvecklar de processer som deras kunder, våra medborga-
re, företagare och andra intressenter, berörs av. Detta innebär i många fall att vissa arbetsuppgifter 
förändras så pass mycket i dess grund att det manuella utförandet upphör att existera. Men för att nå 
hela vägen måste verksamheterna ifrågasätta sitt befintliga genomförande och ställa om utifrån digita-
liseringens möjligheter. Annars riskerar arbetsuppgifter dupliceras genom att upprätthålla både ett 
analogt och ett digitalt arbetssätt.
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Identifierade möjligheter
Fortbildning av anställd personal sker löpande och olika arbetsroller förändras över tid vilket öppnar 
för effektivare nyttjande av resurserna. Genom digitalisering ökar tillgängligheten och samtidigt möj-
liggörs en ökad grad av automatisering som innebär en omställning för kommunen som arbetsgivare 
och välfärdsutövare. Det skulle kunna innebära att exempelvis en ansökan om trygghetslarm som in-
kommer genom en e-ansökan handläggs automatiskt utan att behöva belasta en handläggares arbets-
tid.

4.2.2.2 Burlövsborna ska i hög utsträckning uppleva att de erbjuds ett brett utbud av 

kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Målet är av fullmäktige destinerat till utbildnings- och kulturnämnden. Verksamheten lyfter deras på-
gående arbete med att synliggöra aktiviteter för ungdomar. Ungdomsbibliotekarien arbetar exempel-
vis utåtriktat i nämndens övriga verksamheter såsom bad och fritidsgårdar, vilket resulterat i ökat in-
tresse och ökad kunskap från ungdomar för biblioteksverksamheten. Till hösten kommer ungdomsbib-
liotekarien även att besöka ungdomsföreningar som har visat intresse, för att stimulera deras ung-
domsmedlemmar till ökad läsning. Nämnden bedömer dock att målet utifrån befintliga insatser är 
uppnått. Samtidigt har nämnden ett pågående uppdrag att ge förslag på bättre lämpad indikator för 
området då verksamheten har efterfrågat detta.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Nämnden framhåller att området innebär en resursutmaning, eftersom externt arbete med föreningar 
i många fall innebär arbete utanför ordinarie tjänstgöringstid.

Identifierade möjligheter

Att möjliggöra för fler bibliotekarier att besöka olika verksamheter lyfts av nämnden som den främsta 
insatsen för en ökad måluppfyllelse.

4.2.2.3 Kommunala fastigheter, och den yttre miljö som kommunen ansvarar för, ska så långt det är 

möjligt vara tillgänglighetsanpassade för burlövsborna 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet:

Kommunen tillgänglighetsanpassar fastigheter och publika anläggningar efterhand som brister identi-
fieras. En tidigare utredning gällande tillgänglighetsförbättrande åtgärder är i slutfasen och därefter 
ska perspektivet hållas aktuellt genom ett löpande arbete vid ny- och ombyggnation.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Kommunledningsförvaltningen framhåller att området behöver fortsatt fokus i samband med ny- och 
ombyggnationer. Samtidigt kan fastigheters kulturhistoriska värde komma att påverka möjligheterna 
till anpassningar.

Identifierade möjligheter

Arbete pågår utifrån den gjorda utredningen, därefter ska kommunledningsförvaltningen via dess fas-
tighetsavdelning genomföra en egenkontroll på alla fastigheter för att se om det finns ett fortsatt be-
hov av tillgänglighetsanpassning.
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4.2.2.4 Minst 9 av 10 burlövsbor som bor i ett särskilt boende ska tycka att hänsyn tas till deras 

åsikter och önskemål 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Målet är destinerat till socialnämndens med dess verksamheter inom målområdet. Nämnden framhål-
ler i sin delårsrapport att enheterna med hjälp av enhetsplaner fortsätter med sitt systematiska arbete 
utifrån brukarundersökningens resultat. Detta görs genom att resultaten bryts ner på enhetsnivå och 
analyseras där varje boende kan ha separata utmaningar.

Flera aktiviteter inom målområdet är riktade till personer med psykisk ohälsa. Bland annat finns det en 
samordnare som tillsammans med en arbetsgrupp årligen planerar långsiktiga insatser för målgrup-
pen. Insatser har bestått av stöd till anhöriga, aktiviteter på Skåneveckan, delfinansiering av Steget 
som är ett projekt med syfte att hitta meningsfull sysselsättning för målgruppen samt att utbilda med-
arbetare i bemötande av personer med psykisk ohälsa.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Brukare inom särskilt boende ska kunna ha höga förväntningar på den service som erbjuds men samti-
digt finns alltid risken att förväntningar överstiger den nivå verksamheten ska verka utifrån. Verksam-
heten har därför identifierat att det är viktigt att på tydligare sätt kommunicera vilka förväntningar 
brukaren ska kunna ha på den service som erbjuds.

Identifierade möjligheter

Digitala hjälpmedel för kommunikation och uppföljning bli ett allt mer naturligt inslag i både brukarnas 
och deras anhörigas vardag. Inom socialnämndens verksamhet för särskilda boenden har detta sedan 
tidigare lyfts och utvecklats genom det så kallade Våga-projektet. Genom att på liknande sätt fortsätta 
att utveckla och möjliggöra befintliga såväl som nya kontaktytor förväntas de boendes nöjdhet öka.

4.2.3 Hållbara Burlöv 

4.2.3.1 Alla elever ska ges förutsättningar för att nå kunskapsresultaten i läroplanen 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Målet är destinerat till utbildnings- och kulturnämnden med tillhörande förvaltning. Förvaltningen 
framhåller att framgångsrik undervisning inom skola utgår från ett antal faktorer som i hög grad påver-
kar resultatet. Verksamheterna arbetar tillsammans med sina arbetslagsledare aktivt med dessa fakto-
rer, exempelvis med en målinriktad ledning både på skolan och på förvaltningen, kollektiv organisering 
av ledningen samt genom att verka för att lärare ska arbeta tillsammans. Gentemot eleverna sker ett 
kartläggningsarbete för att möjliggöra en bättre uppföljning av elevernas kunskaper för att kunna höja 
slutresultaten. Resultaten från vårterminens avgångsklasser i årskurs 9 är preliminära och förvaltning-
en har enbart kunnat lämna underlag för det genomsnittliga meritvärdet och inte hur stor andel av 
eleverna som blivit behöriga till gymnasieutbildning.

Det genomsnittliga meritvärdet varierar över tid och säger lite om hur stor andel av eleverna som fak-
tiskt har blivit behöriga, då behörighet till yrkesutbildning kräver lägst 80 meritpoäng samt minst betyg 
godkänt i fem ämnen utöver svenska, engelska och matematik. För att kunna bedöma skolans utveck-
ling bör resultaten också ses över en längre period då ett fåtal elever, t.ex. elever med mycket stor 
skolfrånvaro, kan ge stor påverkan. För läsåret 2018/2019 har det genomsnittliga meritvärdet på Vår-
boskolan ökat med 15 meritpoäng samtidigt som Dalslundskolan har minskat med 22 meritpoäng.

19



Burlövs kommun, Delårsrapport 14 (52)

Genomsnittligt meritvärde, läsår

Skola 2017/2018 2018/2019

Dalslundskolan 7‒9 250 228

Vårboskolan 205 220

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Den höga personalomsättningen inom skolan, i genomsnitt ca 25 % per år, påverkar i hög grad konti-
nuiteten i verksamheterna. Detta medför också en negativ påverkan på elevernas möjlighet att nå 
kunskapskraven.

Identifierade möjligheter

Utifrån ett övergripande ledningsperspektiv framhålls det att det systematiska kvalitetsarbetet inom 
skolan är ett område vari olika delar behöver fortsätta att utvecklas. Förvaltningen lyfter att ett fort-
satt arbete med en enhetlig och tydlig utvecklingsorganisation är den primära möjligheten att nå en 
högre måluppfyllelse.

4.2.3.2 Burlövsborna ska i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst hälften av 

hushållsavfallet ska återvinnas 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för uppföljning av strategiska satsningar inom målområdet. 
För närvarande placeras de nya fyrfackskärlen ut till samtliga villor i Burlövs kommun, vilket ses som en 
god förutsättning för att kunna öka måluppfyllelsen. Nya platser för återvinningsstationer eftersöks 
kontinuerligt för att öka tillgängligheten ännu mer. Under våren har också Miljödagen genomförts 
med 1 500‒2 000 deltagare från framförallt kommunens skolor. Internt i kommunens verksamheter 
har nu ytterligare en större kommunal verksamhet full sortering och en kostnadsberäkning för att lösa 
de sista fastigheterna är framtagen. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny kommunövergri-
pande avfallsplan. Gällande den tillhörande indikatorns (andel hushållsavfall som samlats in för materi-
alåtervinning) låga utfall har ytterligare genomlysning gjorts vilket pekar på att vissa variablers påver-
kan och ursprung behöver kartläggas ytterligare.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Statistikhanteringen/redovisningen påverkar i hög omfattning möjligheten att nå målet. Förmodade 
felaktigheter har identifierats. Sannolikt räknas inte förpackningar och tidningar från flerbostadshus in 
i resultatet vilket påverkar resultatet då andelen flerfamiljshus är relativt hög i kommunen. Vidare har 
Burlövs kommun en anmärkningsvärd låg andel återvunnet trädgårdsavfall sett i förhållande till grann-
kommunerna. Orsaken skulle kunna ha sin förklaring i kommunens bebyggelsestruktur men kan också 
vara brister i statistikhanteringen. Dock har kommunen enligt statistiken en stor mängd restavfall som 
behöver minska för ökad måluppfyllelse. Ett alternativ till att minska mängden restavfall är olika for-
mera av taxeökningar vilket skulle kunna påverka medborgarnas intresse och aktivitet.

Identifierade möjligheter
Samarbetet med Malmö stad måste intensifieras i syfte att påverka VA SYD. Införande av flerfackskärl, 
fler återvinningscentraler tillsammans med fastighetsnära insamling samt förbättrad statistikbehand-
ling är de primära händelserna som kan komma att påverka utfallet.
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4.2.3.3 Burlövsborna ska i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet:

Målet är destinerat till både socialnämndens och utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Soci-
alnämnden lyfter att PEAK-projektet, som riktar sig till arbetslösa ungdomar, numera är permanentat i 
verksamheten. I dess projektform erhölls mycket goda resultat genom de insatser och aktiviteter som 
genomfördes med deltagarna. Därutöver finns även flera andra riktade insatser till medborgare som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Nytt utfall för den tillhörande indikatorn (antal personer med 
försörjningsstöd som inte återaktualiserats inom ett år) presenteras först vid årsskiftet, men tidigare 
års goda resultat förväntas fortgå.

Inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter framhålls att prao för åk 8 och åk 9 är tillbaka. 
Tillsammans med kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har det gjorts en stor satsning på 
att rekvirera bra och säkra platser åt eleverna. Återkopplingen från både arbetsgivare och praoelever 
har varit positiv. Utbudet av platser måste dock öka då många elever ordnade egna platser.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Målet och det arbete som genomförs inom målområdet är känsligt för konjunktursvängningar vilka är 
svåra att påverka för enskilda kommuner. Detta påverkar både möjligheten att etablera praoplatser 
och möjligheten för personer utan tidigare etablering på arbetsmarknaden att få arbete. Därför är en 
fortsatt starkt konjunktur en primär faktor för hur väl målet kan uppnås.

Identifierade möjligheter

Utifrån verksamheternas analyser är det tydligt att ett fortsatt målgruppsinriktat arbete med individu-
ella anpassningar är nödvändigt för att lyckas med uppdraget.

4.2.3.4 Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara minst 90 % under målperioden 

Målet är ett uttryck för den finansiella målsättningen avseende nivån på kommunens investeringsvo-
lym, kommunens självfinansieringsförmåga samt det årliga resultatet. Det innebär att ju högre årligt 
resultat som presteras i kommunen desto högre investeringsvolym har kommunen råd med.

I år beräknas målsättningen bli uppfylld då det i kommunens senaste uppföljning framgår att de eko-
nomiska förutsättningarna bedöms vara tillräckligt starka för att möjliggöra en investeringsvolym på 
cirka 129 mnkr. Vid samma uppföljningstillfälle framgår dock att den årliga investeringsvolymen pro-
gnostiseras bli 71,1 mnkr. Detta är 57,9 mnkr lägre än vad som medges av den finansiella målsättning-
en.

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

För att uppfylla målsättningen arbetar kommunledningsförvaltningen med regelbunden uppföljning. 
Syftet är att följa den ekonomiska utvecklingen avseende kommunens årliga resultat, finansiella ställ-
ning och den fastställda investeringsvolymen. En förutsättning för att lyckas är att ha en stringent håll-
ning till nya investeringsförslag som föreslås löpande under året, ha ett tydligt systematiskt arbete 
kring uppföljningsarbetet samt tydliggöra och följa beslutad investeringsprocess när nya investeringar 
föreslås.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Med ovanstående målsättning är det viktigt att kommunens förtroendevalda gör rätt prioriteringar 
och följer de riktlinjer som beslutats avseende investeringsprocessen. Detta är inte alltid lätt då kom-
munen befinner sig i ett expansivt skede med en växande befolkning och ökade demografiska behov. 
I och med det ökar även investeringsbehoven av nya skolor, förskolor, fritidsanläggningar och annan 
infrastruktur. Konsekvensen av detta kan bli att målsättningen framöver inte uppnås, vilket kan leda till 
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att den årliga resultatnivån eventuellt måste höjas. I ett sådant skede är det viktigt att ha tydliga pro-
cesser som synliggör behoven på kort och lång sikt och som förenklar prioriteringsprocessen för kom-
munens förtroendevalda. Därför har kommunledningsförvaltningen under året arbetat med att revide-
ra investeringsprocessen i syfte att förenkla, förtydliga och sprida kunskap och förståelse för den lång-
siktiga effekt kommunens investeringar har på kommunens ekonomi och verksamhet.

Identifierade möjligheter

Det är viktigt att ständigt följa upp och utvärdera investeringarnas syfte och behov för att inte riskera 
att kommunens ekonomi försämras. Genom enkla och tydliga processer, ett ekonomiskt medvetande 
bland tjänstemän och förtroendevalda och ett systematiskt uppföljningsarbete skapas bra förutsätt-
ningar för att bibehålla en god ekonomi.

4.2.3.5 Varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott, ska vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat 
sådana åtgärder för vilka kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i 

årsredovisningens balanskravsavstämning 

Målet är ett uttryck för den finansiella målsättningen avseende nivån på kommunens årliga resultat. 
Målsättningen beräknas bli uppfylld i år enligt den senaste uppföljningen. Årets prognostiserade resul-
tat beräknas hamna på 60,9 mnkr. När man exkluderar jämförelsestörande poster, och beslutade åt-
gärder som fullmäktige reserverat medel för i tidigare års balanskravsutredningar, beräknas resultatet 
uppgå till cirka 21,8 mnkr, vilket är i linje med den finansiella målsättningen enligt tabellen nedan.

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019

Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 60,9

Avgår reavinster från fastighetsförsäljningar 
och exploateringsöverskott

-34,0 -23,2 -45,1

Justering för kostnader avseende åtgärder 
där medel har reserverats i tidigare bokslut

1,4 1,3 6,0

Justerat resultat 70,5 52,7 21,8

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

För att uppfylla målsättningen arbetar kommunledningsförvaltningen med regelbunden uppföljning i 
syfte att följa den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för att lyckas är att ekonomistyrnings-
principerna i kommunen tydligt uttrycker nämndens, förvaltningens och tjänstemäns ansvar i fråga om 
budgetdisciplin, upprättande av realistiska handlingsplaner vid befarat underskott m.m. Som ett led i 
gällande ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna lämna uppföljningsrapporter till fullmäktige tre 
gånger per år. Utöver det är nämnderna även skyldiga att göra uppföljning med så täta intervall som 
krävs för att ha en god kontroll över sina verksamheters resultat, kvalitet och ekonomi.

Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Med ovanstående målsättning är det viktigt att kommunens förtroendevalda följer antagna ekonomi-
styrningsprinciper. Som ett led i detta krävs att de förtroendevalda ställer krav på att nämnderna följer 
sina verksamheters ekonomi noggrant och anpassar sina utgifter till de ramar som är beslutade. Detta 
är inte alltid lätt, då kommunen befinner sig i ett expansivt skede med en växande befolkning och öka-
de demografiska behov och andra sociala klyftor som är kostnadsdrivande, samtidigt som intäkterna 
från skatter och statsbidrag inte riktigt utvecklas i samma takt. Risken är stor att det uppstår ett gap 
mellan verksamheternas utgifter och intäkter, vilket resulterar i framtida åtstramningar vilket kommer 
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ge direkta påverkningar på verksamheternas budgetutrymme. Vid ett befarat underskott kallar kom-
munstyrelsens presidium till presidieträffar för att säkerställa dialogen kring nämndens ekonomiska 
ansvar. Under första halvåret 2019 har kommunstyrelsens presidium haft två sådana träffar då social-
nämndens prognoser har pekat på ett underskott. Resultatet av dessa träffar har bidragit till en större 
medvetenhet och en tydlig riktning för att få bukt på nämndens underskott.

Identifierade möjligheter

Det är viktigt att ständigt följa upp och utvärdera kommunens ekonomi i syfte att inte hamna i en situ-
ation där ekonomiska förutsättningar försämras så att verksamheter drabbas negativt. Genom enkla 
och tydliga processer, ett ekonomiskt medvetande bland tjänstemän och förtroendevalda och ett sys-
tematiskt uppföljningsarbete som ständigt utvecklas skapas bra förutsättningar för att bibehålla en 
god ekonomi.

4.2.4 Trygga Burlöv 

4.2.4.1 Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i 

Verksamhetens/nämndens nuvarande och planerade arbete inom målområdet

Samtliga nämnder arbetar aktivt med målet att burlövsborna ska uppleva en hög grad av trygghet. Det 
övergripande perspektivet är att det inte finns någon enskild insats som kan öka tryggheten. Snarare 
är det ett gemensamt arbete där nämnderna och dess förvaltningar tillsammans arbetar utifrån ett fo-
kus på ”medborgaren i centrum”. Utifrån detta synsätt fortsätter polisen och kommunen sitt samarbe-
te som benämns Örat mot marken. På så sätt arbetar kommunpolisen i nära samarbete med olika 
verksamheter i kommunen. Arbetet bedöms vara en effektiv samarbetsform varigenom information 
kan delas mellan olika aktörer. Såväl kommun som polis kan därigenom arbeta med ett proaktivt ar-
betssätt.

Kommunledingsförvaltningen återrapporterar om arbetet gällande att skapa en tryggare och lugnare 
miljö på och runt skolor och förskolor. Detta görs genom höjning av staket runt förskolor samt kontroll 
av att verksamheterna lever upp till rådande säkerhetsföreskrifter. Även flera proaktiva insatser med 
syfte att minimera risken för stöld och skadegörelse är prioriterade under året. Samtidigt sker monte-
ring av belysningsutrustning och förberedelser för uppsättning av fler kameror. Effekten av dessa in-
satser kommer att utvärderas nästkommande år. Inom kommunteknik kommer ett fortsatt fokus på 
trafiksäkerhets-, belysnings- och beläggningsåtgärder att finnas.

Ungdomsgruppen samverkar med såväl polis som socialförvaltning och är en av de verksamheter som 
ofta möter ungdomar ute i den offentliga miljön där tilltron för verksamheten skapas i det dagliga mö-
tet. Ungdomsgruppen har också satsat på ett inkluderande arbetssätt för att hitta vägar att ännu mer 
låta ungdomarna vara med och påverka utbudet. Detta anses ha gett god effekt och fler deltagare i 
verksamheten. Ungdomsgruppen har även startat ytterligare en omgång av MBU, Människan bakom 
uniformen, med många intresserade ungdomar som vill delta. Inom en av kommunens skolor har det 
vidare anställts en elevcoach som arbetar med rastaktiviteter och stöttar elever som av en eller annan 
anledning inte förmår delta i alla lektioner. Elevcoachen har också en roll i att välkomna elever samt 
avvisa oönskade besökare. Bedömningen är att det gett goda effekter och skapat en tryggare skolmil-
jö.

Inom miljö- och byggnämndens verksamheter framhålls det hur dess verksamhet i förlängningen inne-
bär en tryggare vardag för medborgarna. Genom livsmedelstillsynen ökar tryggheten kring livsmedel 
och genom miljötillsynen ökar säkerheten i kommunens miljö, exempelvis vad gäller utsläpp av skadli-
ga ämnen, buller eller mögel i bostaden.
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Utmaningar och risker som kan påverka målområdet

Många av åtgärderna medför ökad säkerhet, men den upplevda känslan av trygghet står inte alltid i 
paritet med genomförda insatser. Det syns även i trygghetsmätningarna som genomförs och där se-
nast kända resultat från föregående mätning 2018 påvisar en diskrepans mellan dessa faktorer. Därför 
är det extra viktigt att verksamheterna även fångar upp perspektivet i dess systematiska kvalitetsarbe-
te och för in ett aktivt arbete utifrån värdegrunden. Samarbetet med polisen upplevs som instabilt och 
delvis otillräckligt.

Identifierade möjligheter

Planeringsarbetet med att införa trygghetsvärdar i Burlövs kommun är slutfört under våren. Införandet 
sker med början i augusti 2019. Vidare har fastighetsavdelningen ett samarbete med kommunens för-
valtningar samt kommunstyrelsen, representanter för ungdomsgrupper, polis, väktare och räddnings-
tjänst för att stävja skadegörelse. Inom målområdets arbete ingår också kultur och fritids arbete med 
att få ungdomarna mer engagerade i att skapa aktiviteter som ger dem själva mervärde.

Genom ett fortsatt systematiskt kvalitetsarbete med identifiering av risker och därtill kopplade åtgär-
der kan kommunen påverka upplevelsen av trygghet i en positiv riktning.

4.3 Balanskravet
Kommunallagens balanskrav innebär att ett resultat innevarande år inte får vara negativt. Syftet med 
reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får 
stå för notan. Skulle ett eventuellt underskott uppstå, ska det negativa resultatet återställas inom de 
tre kommande budgetåren. Vidare finns det regler för hur resultatet ska beräknas. En justering ska gö-
ras för vissa kostnader och intäkter, vilket framgår av tabellen nedan. Realisationsvinster och orealise-
rade förluster på värdepapper ska räknas bort.

Balanskravsutredningen i samband med helårsprognosen i delårsbokslutet ger ett positivt resultat en-
ligt nedan.

Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019

Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 60,9

Reducering av samtliga realisationsvinster -2,9 -5,7 -17,2

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 100,2 68,9 43,7

Medel till resultatutjämningsreserv -5,7 -1,9

Medel från utjämningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 94,5 67,0 43,7

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel 
reserverats i tidigare bokslut 1,4 1,3 6,0

Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där 
medel reserverats för kommande år 0 0

Årets balanskravsresultat efter ”synnerliga skäl”-justeringar 95,9 68,3 49,7
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Av årets prognostiserade resultat utgör 14,1 mnkr realisationsvinster i samband med genomförd för-
säljning av mark och 3,1 mnkr orealiserade vinster i samband med marknadsvärdering av kommunens 
värdepapper. Detta innebär att årets resultat i balanskravsutredningen ska justeras med motsvarande 
belopp, dels då realisationsvinster ska användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för 
att betala skulder som tagits för att förvärva sådana tillgångar, dels eftersom nya redovisningsprinciper 
för 2019 tydliggör att orealiserade vinster som uppstår till följd av marknadsvärdering av värdepapper 
ska räknas bort.

Med årets resultat efter balanskravsjusteringar finns det möjlighet att reservera cirka 10,4 mnkr till re-
sultatutjämningsreserven. Dock finns inget behov av att utöka denna ytterligare eftersom reserven i 
dagsläget uppgår till 49,3 mnkr vilket motsvarar cirka 5 % av kommunens skatter och statsbidrag.

I 2016 års bokslut reserverade fullmäktige 13,3 mnkr av årets resultat. Av dessa avsåg 7,2 mnkr tillfälli-
ga driftskostnadsökningar för bland annat strategiska markinköp, marksanering m.m. i syfte att mark-
nadsföra Burlöv som ort. Resterande 6,1 mnkr avsåg ökade kostnader för lokaler som uppstått i sam-
band med den stora flyktingkrisen 2015/2016, eftersom nedtrappningen av intäkterna från Migra-
tionsverket eventuellt inte skulle räcka till för att täcka de fasta kostnaderna när antalet ensamkom-
mande ungdomar minskar i kommunens verksamhet. Delar av dessa medel är planerade att tas i bruk 
under 2019, vilket innebär att årets balanskravsresultat ska justeras för dessa kostnader. Detta resul-
terar i att årets balanskravsresultat efter justeringar för synnerliga skäl hamnar på 49,7 mnkr. Sam-
mantaget innebär det att årets balanskrav är uppfyllt.

4.4 Samlad bedömning av God ekonomisk hushållning
I tabellen sammanfattas måluppfyllelsen för de olika perspektiven inom god ekonomisk hushållning; 
övergripande mål och finansiella mål. Målperioden sträcker sig från 2019 till 2022 och detta är den 
första avstämningen. Avstämningen för första halvåret utgår från de aktiviteter som förvaltningarna 
har tagit fram i sina verksamhetsplaner. Många av aktiviteterna är nyligen påbörjade eller kommer på-
börjas senare under året varpå några egentliga effekter är svåra att se i detta tidiga skede.

Målområden Måluppfyllelse

Attraktiva Burlöv

Tillgängliga Burlöv

Hållbara Burlöv

Trygga Burlöv

5 Ekonomisk översikt och analys
Resultaträkning och prognos 2019 
(mnkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget-
avvikelse

Förändring 
2018/2019

Nettokostnader -897,1 -972,5 -955,5 17,0 -58,4

Avskrivningar -45,6 -48,1 -55,5 -7,4 -9,9

Verksamhetens nettokostnad -942,7 -1020,6 -1011,0 9,6 -68,3

Skatter och stadsbidrag enligt SKL 986,9 1037,4 1038,5 1,1 51,6

Finansiella poster 12,6 9,7 11,0 1,3 -1,6

Uppräkning Södra stambanan -5,4 -4,5 -3,5 1,0 1,9
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Resultaträkning och prognos 2019 
(mnkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget-
avvikelse

Förändring 
2018/2019

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 51,4 22,0 35,0 13,0 -16,4

Jämförelsestörande poster

Exploateringsöverskott 17,5 29,0 31,0 2,0 13,5

Reavinst fastighetsförsäljning 5,7 12,0 14,1 2,1 8,4

Utdelning konkurs 
Svenshögskolan 0 0 6,0 6,0 6,0

Reavinster omsättningstillgångar 0 0 74,8 74,8 74,8

Inlösen del av pensionsskuld 0 0 -100,0 -100,0 -100,0

Årets resultat inklusive 
jämförelsestörande poster 74,6 63,0 60,9 -2,1 -13,7

5.1 Årets resultat
Årets beräknade resultat inklusive jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till 60,9 mnkr. I 
förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 13,7 mnkr vilket till största delen beror 
på att verksamhetens nettokostnader beräknas öka mer än intäkterna från skatter och statsbidrag.

I likhet med föregående år beräknas årets resultat påverkas av jämförelsestörande poster motsvaran-
de 25,9 mnkr. De jämförelsestörande posterna i prognosen består i år av flera olika delar och de störs-
ta posterna utgörs av reavinster, exploateringsöverskott och utgifter i samband med inlösen av pen-
sionsskulden intjänad före den 31 december 1997. Följande jämförelsestörande poster väntas uppstå 
under 2019:

 31,0 mnkr avser ett exploateringsöverskott som har uppstått i samband med försäljning av mark 
på Stora Bernstorp, Norr om Bernstorpsgård, Sege nya industriområde och Mimosavägen vid Bur-
lövs egna hem

 14,1 mnkr avser en reavinst i samband med försäljning av mark i kvarteret Ugglan
 6,0 mnkr avser en beräknad utdelning från Byggcompagniets konkursbo
 74,8 mnkr avser reavinster från kommunens omsättningstillgångar vilka har uppstått till följd av 

att aktiefonder avsatta för medfinansiering av Södra stambanan och pensionsutfästelser har sålts 
av under året

 -100 mnkr avser en eventuell inlösen av den pensionsskuld som intjänats före den 31 december 
1997

5.2 Resultatutveckling
Årets prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas hamna på 35,0 mnkr, vil-
ket motsvarar ett resultat på 3,4 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. Resultatet är i linje med 
kommunens förväntningar och kommunallagens principer för god ekonomisk hushållning. Enligt prin-
ciperna för god ekonomisk hushållning bör en kommun i en expansiv fas, vilket Burlövs kommun befin-
ner sig i, årligen leverera ett resultat som motsvarar 2‒5 % av intäkterna från skatter och statsbidrag.

Trots årets goda resultat är resultatet en försämring med 16,4 mnkr jämfört med 2018, trots en fort-
satt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i år beräknas öka med 5,2 %. Or-
saken till att resultatet beräknas utvecklas sämre jämfört med föregående år är framförallt att verk-
samheternas nettokostnader beräknas öka med 7,2 %, vilket i reella termer innebär att nettokostnad-
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erna ökar med 16,7 mnkr mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. Årets prognostiserade netto-
kostnadsökningar på 68,3 mnkr beräknas bli den högsta de senaste 10 åren.

En stor del av kostnadsökningarna mellan åren, ca 22,3 mnkr, går att hänföra till pris-och löneuppräk-
ningar. Resterande del beror främst på volym- och kvalitetsökningar inom bland annat pedagogisk 
verksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Inom bland annat pedagogisk verksamhet 
beräknas nettokostnaderna öka med 14,0 mnkr till följd av volymökningar medan nettokostnaderna 
inom socialförvaltningen beräknas öka med 7,9 mnkr främst beroende på minskade statliga bidrag för 
ensamkommande flyktingbarn och högre kostnader för ekonomiskt bistånd och särskilt boende i sam-
band med hemtagningen av Svenshögs boende. Vidare beräknas avskrivningskostnaderna öka med 
9,9 mnkr till följd av att byggnaden på förvärvad fastighet, Grönebo, ska rivas.

Intäkterna från skatter statsbidrag ökar med 51,6 mnkr till följd av en fortsatt positiv utveckling av den 
svenska ekonomin, vilket har bidragit till att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget ökar. Även 
föregående års höga befolkningstillväxt på 1,6 % bidrar till att intäkterna från skatter och statsbidrag 
beräknas öka 2019.

De finansiella posterna förbättrar resultatet med 0,3 mnkr jämfört med 2018. Detta förklaras med att 
kostnaderna för åtagandet beträffande Södra Stambanan beräknas minska med 1,9 mnkr jämfört med 
föregående år som ett led av en något dämpad byggsektor.

5.3 Budgetföljsamhet
I följande avsnitt beskrivs de avvikelser som beräknas uppstå i förhållande till kommunens beslutade 
budget 2019.

Kommunens totala budgetavvikelse, exklusive jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till 
+13,0 mnkr. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 9,7 mnkr lägre än budge-
terat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 
3,4 mnkr högre än budgeterat.

Nämndernas nettokostnader står för 17,1 mnkr av den positiva budgetavvikelsen, medan avskrivning-
arna drar ned den positiva budgetavvikelsen med 7,4 mnkr. Nämndernas positiva budgetavvikelse, 
17,4 mnkr, går att härleda till kommunens centrala verksamheter, medan nämndernas resultat i för-
hållande till budget beräknas hamna på - 0,4 mnkr.

Det positiva budgetöverskottet inom kommunens centrala verksamheter2 beror dels på att kommu-
nens centrala anslag för oförutsedda händelser inte beräknas utnyttjas fullt ut, dels på att kostnaderna 
för årets lönerevision beräknas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat. Orsaken till det är att budgeten för 
lönerörelsen planeras utifrån den konjunkturella bedömningen av timlöneutvecklingen medan utfallet 
påverkas av parternas överenskommelse. Samtidigt fortsätter kommunens kostnader för introduktion 
av flyktingar vara lägre än de bidrag kommunen erhåller från schablonersättningen. Dock syns tydliga 
tecken på att bidragen från Migrationsverket börjar avta från höga nivåer, då fler personer lämnar in-
troduktionsfasen i etableringen. Verksamheten beräknas dock generera ett överskott på 12,6 mnkr.

Generellt för samtliga nämnder ökar kostnaderna mest för köp av huvudverksamhet och personal i 
förhållande till budget, 27,6 mnkr respektive 11,5 mnkr. Merparten av kostnadsökningarna för köp av 
huvudverksamhet återfinns inom socialnämndens verksamhetsområde medan huvuddelen av kost-
nadsökningarna för personal återfinns inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden.

2 Innefattar semesterlöneskulden, upplupna lönekostnader, schablonersättning, internleasing och kapitalkostnad 
i verksamheten m.m.
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Samtidigt väntas årets prognostiserade inkomster från riktade statsbidrag m.m. överstiga budget med 
57,7 mnkr vilket förklarar stora delar av kostnadsökningarna i förhållande till budget. Intäktsökningar-
na i förhållande till budget återfinns främst inom utbildnings- och kulturnämnden, 28,0 mnkr, och soci-
alnämnden, 16,9 mnkr.

Avskrivningarna väntas överskrida budget med 7,4 mnkr och beror bland annat på att förvärvet av 
Grönebo förskola är kopplat till en nedskrivning av fastigheten då byggnaden på fastigheten ska rivas.

Budgetavvikelsen för intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas bli 1,1 mnkr. Enligt den senaste 
prognosen3 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förväntas skatteintäkterna minska med 
3,0 mnkr i förhållande till budget. Det beror främst på att timlöneutvecklingen som speglar löneök-
ningstakten i samhället för 2019 har nedjusterats samt en långsammare ökning av pensionsinkomster. 
Dock underskattades befolkningstillväxten för 2018 vilket bidrar till att reducera skatteminskningen till 
fullo samt leverera en liten positiv budgetavvikelse. Utöver det bidrar det riktade statsbidraget för en-
samkommande barn som under asylprocessen hunnit bli 18 år till att intäkterna förstärks med ytterli-
gare 0,1 mnkr.

De finansiella posterna beräknas bli 2,3 mnkr högre än budgeterat, inklusive uppräkningen av åtagan-
det för Södra stambanan. Den främsta förklaringen till det är att uppräkningen för åtagandet för ut-
byggnaden av Södra stambanan beräknas bli 1,0 mnkr lägre jämfört med budget.

5.4 Prognossäkerhet
Kommunens ekonomistyrning bygger på att den övergripande ekonomin följs upp tre gånger per år. 
Denna styrning är avgörande för framtida planering och då är prognossäkerheten av stor betydelse. 
Nedan visas helårsprognosen för två av uppföljningstillfällena under 2019:

Helårsprognos, budgetavvikelse (mnkr) UR-1 UR-2
Förändring 
UR-1‒UR-2

Verksamheternas nettokostnader -1 002,9 -1 011,0 -8,1

Skatter och statsbidrag samt finansiella poster 1 037,5 1 038,5 1,0

Årets resultat 42,0 35,0 -7,0

Jämförelsestörande poster 49,6 25,9 -23,7

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster 91,6 60,9 -30,7

Enligt uppföljningsrapport 2 beräknas resultatet bli 30,7 mnkr lägre än i uppföljningsrapport 1. Den 
främsta förklaringen är att de jämförelsestörande posterna prognostiseras bli 23,7 mnkr lägre. Orsa-
ken till denna förändring är att kommunstyrelsen planerar att lösa in delar av pensionsskulden i an-
svarsförbindelsen. Under året har kommunstyrelsen sålt av samtliga aktiefonder som placerats för att 
finansiera medfinansieringen av övertäckningen av spåren i Åkarp samt delar av aktiefonder som är 
placerade för att finansiera kommunens intjänade pensionskostnader, i syfte att dels säkerställa att 
medel är tillgängliga när Trafikverket ska börja avropa medel under 2020, dels lösa in delar av pen-
sionsskulden. Eftersom pensionsskuld, som eventuellt ska lösas in, redovisas som en jämförelsestöran-
de post i resultaträkningen, generar det en negativ nettoeffekt som bidrar till att jämförelsestörande 
poster minskar jämfört med uppföljningsrapport 1.

Exklusive jämförelsestörande poster försämras prognosen med 7,0 mnkr jämfört med uppföljningsrap-
port 1. Det är framförallt verksamheternas nettokostnader som ökar jämfört med bedömningarna i fö-

3 Avser SKL:s cirkulär 19:21 (2019-05-02)
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regående uppföljningsrapport. De största förändringarna i förhållande till tidigare prognos återfinns in-
om kommunens avskrivningskostnader, vilket främst beror på att värdet på Grönebo fastighet skrivs 
ned efter förvärvet från Burlövs Bostäder AB.4

Inom kommunens centrala verksamheter försämras prognosen med cirka 1,9 mnkr. Förändringar har 
skett inom merparten av de centrala posterna. De största positiva förändringarna har skett inom scha-
blonersättningar från Migrationsverket som beräknas öka samt inom årets lönerörelse som beräknas 
bli lägre jämfört med tidigare uppföljningstillfälle. De största negativa effekterna återfinns inom pen-
sionskostnader som bland annat beror på att fler av kommunens anställda omfattas av förmånsbe-
stämd pension.

Bland nämnderna har de största positiva förändringarna skett inom utbildnings- och kulturnämnden 
och miljö- och byggnämnden medan socialnämnden visar på den största negativa förändringen mellan 
uppföljningstillfällena. Utbildnings- och kulturnämndens resultatförbättringar beror framförallt på fär-
re förskolebarn hos externa anordnare samtidigt som den egna organisationen förtätat vilket lett till 
lägre kostnad per barn. Andra bidragande faktorer till resultatförbättringen är högre statsbidrag inom 
grundskolan och Komvux. Miljö- och byggnämndens resultatförbättringar går att härleda till högre in-
täkter till följd av nya taxor 2019. Inom socialnämnden beror resultatförsämringen främst på att utbe-
talningarna för ekonomiskt bistånd och utgifterna för skyddat boende beräknas öka.

Bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren är i linje med de bedömningar 
som gjordes i uppföljningsrapport 1. Kostnadsutvecklingen är inte förändrad i förhållande till fullmäkti-
ges beslutade budget för budgetåret 2020 med flerårsplan 2021‒2022. Enligt senaste prognosen från 
SKL förväntas inga större förändringar i skatteunderlaget jämfört med prognos i maj månad. Dock 
finns viss osäkerhet om att befolkningsutvecklingen hamnar i paritet med budgeterad nivå. Bedöm-
ningen är fortsatt att förutsättningarna för budgetåret 2020 med flerårsplan 2021‒2022 är i linje med 
fastställd budget i kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

5.5 Utveckling av intäkter och nettokostnader
Utifrån begreppet god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte överstiger intäkterna. 
Verksamheternas kostnader bör därför inte öka i snabbare takt än intäkterna från skatter och statsbi-
drag. Verksamheternas nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till 
1 011,0 mnkr under 2019, vilket är en ökning med 7,2 % jämfört med 2018. Intäkterna från skatter och 
statsbidrag beräknas under samma period öka med 5,2 %. 

4 Eftersom Burlövs kommun tagit beslut om att bygga en ny förskola på tomten genererar det en kostnad i form 
av nedskrivning av befintlig byggnad
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Följande diagram visar utvecklingen över tid:

Under större delen av perioden 2015‒2019 har intäkterna ökat mer än nettokostnaderna. Den främs-
ta orsaken till det var dels flyktingkrisen 2015‒2016, dels statens ambition att utveckla de kommunala 
verksamheterna med hjälp av riktade statsbidrag. Under dessa tre år ökade kommunens intäkter från 
ersättningar och riktade statsbidrag med 125,4 mnkr, vilket motsvarade 151 %. Dessa intäkter har i sin 
tur bidragit till att finansiera de kostnadsökningar som skett i kommunen under denna period, vilket 
medverkat till att nettokostnadsökningen under denna period har varit dämpad. Under 2018 minskade 
de riktade statsbidragen samtidigt som bruttokostnaderna fortsatte att öka, vilket resulterade i att 
nettokostnaden för första gången på tre år ökade mer än intäkterna. Denna trend fortsätter under 
2019 och merparten av nettokostnadsökningarna går att härleda till ökade personalkostnader.

Volymförändringarna, det vill säga nettokostnadsökningar i fasta priser för verksamheterna, varierar 
stort mellan de olika nämnderna och nedan presenteras förändringarna:

Volymförändringar per nämnd 
(+ = ökad volym/nettokostnad, mnkr)

Förändring 
2016/2017

Förändring 
2017/2018

Förändring 
2018/2019

Kommunstyrelsen 0,3 1,4 4,4

Miljö- och byggnämnden 0,5 -3,2 3,1

Utbildning- och kulturnämnden 18,6 18,6 14,0

Socialnämnden 14,8 14,9 7,9

Övrig central verksamhet -13,0 7,5 7,2

Summa volymförändringar 21,3 39,1 36,7

Under 2019 prognostiseras verksamheternas nettokostnader, exklusive avskrivningar, i fasta priser öka 
med 36,7 mnkr. De största nettokostnadsökningarna ske inom utbildning- och kulturnämndens och so-
cialnämndens verksamheter, 14,0 mnkr respektive 7,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar få en volymförändring/nettokostnadsökning på 
4,4 mnkr. Orsaken är dels att intäkterna beräknas bli lägre jämfört med föregående år till följd av en 
förändrad ersättningsmodell för överförmyndarverksamheten samt lägre intäkter för planeringsavdel-
ningen.
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Samtidigt ökar bruttokostnaderna inom fysisk planering, fastighetsavdelningen och kommunteknik. Fy-
sisk planerings kostnadsökningar går att härleda till GIS-verksamheten då vakant tjänst tillsatts. Inom 
samhällsskydd och beredskap beror den prognostiserade kostnadsökningen bland annat på försäkring-
ar medan kostnadsökningarna inom fastighetsavdelningen och kommunteknik beror på ökade energi-
kostnader samt riktade insatser för beläggning.

Beräknade volymförändringar inom miljö- och byggnämnden, 3,1 mnkr, går att härleda till lägre intäk-
ter, avgifter för bygglov samt sanktioner, för verksamhetsområde bygg. Vidare har vakanta tjänster 
som uppstått under 2018 tillsats vilket ökat personalkostnaderna inom myndighetsutövning på miljö.

Utbildnings- och kulturnämndens verksamheter uppvisar en volymförändring med 14,0 mnkr. De stora 
volymförändringarna bedöms ske inom pedagogisk verksamhet, 10,0 mnkr, och kan till största delen 
hänföras till volym- och prisökningar inom främst för-, grund-, och gymnasieskola samt kvalitetssats-
ningar inom grundskolan. Dessutom prognostiserar verksamheterna inom vuxenutbildningen och kost 
och städ en nettokostnadsminskning med 1,5 respektive 2,7 mnkr. Inom vuxenutbildningen beror net-
tokostnadsminskningen på högre intäkter samt lägre administrativa kostnader jämfört med föregåen-
de år, medan nettokostnadsminskningen inom kost- och städenheten går att härleda till att merkost-
nader på cirka 3 mnkr, som förekom under 2018 i samband med ombyggnationen av Dalslundskolans 
kök under 2017, har utgått.

Nettokostnadsökningen inom socialförvaltningen, 7,9 mnkr, går till sin helhet att härleda till verksam-
heterna inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg. Inom äldreomsorgen beror nettokost-
nadsökningarna främst på ett äldreboende som tidigare har drivits i privat regi samt att färdtjänstkost-
naderna prognostiseras öka till följd av ett dyrare avtal. För individ- och familjeomsorgen ökar netto-
kostnaderna bland annat som ett led i sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande flyktingbarn 
samtidigt som antalet barn minskar, vilket leder till ökade nettokostnader. Vidare ökar kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd samt för boende med stöd och skyddat boende.

Nettokostnadsökningen inom centrala verksamheter beror främst på att schablonersättningen från 
Migrationsverket prognostiseras minska från 25,3 mnkr år 2018 till 12,6 mnkr år 2019, samt på att 
pensionskostnaderna bedöms öka med 5,5 % jämfört med föregående år.

5.6 Budgetavvikelser nettokostnader
Nämndernas nettokostnader beräknas bli 0,4 mnkr högre än budget. Det är socialnämnden som bidrar 
till underskottet. Dock beräknas kostnaderna för kommunens centrala verksamheter bli 17,4 mnkr läg-
re än budget, vilket till stora delar beror på att schablonersättningen för flyktingar inte beräknas ut-
nyttjas fullt ut. Detta samtidigt som merparten av anslaget för kommunens oförutsedda kostnader inte 
kommer att användas och att årets löneökningar blev lägre än planerat. Nettokostnaderna totalt be-
räknas således bli 17,1 mnkr lägre än budget.

Följande tabell visar var nettokostnadsökningarna finns i förhållande till budget.

Nettokostnader (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse 2019

Kommunstyrelsen -124 562 -118 704 5 858

Miljö & byggnämnd -4 679 -3 034 1 645

Utbildnings & kulturnämnd -548 580 -546 225 2 355

Socialnämnden -320 670 -330 933 -10 263

Summa -998 491 -998 896 -405
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Nettokostnader (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse 2019

Oförutsedda kostnader -7 384 0 7 384

Sociala projektmedel -750 0 750

Schablonbidrag flyktingar 0 12 601 12 601

Pensionskostnader -54 000 -60 677 -6 677

Interna pensionsavgifter mm 38 435 38 218 -217

Löneökning -4 531 -313 4 218

Semesterlöneskuld 0 -1 010 -1 010

Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 0

Upplösning av investeringsbidrag 1 708 989 -719

Internleasing 757 1 086 329

Kapitaltjänst fibernät 800 2943 2 143

Kapitaltjänst 52 010 50 651 -1 359

Summa nettokostnader -972 521 -955 483 17 038

Löpande under året påverkas nämndernas anslag av beslut tagna i fullmäktige. Hittills i år har nämn-
dernas anslag ökat med följande poster:

 640 tkr till följd av ett treårigt anslag i syfte att hyra Lillevångens paviljonger till förskoleverksam-
het

 125 tkr för att finansiera hyreskostnader för Tågarpskolans nya paviljonger 
 6 000 tkr till följd av merkostnader som uppstått i samband med flyktingsituationen 2015/2016 

(tilläggsanslagen avser tillfälliga lokalkostnader inom gymnasieverksamheten samt tillfällig utökad 
ram för att avveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn)

 100 tkr för merkostnader som beräknas uppstå i samband med klottersanering

Årets föreslagna resultatöverföringar innebär att nämndernas anslag eventuellt har justerats med 
-1 249 tkr för kommunstyrelsen, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Dessutom har 
sociala projektmedel beviljats för projektet Resurs Burlöv motsvarande 750 tkr och Mobilt team mot-
svarande 2 000 tkr. Utöver det har 750 tkr omdisponerats från driften till investeringar.

Merparten av dessa anslag har justerats mot posten oförutsedda kostnader, 6,4 mnkr. Resterande 
2,8 mnkr justeras mot posten sociala projektmedel.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Följande orsaker beskriver 
den beräknade budgetavvikelsen:

 0,1 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom fysisk planering som bland annat beror på högre 
intäkter för detaljplaner.

 1,0 mnkr avser ett underskott inom bredbandsverksamheten till följd av att intäkterna från anslut-
na hushåll inte beräknas balansera kostnaderna som uppstått till följd av fortsatt utbyggnad. Ef-
tersom utbyggnad fortgår under 2019 har kostnaderna för projektledning, kommunikation och 
konsultstöd ökat i förhållande till budget.
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 0,5 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom fysisk planering. Den positiva budgetavvikelsen be-
ror bland annat på att bidragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 
stärkt arbete med civil försvaret bedöms bli högre än budgeterat. 

 Övriga kommungemensamma verksamheter beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 
5,0 mnkr, främst med anledning av vakanta tjänster som inte fullt ut beräknas tillsättas under året. 
En orsak är att kommunledningsförvaltningen tilldelats ett riktat anslag för trygghetsvärdar som 
inte beräknas vara i drift förrän kvartal 3‒4 vilket genererar en positiv budgetavvikelse.

 1,0 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom kommuntekniks verksamheter främst med anled-
ning av vakanta tjänster som inte beräknas tillsättas under 2019.

 0,3 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom fastighetsavdelningen som går att härleda till lägre 
underhållskostnader samt vakanta tjänster under årets två första kvartal.

Fram till andra kvartalet 2019 har kommunstyrelsen haft cirka 0,3 mnkr i merkostnader i samband 
med kommunens flyktingmottagande. Kommunstyrelsen blir per automatik kompenserad för dessa 
merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens nettokostnader beräknas underskrida budet med 1,6 mnkr. Anledningen till 
det är att nämnden har beslutat om nya taxor inom bygglov och miljö som beräknas generera högre 
intäkter.

Utbildnings- och kulturnämnden

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr vilket främst beror på ett överskott 
inom förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen.  Följande orsaker beskriver den positiva bud-
getavvikelsen på 2,4 mnkr:

 Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr som till största del 
beror på att interkommunala ersättningar till följd av flera barn från andra kommuner ökat samti-
digt som kostnader för barn hos externa anordnare minskat på grund av färre barn jämfört med 
budget.

 Grundskolan prognostiserar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,3 mnkr vilket framförallt går att 
härleda till ökade statsbidrag för bland annat likvärdig skola, lågstadiesatsning m.m. Bidragen ökar 
i en sådan omfattning att kostnadsökningar som har uppstått utöver budget, på grund av högre in-
terkommunala ersättningar till externa utbildningsanordnare och löneglidningar till följd av svårig-
heter att rekrytera personal till grundskolan, ryms inom bidraget.

 Gymnasieverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Det råder stor 
osäkerhet kring prognosen eftersom en del variabler (antal elever som studerar på ett gymnasie-
program, val av program och eventuella bidrag för elever på introduktionsprogram) är okända 
fram till läsårsstart. Det uppkomna underskottet bedöms uppstå till följd av att kostnaderna för 
gymnasiesärskolan ökar samt att bidrag från Migrationsverket har upphört för asylsökande medan 
de fortsatt studerar på gymnasiet. Utöver det ökar de administrativa kostnaderna som ett led i att 
antalet elever i egen regi har ökat. 

 Vuxenutbildningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr vilket går att härleda till 
ökade intäkter från skolverket, då verksamheten har överproducerat utbildningsplatser under 
2018.

 Kost- och städenheten prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr till följd av högre personalkost-
nader jämfört med budget. Det råder en viss diskrepans mellan antalet beställda portioner och an-
talet elever i verksamheterna, vilket är en av förklaringarna till att kostnaderna är högre än intäk-
terna. Under året kommer beställningsrutinerna att ändras för att komma åt problemet.
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 Övriga verksamheter, med undantag för nämnd och central administration, beräknas leverera re-
sultat i paritet med budget. Inom nämnd och central administration beräknas ett överskott på 
0,5 mnkr till följd av outnyttjade reserver. 

Under årets första sex månader har nämnden haft cirka 2,4 mnkr i merkostnader för nämndens åta-
gande kring flyktingmottagandet. Av dessa kostnader avser 0,3 mnkr en fast ersättning för utbildning 
upp till 30 elever i förberedelseklass; 0,8 mnkr avser en rörlig ersättning för antalet elever som översti-
ger 30 i förberedelseklass; 1,1 mnkr är merkostnader som uppstått inom svenska för invandrare och 
0,2 mnkr för gymnasieelever inom kommunens egen gymnasieutbildning. Nämnden blir per automatik 
kompenserad för dessa merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets 
schablonersättning. 

Socialnämnden

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 10,3 mnkr vilket främst beror på ett under-
skott inom vård- och äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Nämndens kostnader prognostise-
ras överstiga budget med 27,1 mnkr till följd av bland annat högre personalkostnader men också öka-
de kostnader för tekniska hjälpmedel, färdtjänst och ekonomiskt bistånd. Även intäkterna beräknas bli 
högre än budget, 16,9 mnkr, dock inte tillräckligt mycket för att reglera nämndens kostnadsutveckling. 
Följande orsaker beskriver den negativa budgetavvikelsen på 12,5 mnkr:

 Nämnd och central administration prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr hänförli-
ga till en central reserv.

 Vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr till följd av högre 
personalkostnader och fler externt köpta platser för korttidsboenden, socialpsykiatri och somatisk 
vård. Inom särskilt boende beräknas kostnaderna överstiga budget till följd av övertagandet av 
Svenshög. Orsaken till det är att medel som tidigare har frigjorts till följd av vakanta platser när bo-
endet var utlagt i privat regi har använts till annan verksamhet. Inom hemtjänsten och hemsjuk-
vården prognostiseras ett underskott till följd av ökade kostnader för inhyrda sjuksköterskor och 
personal till följd av dubbelbemanning orsakat av brister i styrningen avseende behovet av hem-
tjänsttimmar. Vidare ökar kostnaderna i förhållande till budget för tekniska hjälpmedel.

 Inom LSS-verksamheten beräknas en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr, trots att antalet exter-
na placeringar tillfälligt har minskat. Orsaken är att kostnaderna för personlig assistans enligt LSS 
prognostiseras öka mot budget till följd av flera ärenden än budgeterat. 

 Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna överstiga budget med 7,3 mnkr. Under-
skottet beror bland annat på ett nytt färdtjänstavtal som blev dyrare jämfört med tidigare avtal 
samt högre placeringskostnader inom barn och familj, inklusive missbruk, som ökat till följd av att 
antalet orosanmälningar ökat. De största underskotten går dock att härleda till ökade kostnader 
för försörjningsstöd och skyddat boende, till följd av att kostnaderna för hotell, vandrarhem för 
bostadslösa ökat samt behovet av skyddat boende har ökat. 

Fram till andra kvartalet 2019 har nämnden haft merkostnader motsvarande 1,2 mnkr i samband med 
flyktingmottagandet. Av dessa avser 1,0 mnkr ersättning för flyktingsekreterare och 0,2 mnkr avser er-
sättning för ekonomiskt bistånd i samband med glappersättning. Nämnden blir per automatik kom-
penserad för merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schabloner-
sättning.

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att nämnden genomför föreslagen handlingsplan samt 
kompletterar handlingsplanen med ytterligare åtgärder i syfte att vid ingången av 2020 års verksam-
hetsår ha en budget i balans.
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Gemensam verksamhet (centrala poster)

Gemensam verksamhet, centrala poster, prognostiserar ett överskott på 17,4 mnkr. Under rubriken 
gemensamma verksamheter ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter. Följande poster 
förklarar det positiva överskottet i förhållande till budget:

 Posterna oförutsedda kostnader och sociala projektmedel prognostiseras bli 7,4 respektive 
0,8 mnkr lägre än budget. Orsaken till det är att det inte förväntas några större kostnader utöver 
fullmäktiges beslut i samband med uppföljningsrapport 1. Vidare beräknas inte några nya ansök-
ningar om projektmedel inkomma som genererar några större kostnader under 2019.

 12,6 mnkr avser lägre kostnader för flyktingmottagandet i förhållande till det schablonbidrag kom-
munen erhåller från Migrationsverket. 

 Pensionskostnaderna och interna pensionsavgifter förväntas generera en negativ budgetavvikelse 
på 6,9 mnkr, vilket dels beror på något fler anställda som bidrar till att kostnaden för den individu-
ella delen inom pensionskostnaderna blir högre, dels på grund av att fler lärare och tjänstemän 
kvalificeras för den förmånsbestämda pensionen.5

 Årets avtalsrörelse resulterar i att löneökningarna förväntas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat.
 Internleasing beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Motsvarande kostnad 

finns hos kommunens förvaltningar.
 Kapitalkostnaderna för fiberverksamheten beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 

2,9 mnkr. Motsvarande kostnad finns inom kommunstyrelsens bredbandsverksamhet.

6 Förslag till korrigerande åtgärder
Enligt fullmäktiges beslut ska vidtagna eller föreslagna åtgärder för att hålla utlagd budget redovisas. I 
de fall nämnden räknar med att underskott kommer att uppstå ska förslag lämnas till korrigerande åt-
gärder. För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att 
regelbundna uppföljningsträffar mellan berörd nämnds och kommunstyrelsens presidier sker under 
året. I detta avsnitt presenteras även effekterna av de handlingsplaner som har upprättats av de 
nämnder som har presenterat ett befarat underskott i samband med uppföljningsrapport 1-2019.

6.1 Utbildnings- och kulturnämnden
I uppföljningsrapport 2-2019 har nämndens prognostiserade resultat förändrats från en negativ bud-
getavvikelse på 2,5 mnkr till ett överskott på 2,4 mnkr. Underskottet i uppföljningsrapport 1 hänförs 
framförallt till gymnasieverksamheten och kost- och städenheten. Nämnden upprättade en handlings-
plan för att komma tillrätta med underskotten inom grundskolan och enheten för kost och städ. Ingen 
handlingsplan upprättades inom gymnasieverksamheten som dock blev kompenserade för ökade lo-
kalkostnader i samband med flyktingsituationen 2015/2016.

I uppföljningsrapport 2 går det att konstatera att upprättad handlingsplan för grundskoleverksamhe-
ten har fått effekt och har bidragit till att nämnden nu prognostiserar ett överskott. Dock har hand-
lingsplanen inom enheten för kost och städ inte fått efterfrågad effekt på ekonomin; underskottet har 
ökat från -0,3 mnkr till -1,0 mnkr. Vidare redogör nämnden även för ett uppskattat underskott inom 
gymnasieverksamheten på -1,0 mnkr trots att nämnden har kompenserats för ökade lokalkostnader.

Nämnden har trots ett förbättrat ekonomiskt läge upprättat en handlingsplan för att komma tillrätta 
med de verksamheter som bedöms uppvisa ett underskott vid årets slut: gymnasieverksamheten och 
enheten för kost- och städ. Inom enheten för kost- och städ är effekterna svåra att mäta då det i hand-
lingsplanen endast framgår att verksamheterna ska ha striktare uppföljning av kostnader och att an-

5 Högre lönesumma resulterar i högre avgifter för pensioner m.m.
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passning av organisationen ska ske. Inom gymnasieverksamheten är problemen till underskottet iden-
tifierade och åtgärder för att komma tillrätta med underskottet ska genomföras.

För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att regel-
bundna uppföljningsträffar sker mellan nämndernas och kommunstyrelsens presidier under året. Ef-
tersom åtgärder som planerades i uppföljningsrapport 1 har fått goda resultat, samtidigt som nämn-
den vidhåller övriga aktiviteter i handlingsplanen, anses handlingsplanen realistisk och bör bidra till att 
nämnden hamnar rätt inför kommande budgetperiod.

6.2 Socialnämnden
Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 10,3 mnkr trots tilläggsanslag på 
4,5 mnkr som nämnden har tilldelats för att möjliggöra en avveckling av verksamhetsområde för en-
samkommande flyktingbarn. Nämndens resultat prognostiseras därmed försämras med 2,3 mnkr se-
dan uppföljningsrapport 1. Underskottet kan till stora delar hänföras till vård och äldreomsorg och in-
divid- och familjeomsorg. Nämnden har upprättat en handlingsplan som bland annat bygger på:

 att fullmäktige beviljar tilläggsanslag för avveckling av verksamheten för ensamkommande flyk-
tingbarn, 4,5 mnkr

 att hemtjänsten inför digitalt schemaläggningsstöd som ska underlätta vid vikarieanskaffning, 
100 tkr

 att särskilt boende inför en restriktivare hållning vid vikarieanskaffning, 500 tkr
 att Harakärrsgården nattpersonal dras ned, 500 tkr
 anpassning av personal på Svenshög och Lundens äldreboende, 0,3 mnkr
 effektivare nyttjande av paviljonger vid Lidl, 400 tkr

Verksamheten för ensamkommande barn är under avveckling och anpassningar av verksamheten på-
går för att möta det faktiska behovet. Kommunfullmäktige beviljade tilläggsanslag på 4,5 mnkr för att 
avveckla boendena i kommunen. Föreslagna åtgärder inom äldreomsorgen väntas få effekt under hös-
ten. Av den anledningen har inga större effekter synts till under våren då åtgärdsplanen lyftes fram. 
Föreslagna åtgärder inom äldreomsorgen är realistiska att uppnå, dock inte tillräckliga för att balanse-
ra underskottet inom vård och äldreomsorg. Inom respektive verksamhetsområde behövs en tydligt 
specificerad handlingsplan med konkreta åtgärder som följs upp regelbundet.

Sedan uppföljningsrapport 1 har nämndens underskott ökat till följd av kostnader för försörjningsstöd, 
boende med stöd och skyddat boende. Detta har resulterat i en negativ budgetavvikelse på 7,3 mnkr 
inom individ- och familjeomsorgen, exklusive tilläggsanslag för ensamkommande flyktingbarn. Därmed 
har effekten av handlingsplanen uteblivit då kostnaderna har ökat mer än kostnadsminskningarna 
kopplade till åtgärdsplanen.

Enligt nämndens föreslagna handlingsplan finns det endast åtgärder för upp till 1,8 mnkr som är speci-
ficerade mot vård- och äldreomsorgen och med anledning av detta bör nämnden komplettera hand-
lingsplanen med ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med underskottet inom vård och äldre-
omsorg. Inom individ- och familjeomsorgen generellt saknas upprättad handlingsplan och nämnden 
bör komplettera med åtgärder inom denna verksamhet.

För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att regel-
bundna uppföljningsträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsens presidier sker under året. 
Då kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen samt till vissa delar vård och äldreomsorg 
bedöms få ekonomiska effekter utöver nämndens budget för verksamheten under 2019 och 2020 fö-
reslås att kommunstyrelsen snarast anordnar en presidieträff för att diskutera åtgärdsplan.
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7 Investeringar
Investeringar (mnkr) Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse

Nettoinvesteringar 87,2 71,1 91,0 19,9

Investeringsbudgeten för 2019 är 91,0 mnkr och förväntas inte tas i bruk fullt ut.

Årets investeringsvolym prognostiseras hamna på 71,1 mnkr kronor vilket innebär att cirka 78 % av 
den totala investeringsramen beräknas användas under 2019. Främsta orsaken till att investeringsvoly-
men blir lägre än budgeterat är dels ändrade planer kring ny F‒6-skola i Åkarp, dels att planerande 
men ej beslutade investeringsobjekt som till exempel ombyggnation av Grönebo förskola i Arlöv inte 
kommer att genomföras under året.

8 Finansieringsanalys
Följande tabell syftar till att ge information om hur Burlövs kommun har finansierat verksamheter 
kommunen ansvarar för, dvs. betalningsströmmar och investeringar. Det är information som är av vä-
sentlig betydelse vid styrning eftersom den beskriver hur olika poster påverkar likviditeten samt hur 
den har förändrats.

Finansieringsanalys (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse

Årets resultat 51,4 22,0 35,0 13,0

Justering av ej likvidpåverkande poster 67,7 46,0 59,3 13,3

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 119,1 68,0 94,3 26,3

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -91,0 -71,1 19,9

Försäljning av mark och fastigheter 10,0 12,0 14,1 2,1

Exploateringsverksamhet 13,2 29,5 32,7 3,2

Medelsförvaltning, återinvestering -5,7 -5,5 64,5 70,0

Lån till VA SYD -20,0 -20,0 -17,0 3,0

Amortering VA SYD 2,7 3,7 3,1 -0,6

Utdelning konkurs Svenshögskolan 0 0 6,0 6,0

Likviditetsförändringar 32,0 -3,3 126,6 129,9

Likvida medel

- Vid årets början 245,2 270,1 277,2 7,1

- Vid årets slut 277,2 266,8 403,8 137,0

Årets beräknade resultat, exklusive jämförelsestörande poster, är positivt, vilket innebär ett likviditets-
tillskott motsvarande 35,0 mnkr vid årets slut. Årets resultat påverkas av icke likvidpåverkade poster 
såsom avskrivningar, periodisering för åtagandet av den planerade pendlarstationen samt upplösning-
ar av olika investeringsbidrag. Eftersom dessa kostnader inte utgörs av utbetalningar måste posten 
Årets resultat korrigeras för att få fram likviditetspåverkan. Likviditetsökningen från den löpande verk-
samheten blir då 94,3 mnkr.

37



Burlövs kommun, Delårsrapport 32 (52)

Under året beräknas nettoinvesteringarna i Burlövs kommun uppgå till 71,1 mnkr, vilket är 19,9 mnkr 
lägre än budgeterat, vilket förbättrar likviditeten i förhållande till budget.

Mark- och exploateringsverksamheten beräknas totalt sett generera ett betalningsöverskott motsva-
rande 46,8 mnkr, varav 14,1 mnkr är reavinster som beräknas uppstå i samband med försäljning av 
mark och fastigheter medan 32,7 mnkr beror på exploateringsöverskott.

Medelsförvaltning, återinvestering som avser de av fullmäktige avsatta medlen för pensionskostnader 
och åtagandet för Södra stambanan, förvaltas långsiktigt i aktie- och räntefonder. Utdelningen ingår i 
de finansiella intäkterna, men återinvesteras i fonderna och tillförs därför inte de likvida medlen. I år 
har samtliga aktiefonder som har satts av för finansieringen av Södra stambanan sålts av, i syfte att 
värdesäkra tillgångarna inför utbetalning 2020. Därför ökar likviditeten med 67,0 mnkr.

Vidare föreslås att kommunen löser in cirka 100 mnkr av pensionsskulden som upparbetats före den 
31 december 1997, vilket innebär att kommunen föreslås sälja av aktiefonder för motsvarande belopp, 
varför ingen likviditetsförändring sker. Marknadsvärdet för fonderna per den 30 juni 2019 uppgick till 
168,4 mnkr för pensionsmedlen och 60,5 mnkr för medlen till bidrag för Södra stambanan. Årsskiftet 
2018/2019 uppgick värdena till 140,7 mnkr respektive 59,5 mnkr. Marknadsvärdet har därmed ökat 
med 28,9 mnkr eller 14,4 % under det första halvåret.

Bidragen till Trafikverket för utbyggnaden av Södra stambanan genom Åkarp och pendlarstationen i 
Arlöv ska uppräknas efter index varje år. Under det första halvåret steg index och avsättningen beräk-
nas öka med 0,6 mnkr i förhållande till budget, dvs. + 3,5 mnkr. Beloppet redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen samt som en avsättning i balansräkningen.

Andra poster som påverkar likviditeten är lån och amortering till och från VA SYD samt förändringar i 
kommunens avsättningar, kortfristiga skulder och fordringar. Kommunens utlåning till VA SYD beräk-
nas till 17,0 mnkr under 2019, vilket påverkar likviditeten negativt. Kommunens fodringar beräknas 
minska med 6 mnkr, vilket bidrar till en ökad likviditet. Orsaken är en beräknad utdelning från 
Byggcompagniets konkursbo.

Under 2019 bedöms likviditetsförändringen bli 133,0 mnkr högre än budgeterat. Vid årets slut väntas 
kommunens likvida medel hamna på 403,7 mnkr, vilket är 140,0 mnkr högre än budgeterat.

De bidragande orsakerna till likviditetsförbättringen jämfört med budget är: högre likviditet vid årets 
början, 7,1 mnkr; ett högre prognostiserat resultat vid årets slut, 13,0 mnkr; inlösen av medel för Söd-
ra stambanan, 67 mnkr samt lägre kostnader för investeringsverksamheten än planerat, 19,8 mnkr.

9 Personalredovisning
Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där medborgarna känner sig välkomna, 
trygga och det erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet. Burlövs kommun ska erbjuda 
utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Kommunens med-
arbetare ska vara engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål 
och uppdrag utifrån kommunens värdegrund. I samverkan ska ledare och medarbetare skapa ett posi-
tivt arbetsplatsklimat och hitta vägar för att nå mål och utveckla verksamheten.
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9.1 Personalnyckeltal

Nyckeltal
Utfall 
2018

Utfall 
UR-2 2019

Förändring 
under 2019

Prognos 
december 2019

Antal årsarbetare 1 042 1 133 91 1 100

Antal tillsvidareanställda 1 066 1 094 28 1 100

Varav heltid 839 862 23 880

Varav deltid 227 232 5 220

Sjukfrånvaro (%) 6,4 6,8 0,4 6

Personalomsättning (%) 17,3 17,6 0,3 15

Anställda

Burlövs kommun har 1 094 tillsvidareanställda medarbetare, varav 60 är chefer. Medarbetarna arbetar 
i kommunens tre förvaltningar: kommunledningsförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen 
samt socialförvaltningen.

Antalet tillsvidareanställda har ökat under första halvåret 2019. Tabellen ger en bild av att antal årsar-
betare har ökat i jämförelse med utfallet 2018. Merparten av ökningen i antal årsarbetare, 57, åter-
finns inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Cirka 20 årsarbetare kan förklaras av ett 
ökat barn- och elevantal. Resterande ökning förväntas inte bidra till någon ökning av antalet årsarbeta-
re per helår 2019 då terminstider, sommarferier och lovdagar löpande genererar fler arbetade timmar 
under våren jämfört med hösten. Inom socialnämndens verksamhetsområden har ett äldreboende 
återgått i kommunal regi. Detta har påverkat antalet årsarbetare i mindre utsträckning än förväntat då 
merparten har valt att arbeta deltid. Neddragningar har även skett inom verksamheten för ensam-
kommande flyktingbarn och förväntas påverka resultatet först i slutet av 2019.

Av kommunens tillsvidareanställda har 78 % en heltidsanställning, vilket i stort sett är oförändrat se-
dan helåret 2018. Kommunens arbete med att öka andelen heltidsanställda pågår fortsatt. Under 
2019 har arbetet intensifierats med fokus på att ställa om och skapa förutsättningar i verksamheterna 
för att kunna erbjuda alla medarbetare heltid. Ett förankrings- och analysarbete har påbörjats i verk-
samheterna.

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgick till 17,6 % vilket ligger i paritet med helåret 2018. Personalomsättning-
en minskar inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområden medan det sker en ökning in-
om kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter. Kännetecknande för verksamheter med 
högre rörlighet är att större organisationsarbete genomförs, att verksamheten läggs ned eller att 
driftsformen förändras. Omsättningen är en utmaning för Burlövs kommun och insatser görs för en 
ökad stabilitet i verksamheterna. Med syfte att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare sker 
bl.a. en utveckling av verksamheternas olika arbetsförhållanden och alternativa karriärmöjligheter. En 
annan åtgärd är att se över kommunens förmåner och fortsätta arbeta med konkurrenskraftiga löneni-
våer.

Pensionsavgångarna i Burlövs kommun beräknas stiga de kommande fem åren för att kulminera 
år 2021, under förutsättning att merparten väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Stora pensionsav-
gångar är framförallt att vänta inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.
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Arbetsmiljö och hälsa

Burlövs kommun arbetar kontinuerligt med arbetsplatsers arbetsmiljö. Arbetet sker med en hög delak-
tighet hos såväl medarbetare som skyddsombud. Detta är centralt för att skapa en hälsofrämjande ar-
betsmiljö och förutsättningar för att vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Projektet PEPP har skapat en medvetenhet kring hälsa och friskvård vilket återspeglas i det faktum att 
fler medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget. Bidraget har ökat i storlek och skatteverket har utökat 
de aktiviteter som är godkända för att få friskvårdsbidrag. Burlövs kommun har, i samarbete med ex-
terna aktörer, tagit fram fördelaktiga friskvårdserbjudanden för kommunens medarbetare. Detta sam-
mantaget ger en bra grund för ett hållbart arbetsliv.

Sjukfrånvaron för kommunen uppgick under första halvåret 2019 till 6,8 % i relation till 6,8 % för mot-
svarande period föregående år. För helåret 2018 uppgick sjukfrånvaron till 6,4 % vilket också är pro-
gnosen för helåret 2019.

Sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder (%) <30 30‒49 >50 Totalt Varav långtid

Kvinnor 4,2 7,4 8,4 7,4 3,2

Män 4,0 5,7 2,8 4,6 1,8

Totalt 4,2 7,0 7,5 6,8 2,9

Sjukfrånvaron varierar stort mellan olika enheter och yrkesgrupper i kommunen. Inom socialnämn-
dens verksamhetsområde har sjukfrånvaron ökat jämfört med motsvarande period föregående år. 
Korttidsfrånvaron är den bidragande orsaken till ökningen. Inom utbildnings- och kulturnämndens 
verksamhetsområden har sjukfrånvaron minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det 
är främst långtidssjukskrivningarna som har minskat, vilket härleds till ett gediget arbete med individu-
ella strategier och tydliga planer som gett positiva resultat.

Sjukfrånvaron för kvinnor är fortsatt högre än för män. Kvinnors högre sjukfrånvaro finns primärt 
bland gruppen kvinnor över 50 år. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår under första halvåret 2019 till 7,2 % 
vilket ska sättas i relation till männens sjukfrånvaro som under samma period uppgår till 4,3 %. Män-
nens sjukfrånvaro har sjunkit något i jämförelse med föregående period medan kvinnornas sjukfrånva-
ro är oförändrad.

Kompetensutveckling

Under året har Burlövs kommun, i samarbete med Lomma och Kävlinge kommun, fortsatt driva ett av 
Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv. PEPP-
projektet står för Personligt Engagemang På Plats. Syftet är att öka förutsättningarna för ett hållbart 
arbetsliv där medarbetare och ledare mår bra och utvecklas.

I samarbete med Svedala, Staffanstorp, Lomma och Kävlinge driver Burlövs kommun ett utvecklings-
program för ledartalanger. Syftet är att utveckla karriärmöjligheterna inom kommunen. Burlövs kom-
mun har fem deltagare i programmet.

I samarbete med kommunerna i MalmöLundregionen genomförs ledarutveckling för seniora chefer. 
Burlövs kommun har två deltagare.

I övrigt arbetar kommunen med att genomföra regelbundna utbildningar i alla stödprocesser och stöd-
system. Det pågår ett systematiskt arbete för att säkerställa att alla nya medarbetare får en gemen-
sam introduktion. Det har genomförts en gemensam introduktion per termin med gott resultat.
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10 Bilaga 1: Investeringsbudget, uppföljningsrapport 2-2019
 

Ansvar

Verk-
sam-
het Projekt Text Anslag Redov. Avvik. Prognos Kalkyl

t.o.m. 2018 2019 2020 2021 2022 2019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92030 13701 Inventarier 798,1 0,0 798,1 500,0 225,0 225,0 225,0 225,0

3310 92030 13702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0 350,0

3300 92030 13601
Fordon, maskiner 
hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0 900,0

3300 92030 13603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 1 122,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0

3100 92030 13707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 600,0

3710 92030 13705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 300,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0

3720 21540 13302
Bredband Företags-
byn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0

3720 21540 13302
Företagsbyn, in-
komst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21540 13303
Bredbandsutbygg-
nad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 7 743,0 1 200,0

3720 21540 13303

Bredbandsutbygg-
nad, anslutningsav-
gifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 136,0 -360,0

3710 92030 13705 Brandväggar i (IT) 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0

3710 92030 13705

Trådlöst nätverk, 
(ingår i IT-komplet-
tering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0

3710 92030 13708
Ny host (hårdvara) 
för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0

summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 10 458,0 4 125,0 4 125,0 4 070,0 10 215,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

6000 10060 16703

Inköp av program-
vara mellan-/slut-
lagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24900 13305
Ombyggnad Rep-
slagargatan 4 000,0 290,0 3 710,0 0,0 3 710,0 4 000,0

3800 24900 13326
Svenshögsvägen/ 
Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 0,0 2 479,2 2 479,0

3800 24900 13326
Medfinansiering 
Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24900 13308
Gränsvägen förläng-
ning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 4 500,0

3800 24900 13308

Gränsvägen förläng-
ning, medfinansie-
ring -4 950,0 -4 950,0 0,0

3800 24900 13315

Asfaltering grusvä-
gar (budget 
2018‒2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0

3800 24900 13503
Gatukostnadsersätt-
ning Vallhusen -400,0 400,0
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Ansvar

Verk-
sam-
het Projekt Text Anslag Redov. Avvik. Prognos Kalkyl

3800 24900 13310
Lommavägen ut-
byggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0 2 000,0

3800 24900 13311
Kronetorpsvägen ut-
byggnad 5 740,0 4,9 5 735,1

3800 24900 13311
Parkg och cykelväg 
utmed Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 1 550,0 1 550,0

3800 24900 13316

Gångfartsområde 
utmed Alnarpsvä-
gen 6 540,0 53,6 6 486,4

3800 25000 13317
Åkarpsdammen ut-
byggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24900 13318
Stationsvägen Bro 
utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6

3800 24900 13319
Åkarps station om-
givning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4

3800 24900 13320
Bullerskydd järn-
vägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4

3800 24900 13321

Bullerskydd kors-
ningen Stamba-
nan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8

3800 24900 13323
Breddning kulvert 
Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 300,0 1 400,0

Förvärv av Tågarp 
16:72 (Briggen) 0,0 10 150,0

3800 24900 13314
Burlövs station stöd-
mur 755,0 0,0 755,0 755,0 755,0

3800 24900 13314

Burlövs station Ned-
sänkning av Eons 
ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0

3800 24900 13327
Belysningsåtgärder 
Ligusterstigen 160,0 160,0

13328
Övergångställe samt 
belysning Lyckö äng 280,0 280,0

13329 Belysningsåtgärder 900,0 900,0

Övergångsställe & 
Busshållplats Lunda-
vägen/Kronetorp 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0

3800 25010 13319
Lekplatsplanens ge-
nomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 1 077,0 1 400,0

3700 81030 20001
St. Bernstorp etapp 
2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 27,0 27,0

3700 81030 20001
St. Bernstorp etapp 
2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0 -23 000,0

3700 81030 20002

Norr om Stora 
Bernstorps gård, ut-
gift 200,0

3700 81030 20002

Norr om Stora 
Bernstorps gård, in-
komst -1 600,0 -1 800,0 -1 600,0

3700 81030 13402
Div. markförsäljning, 
utgift 200,0 62,1 137,9 17,0 40,0

3700 81030 13402
Div. markförsäljning, 
inkomst -140,0 140,0 -14 156,7 -13 340,0
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Ansvar

Verk-
sam-
het Projekt Text Anslag Redov. Avvik. Prognos Kalkyl

3700 81030 13403

Försäljning mark Sö-
dervångskolan, ut-
gift 1 350,0

3700 81030 20003
Sege nya Industri-
område, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 450,0 0,0

3700 81030 20003
Sege nya industri-
område, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -7 269,9 -4 750,0

3800 24900 13504
Kronetorp 1:1 All-
män plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0 9 832,6

3800 24900 13504
Kronetorp 1:1 All-
män plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2 -9 428,3

3800 24900 13505
Trädgårdsbyn, All-
män plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0 1 400,0

3800 24900 13505
Trädgårdsbyn, All-
män plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0 -1 400,0

3800 24900 13324

Genomförande av 
detaljplan nr 252 
och 253, utbyggnad 
Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0 1 200,0

3800 24900 13324

Genomförande av 
detaljplan nr 252 
och 253, utbyggnad 
Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0

3700 81030 20004
Burlöv 13:1 Mi-
mosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0 300,0

3700 81030 20004
Burlöv 13:1 Mi-
mosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0

3900 91010 12213
Tillgänglighetsåtgär-
der alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 500,0 500,0 0,0 0,0 1 750,0

3900 91010 13214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0

3900 91010 13210 Skolor, yttre miljö 2 268,3 0,0 2 268,3 209,0 1 000,0

3900 91010 13207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 12 000,0 12 500,0

3900 91010 13216
Kyla i Medborgarhu-
set 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

3900 91010 13217
Utbyte fönster Ha-
rakärrsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 2 800,0 4 700,0

3900 91010 13214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 540,0 1 500,0

3900 91010 13218
Staket vid skolor och 
förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3800 25010 13309

Genomförande av 
antagen lekplats-
plan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

3800 24900 13325
Byte av gatubelys-
ning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3800 24910 13307

Genomförande av 
Rätt fart i Burlöv (ut-
ökning av tidigare 
beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0 200,0

3900 91010 13219
Nytt larm utomhus 
på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0

3800 25000 13222

Avfallsupplag för 
bland annat kom-
post 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0 1 000,0
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Ansvar

Verk-
sam-
het Projekt Text Anslag Redov. Avvik. Prognos Kalkyl

3900 91010 13223

Lillevångens pavil-
jonger, ombyggna-
tion till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Moduler till Tågarp-
skolan 800,0 0,0 800,0 800,0

Kronetorpskola F-6 -
projektering 13 000,0 0,0 13 000,0 250,0 6 500,0 6 250,0

3900 91010 13709 Lådbilsbacke 250,0 0,0 250,0 250,0

3900 91010 13226
Grönebo fsk (Arlöv 
6:22) 12 580,0 0,0 12 580,0 12 580,0

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 11 226,2 13 070,0 3 348,2 3 768,6 -2 249,7

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F

5000 30010 15701 Inv. kultur o fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 0,0 0,0 0,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U

7000 92070 17701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0

7000 92070 17702
Verksamhetsan-
knutna förändringar 670,1 0,0 670,1 670,1

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 0,0 0,0 0,0 2 500,0

SOCIALNÄMNDEN

8010 92080 18701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0

8010 92080 18706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 1 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 0,0 0,0 0,0 2 000,0

KOMMUNÖVERGRIPANDE

99000 19097 IT-utrustning 40250 0,0 0,0 0,0

99000 19098
Inventarier kto 
40230 0,0 0,0 0,0

summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i 
Åkarp 15 000,0

KS: Ny förskola, Ar-
löv 44 000,0 0,0 0,0 250,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

UKN: Inventarier -
 Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0

KS: Nytt aktivitets-
hus i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0

UKN: Inventarier -
 Nytt aktivitetshus i 
Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 250,0 0,0 22 000,0 23 200,0 37 000,0

TOTALT

Kommunstyrelsen -
 kommunlednings-
förvaltningen 98 583,8 59 255,3 39 328,5 10 458,0 4 125,0 4 125,0 4 070,0 10 215,0

44



Burlövs kommun, Delårsrapport 39 (52)

Ansvar

Verk-
sam-
het Projekt Text Anslag Redov. Avvik. Prognos Kalkyl

Miljö- och bygg-
nämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Kommunstyrelsen -
 Kommunteknik och 
fastigheter 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 11 226,2 13 070,0 3 348,2 3 768,6 -2 249,7

Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 0,0 0,0 0,0 400,0

Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 0,0 0,0 0,0 2 500,0

Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 250,0 0,0 22 000,0 23 200,0 37 000,0

TOTALT 336 068,6 -90 157,6 364 386,2 25 920,8 17 195,0 29 473,2 31 038,6 49 965,3

varav

Bruttoinvestering 77 725,3 39 249,2 37 973,2 31 038,6
103 

515,6

markförsäljning -14 139,7 0,0 0,0 0,0 -11 950,0

investeringsbidrag -6 639,2 -5 649,2 0,0 0,0 -12 551,3

förs exploaterings-
mark -32 102,6 -16 805,0 -8 500,0 0,0 -29 376,0

exploateringsutgift 1 077,0 400,0 0,0 0,0 327,0

minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 25 920,8 17 195,0 29 473,2 31 038,6 49 965,3
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11 Bilaga 2: Burlövs kommun, delårsrapport 2019-01-
01‒2019-06-30
Delårsrapport per 2019-06-30

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommuner upprätta en delårs-
rapport för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en delårsrapport 
ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften 
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Rapporten ska innehålla en resultaträkning, en balansräk-
ning och en förenklad förvaltningsberättelse. Dessutom ska en översiktlig beskrivning av kommunens 
drift- och investeringsverksamhet ingå i delårsrapporten. Delårsrapporten i Burlövs kommun omfattar 
perioden 2019-01-01‒2019-06-30.

Periodens resultat

Delårsresultatet för perioden visar på ett överskott med 66,1 mnkr inklusive jämförelsestörande pos-
ter. De jämförelsestörande posterna uppgår till 48,4 mnkr och består av reavinster som uppstått till 
följd av försäljning av fonder och aktier (30,2 mnkr), försäljning av mark inom kvarteret Ugglan 
(14,1 mnkr) samt markförsäljning på Sege industriområde (4,1 mnkr).

Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår resultatet till 17,7 mnkr. Motsvarande period 2018 
uppgick resultatet till 20,8 mnkr, vilket innebär att delårsresultatet 2019 är 3,1 mnkr lägre jämfört med 
föregående år. Resultatförändringen förklaras främst med att verksamhetens nettokostnader har ökat 
i högre takt än intäkter för från skatter och statsbidrag. Periodens nettokostnadsökning uppgår till 
36,2 mnkr och beror bland annat på olika satsningar i budget 2019 samt volymökningar, främst inom 
pedagogisk verksamhet. En annan förklaring till nettokostnadsökningen är att de riktade statsbidragen 
blivit färre. I takt med att färre bidrag beviljats har nettokostnaderna i verksamheten ökat.

Andra aspekter som påverkat delårsresultat 2019 i förhållande till samma period föregående år är de 
finansiella posterna. Från och med 2019 ska finansiella omsättningstillgångar som innehas för att ge-
nerera avkastning värderas till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas därmed i resultaträkningen 
och de orealiserade vinsterna i delårsresultatet uppgår till 3,4 mnkr, vilket förbättrar perioden finansi-
ella intäkter.

Årets resultat

Det prognostiserade resultatet för 2019 beräknas uppgå till 35,0 mnkr. Kommunen har en resultatbud-
get på 22,0 mnkr och årets prognos visar på ett resultat som är 13,1 mnkr högre än budgeterat. Tre 
nämnder prognostiserar en positiv budgetavvikelse: kommunstyrelsen, + 5,9 mnkr; utbildnings- och 
kulturnämnden, + 2,4 mnkr och miljö- och byggnämnden, + 1,6 mnkr, medan socialnämnden räknar 
med ett underskott på 10,3 mnkr. Det vill säga att nämnderna totalt prognostiserar en negativ bud-
getavvikelse på 0,4 mnkr.

Resultatutvecklingen mellan delårsresultat och årets prognos 

Resultatförbättringen exklusive jämförelsestörande poster mellan delårsresultat 2019 och helårspro-
gnos 2019 förklaras främst med förändringen av semesterlöneskulden. I delårsresultatet har se-
mesterlöneskuldens säsongsvariation en resultatpåverkande effekt på cirka 20 mnkr medan det vid 
årets slut beräknas återgå till 1,0 mnkr. I början av året byggs semesterlöneskulden upp och minskar 
när semesteruttaget är som störst under andra halvåret. Det vill säga merparten av kommunens an-
ställda tar ut sin semester efter delårsbokslutet.

Pensionskostnader för medarbetare som omfattas av förmånsbestämd ålderspension beräknas också 
öka med cirka 3 mnkr under andra halvåret. Förklaringen till det är att fler anställda i kommunen blir 
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berättigade och har rätt till förmånsbestämd pension. Dessutom går det att påvisa att personalkostna-
derna ökar mer under hösten och kan dels förklaras med att kostnader för sommarvikarie inom bland 
annat äldre- och barnomsorg belastar andra halvåret mer. Därutöver beräknas volymökningar inom 
pedagogisk verksamhet samt tillsatta vakanser under andra halvåret inom kommunledningskontoret 
bidra till högre kostnader under hösten.

Dock prognostiseras nettokostnaderna inom socialnämnden att minska under andra halvåret. Den sto-
ra kostnadsminskningen sker inom verksamhetsområdet för ensamkommande barn. Den stora kost-
nadsminskningen sker inom verksamhetsområdet för ensamkommande barn samt inom vård och om-
sorg.

Resultatutveckling

Resultatutveckling (mnkr)
Bokslut 

2018-06-30
Bokslut 

2019-06-30
Förändring 

delår
Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Förändring 
2018/2019

Nettokostnader -449,5 -485,2 35,7 -897,1 -955,5 58,4

Avskrivningar -23 -23,6 0,6 -45,6 -55,5 9,9

Verksamhetens 
nettokostnad -472,5 -508,8 36,3 -942,7 -1 011,0 68,3

Skatter och statsbidrag 
enligt SKL 490,3 519,2 -28,9 986,9 1038,5 -51,6

Finansiella poster 5,3 9,1 -3,8 12,6 11,0 1,6

Uppräkning Södra 
stambanan -2,3 -1,8 -0,5 -5,4 -3,5 -1,9

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 20,8 17,7 3,1 51,4 35,0 16,4

Jämförelsestörande poster:

Exploateringsöverskott 0 4,1 -4,1 17,5 31,0 -13,5

Reavinst 
fastighetsförsäljning 0 14,1 -14,1 5,7 14,1 -8,4

Reavinst 
omsättningstillgångar 0 30,2 -30,2 0 74,8 -74,8

Utdelning konkurs Svenshög 0 0 0 0 6,0 -6,0

Inlösen del av pensionsskuld 0 0 0 0 -100 100

Årets resultat inklusive 
jämförelsestörande poster 20,8 66,1 -45,3 74,6 60,9 13,7

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Förpliktelser och pensionsmedel (mnkr) Utfall 2018-12-31 Utfall 2019-06-30 Förändring

Förpliktelser:

Avsättningar i balansräkningen 9,5 10,6 1,1

Ansvarsförbindelser 268,0 261,0 -7,0

Summa förpliktelser 277,5 271,6 -5,9
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Förpliktelser och pensionsmedel (mnkr) Utfall 2018-12-31 Utfall 2019-06-30 Förändring

Pensionsmedel:

Finansiella placeringar 140,7 168,5 27,8

Återlånade medel 136,8 103,1 -33,7

Summa pensionsmedel 277,5 271,6 -5,9

Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen och i enlighet med den kommu-
nala bokförings- och redovisningslagen. Blandmodellen innebär att avtalspensioner som intjänats före 
den 31 december 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och ligger utanför balansräkningen medan 
vissa pensionsförpliktelser som avser särskilda avtalspensioner som uppkommit fr.o.m. 1998 redovisas 
som avsättning i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen har sedan årsskiftet minskat med 7,0 mnkr. 
Minskningen beror på att pensionsutbetalningar har varit högre än värdeuppräkningarna av åtagande-
na. Avsättningen avseende särskilda avtalspensioner har ökat med 1,1 mnkr. Detta förklaras främst 
med ökade kostnader för förtroendevald som tidigare omfattas av andra pensionsbestämmelser.

Värdet av de finansiella placeringarna, ursprungligen 50,0 mnkr, uppgick till 168,5 mnkr vid halvårsskif-
tet. Medlen är placerade i svenska aktiefonder. Marknadsvärdet av pensionsmedlen har under första 
halvåret ökat med 26,1 mnkr, vilket motsvarar cirka 18 %.

Återlånade medel avser skillnaden mellan kommunens pensionsförpliktelser och värdet av de medel 
som särskilt har satts av för att täcka dessa. Genom att värdet av de finansiella placeringarna har ökat 
mer än värdet av förpliktelserna har återlånade medel minskat med 2,1 mnkr.

Investeringar

Under första halvåret 2019 uppgick nettoinvesteringarna till 27,4 mnkr jämfört med 45,3 mnkr under 
föregående år. Utgifterna under första halvåret 2019 avser bland annat förvärv av mark på Tågarp, ut-
byggnad av bredband samt utgifter för ny badanläggning.

Likviditet

Kommunens likviditet per den 30 juni 2019 uppgick till 371,6 mnkr. Detta är en ökning med 94,4 mnkr 
jämfört med årsbokslut 2018, då likviditeten uppgick till 277,2 mnkr. En bidragande orsak till ökningen 
i förhållande till budget är inlösen av placerade medel avseende stambanan, +67 mnkr. Vidare går det 
att konstatera att en eftersläpning på investeringar under första halvåret också har bidragit till att likvi-
da medel inte har minskat i samma takt som planerat.

Enligt årsprognosen beräknas likviditeten uppgå till 403,7 mnkr vid årets slut, vilket är cirka 32 mnkr 
högre än vid delårsbokslutet. Förändringen förklaras främst med ett högre resultat samt ett högre ex-
ploateringsöverskott vid årets slut.

Finansiella kostnader och intäkter

Finansiella kostnader och intäkter per den 30 juni 2019 har förbättrats med 4,3 mnkr jämfört med 
samma period föregående år. Förbättringen beror huvudsakligen på att orealiserade vinster avseende 
placerade medel redovisas i resultaträkningen. Orealiserade vinster i delårsbokslutet 2019 uppgick till 
3,5 mnkr. Vidare beror förändringen på att indexuppräkningen för avsättningar gjorda för Södra stam-
banan och pendlarstation i Arlöv har minskat med 0,5 mnkr.
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Nämndernas resultat

I detta avsnitt redovisas nämndernas nettokostnader per den 30 juni 2019 jämfört med budget.

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse om 7,6 mnkr i delårsbokslutet per den 
30 juni 2019. Den största avvikelsen, 2,4 mnkr, finns inom fastighetsavdelningen och går att härleda till 
lägre kostnader för fastighetsunderhåll samt lägre personalkostnader.

Gemensamma verksamheter och kommunteknik redovisar ett överskott på totalt 3,7 mnkr vilket går 
att härleda till lägre personalkostnader på grund av vakanser. Fysisk planering redovisar ett överskott 
på 0,5 mnkr första halvåret. Överskottet går att härleda till högre intäkter för detaljplaner än budgete-
rat. Samhällsskydd och beredskaps positiva resultat under första halvåret uppgår till 0,9 mnkr och be-
ror bland annat på att högre bidrag än budgeterat som har inkommit från MSB för att stärka arbetet 
med civilt försvar under 2019. Resterande överskott finns inom politisk verksamhet samt verksamhet 
för näringslivsåtgärder. Bredbandsverksamheten redovisar dock en negativ budgetavvikelse på 
1,1 mnkr vilket förklaras med högre personalkostnader samt lägre intäkter.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott motsvarande 1,9 mnkr, vilket bland annat beror på ny 
taxa inom miljöverksamhet samt ökade bygglovs- och sanktionsavgifter under första halvåret.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 8,1 mnkr. Det är 
framförallt verksamhetsområdena förskola, vuxenutbildning, kultur och fritid som bidrar till den positi-
va budgetavvikelsen. Överskottet inom förskola uppgår till 2,9 mnkr och förklaras med återhållsamhet 
med vikarietillsättning under våren. Vuxenutbildningens överskott på 2,9 mnkr förklaras huvudsakligen 
med intäkter från Skolverket till följd av överproduktion av utbildningsplatser 2018.

Kultur och fritids delårsresultat uppgår till 1,8 mnkr. Anledningen till överskottet är säsongsavvikelser i 
verksamheten. En del intäkter har inkommit under första halvåret medan kostnader beräknas uppstå 
senare på året. Vidare redovisar gymnasieutbildning ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet inom gym-
nasieutbildning grundar sig i färre gymnasielever under vårterminen vilket har lett till lägre kostnader. 
Inom nämnd och central administration finns en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet för-
klaras huvudsakligen med att projektmedel som avser Mobila teamet inte har förbrukats under första 
kvartalet 2019.

Verksamhetsområden som redovisar ett underskott i delårsresultatet är grundskola och kost- och stä-
denheten. Underskott som uppstår inom grundskola grundar sig främst på ökade interkommunala 
kostnader. Kost- och städenhetens underskott uppgår till 1,3 mnkr och förklaras med lägre intäkter 
under första halvåret samt en negativ resultatöverföring under 2018.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,4 mnkr i delårsbokslutet. Orsaken till det negativa resul-
tatet finns främst inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt vård och äldreomsorg, 
6,1 mnkr respektive 4,2 mnkr.

En orsak till underskottet inom individ- och familjeomsorg är att personal under första halvåret uppbu-
rit lön på kommunens stängda HVB- och stödboenden som är under avveckling. Underskottet förklaras 
vidare med ökade kostnader för skyddat boende, boende med stöd och försörjningsstöd, totalt 
4,5 mnkr. Även enheten för barn och familj, inklusive missbruk, beräknas bidra negativt till delårsresul-
tatet, -2,3 mnkr. Färdtjänsten redovisar också ett underskott i förhållande till budget på 0,6 mnkr.
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Underskottet inom vård och omsorg uppgår till 4,1 mnkr och förklaras främst med högre personalkost-
nader inom hemtjänsten och särskilt boende samt köpta platser inom somatisk.

Nämnd och central administration visar på ett överskott motsvarande 1,1 mnkr. Detta förklaras med 
att medel för heltid-/deltidsprojektet inte har använts under första halvåret samt att centrala budget-
poster inte kommer att nyttjas.

Redovisningsprinciper

Burlövs kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokföringslagen och de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Förutom redovisning av finansiella omsättningstill-
gångar har delårsrapporten så långt som möjligt upprättats efter samma redovisningsprinciper och be-
räkningsmetoder som har använts i årsredovisningen för 2018. Finansiella omsättningstillgångar som 
innehas för att generera avkastning redovisas enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR, rekom-
mendation R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder).

För exploateringsverksamheten tillämpas från och med 2014 nya redovisningsprinciper för nya områ-
den som överensstämmer med RKR:s rekommendationer 11.4 Materiella anläggningstillgångar re-
spektive 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Förändringen innebär att anskaffnings-
värde för allmän platsmark redovisas som anläggningstillgång och den del av inkomsten från tomtför-
säljningen som avser gatukostnadsersättning redovisas som skuld (förutbetald intäkt). Påverkan på re-
sultaträkningen är ringa. För inventarieanskaffningar tillämpas de principer som infördes från och med 
årsredovisningen 2014. Från och med 2017 redovisas avsättningar även för intjänad ålderspensionsav-
gift för förtroendemän.
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11.1 Resultaträkning, mnkr

 Resultaträkning (mnkr)
Bokslut 

2019-06-30
Budget 

2019-06-30
Budget-

avvikelse
Bokslut 

2018-06-30

Verksamhetens intäkter 100,7 123,7 5,6 110,1

Verksamhetens kostnader -586,0 -607,9 -6,6 -559,7

Avskrivningar -23,6 -24,1 0,5 -23,0

Jämförelsestörande poster 18,2 0,0 18,2 0,0

Verksamhetens nettokostnader -490,6 -508,3 17,7 -472,6

Skatteintäkter 347,4 354,7 -7,3 340,2

Generella statsbidrag och utjämning 171,8 164,0 7,8 150,1

Verksamhetens resultat 28,6 10,5 18,2 17,7

Finansiella intäkter 9,3 5,0 4,3 5,5

Finansiella kostnader -2,0 -2,4 0,4 -2,5

Jämförelsestörande poster 30,2

Resultat efter finansiella poster 66,1 13,0 22,9 20,8

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 66,1 13,0 22,9 20,8

 

11.2 Driftredovisning per nämnd, tkr

 Driftredovisning per nämnd, tkr
Bokslut 

2019-06-30
Budget 

2019-06-30
Budget-

avvikelse

Bokslut

2018-06-30

Kommunstyrelsen, 
kommunledningsförvaltningen -54 462,8 -61 759,6 7 296,8 -52 255,2

Miljö- och byggnämnden -433,6 -2 321,3 1 887,7 1 487,1

Utbildnings- och kulturnämnden, kultur och 
fritid -18 329,3 -20 131,4 1 802,1 -16 767,7

Utbildnings- och kulturnämnden, barn och 
utbildning -247 678,2 -254 358,6 6 680,4 -240 543,7

Socialnämnd -168 795,1 -159 369,1 -9 426,0 -153 035,0

Summa -489 699,0 -497 940,0 8 241,0 -461 114,5
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11.3 Balansräkning tillgångar, mnkr

 Balansräkning (mnkr)
Bokslut 

2019-06-30
Bokslut 

2018-12-31
Förändring 

2018-12‒2019-06

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:

- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 786,6 778,6 8,0

- Maskiner, inventarier 45,1 48,2 -3,1

Finansiella anläggningstillgångar 271,0 273,9 -2,9

Summa anläggningstillgångar 1 102,8 1 100,7 2,1

Bidrag till statlig infrastruktur 12,4 12,9 -0,5

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 3,7 3,8 -0,1

Fordringar 60,3 76,7 -16,4

Kortfristiga placeringar 229,0 260,2 -31,2

Kassa och bank 371,5 280,4 91,1

Summa omsättningstillgångar 664,5 621,1 43,4

SUMMA TILLGÅNGAR 1 779,7 1 734,6 45,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 66,1 74,6 -8,5

Resultatutjämningsreserv 49,3 49,3 0,0

Övrigt eget kapital 1 314,8 1 240,1 74,6

Summa eget kapital 1 430,2 1 364,1 66,1

Avsättningar

För pensioner 10,5 9,5 1,0

Andra avsättningar 126,1 124,3 1,8

Summa avsättningar 136,6 133,8 2,8

Skulder

Långfristiga skulder (förutb. intäkter) 55,7 57,5 -1,8

Kortfristiga skulder 157,2 179,2 -22,0

Summa skulder 212,9 236,7 -23,8

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 779,7 1 734,6 45,1
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Ansvarsförbindelser (mnkr) Bokslut 

2019-06-30

Bokslut 

2018-12-31

Förändring

2018-12 - 2019-06

Pensionsförpliktelser utfästa före 1998                261,0 268,0 -7,0

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 486,6 489,3 -2,7
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12 Bilaga 3: Sammanställd redovisning, koncernen Burlövs 
kommun, 2019-01-01‒2019-06-30
Förvaltningsberättelse

Burlövs kommuns verksamheter bedrivs i huvudsak i egen regi. Dock finns en del verksamheter som 
utövas i andra former än via kommunala nämnder och förvaltningar. Dessa verksamheter bedrivs i hu-
vudsak genom det helägda Burlövs Bostäder AB och det delägda bolaget AB Malmöregionens Avlopp 
(ABMA) (kommunens andel = 45 %). Kommunfullmäktige beslutade år 2006 om en omstrukturering av 
ägandet. Syftet var huvudsakligen att eliminera den negativa skattebelastning som uppkommer då 
vinstgivande verksamhet bedrivs i bolagsform. Kommunens aktier i Burlövs Bostäder AB och ABMA 
överläts den 31 december 2006 till det av kommunen helägda bolaget Skärfläckan AB. Köpeskillingen 
betalades genom lån från kommunen.

Under 2017 förvärvades Burlövs Bostäder Parkering AB av Burlövs Bostäder AB och är därmed dotter-
bolag till Burlövs Bostäder AB. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamheter och engage-
mang redovisas i detta avsnitt uppgifter om kommunens samlade verksamheter oavsett juridisk form.

Skärfläckan AB

Skärfläckans uppgift är att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag. Bolaget äger samtliga ak-
tier i Burlövs Bostäder AB samt 45 % av aktierna i AB Malmöregionens Avlopp. Resultatet för perioden 
1 januari‒30 juni 2019 blev +13,5 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre jämfört med samma period 2018. Re-
sultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas för helåret uppgå till 22,9 mnkr, vilket är en ök-
ning med 5,4 mnkr jämfört med föregående år.

Burlövs Bostäder AB

Burlövs Bostäders affärsidé och målsättning är att erbjuda ett prisvärt boende med fokus på service, 
trygghet, kvalitet och miljö. Bolaget äger och förvaltar 2 498 bostäder med en total yta på 175 601 
kvm samt lokaler med en yta på 16 862 kvm. Fastigheternas bokförda värde uppgick per den 30 juni 
2019 till 813,5 mnkr, vilket gör Burlövs Bostäder AB till den största fastighetsägaren i Burlövs kommun. 
Uthyrningsgraden är hög och vid periodens slut fanns endast nio vakanta bostäder, vilket är tre mer 
jämfört med samma period föregående år. Det råder fortsatt stor bostadsbrist i regionen, vilket åter-
speglas i den genomsnittliga väntetiden i bokön. I snitt tar det 5 år för att få en bostadslägenhet i Arlöv 
och cirka 10 år i Åkarp. Hyresgästerna är nöjda och bor länge i sina lägenheter och antalet interna om-
flyttningar fortsätter sjunka. När vakanta lägenheter publiceras är det i genomsnitt 300 personer som 
gör en intresseanmälan. Risken för vakanser är därmed låg och kommer vara så över en längre tid då 
efterfrågan på bostäder är stabil i regionen. 

Under 2019 års första halvår har mark förvärvats från Burlövs kommun utmed Dalbyvägen 51 inom 
kvarteret Ugglan. Under året har även en överenskommelse med Wennerths väg AB gjorts om att för-
värva mark för byggnation av cirka 65 bostäder. Detaljplanarbete kommer påbörjas omgående och till-
träde bör ske inom 1‒2 år. Bolaget har även tecknat avtal om försäljning av Grönebo förskola till Bur-
lövs kommun. Kopplat till försäljningen har markanvisningsavtal ingåtts om 10 000 kvm BTA på Lervä-
gen/Murvägen i Åkarp mellan bolaget och kommunen.

Under årets sex första månader har bolaget genomfört om- och nybyggnation till ett värde av 
68,7 mnkr. Det största projektet avser nybyggnation på kvarteret Ugglan som är uppdelad i två etap-
per och där första etappen inkluderar 110 lägenheter och ett parkeringshus med 278 parkeringsplat-
ser. Utbyggnadsplanerna i anslutning till Pilevallen fortskrider och en ny detaljplan om 30 lägenheter 
beräknas vara klar i första kvartalet 2020.
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Av den totala låneportföljen på 486,6 mkr har 442,0 mnkr kommunal borgen och resterande 
44,6 mnkr har pantbrev som säkerhet. Låneportföljen väntas öka under hösten då ett nytt lån tas upp 
för den pågående nybyggnationen av kvarteret Ugglan.

Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA) 

ABMA driver och bygger anläggningar för avledning av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp, 
Hjärup och Lomma till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Anläggningen omfattar fyra pumpstatio-
ner, cirka 12 km avloppsledning samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödet 
från Lomma och Hjärup.

Räddningstjänsten Syd

Sedan 2006 bedrivs kommunens räddningstjänst via kommunalförbundet Räddningstjänst Syd. I kom-
munalförbundet ingår förutom Burlöv, Malmö, Lund, Eslöv och Kävlinge kommuner.

VA SYD

Den 1 januari 2011 övergick kommunens VA-verksamhet till kommunalförbundet VA SYD. I kommunal-
förbundet ingår förutom Burlöv även Malmö, Lund, Eslöv och Lommas kommuner. I samband med 
övergången övertog förbundet anläggningstillgångar på 23,1 mnkr. Betalning skedde genom att uppta 
lån på samma belopp från Burlövs kommun. Under åren som har gått sedan övergången till förbundet 
har en del underhålls- och investeringsprojekt genomförts för att förnya och förbättra anläggningarna. 
Dessa har finansierats genom att uppta nya lån från Burlövs kommun. Total låneskuld till Burlövs kom-
mun är 75,8 mnkr per den 30 juni 2019. Under hösten 2019 förväntas VA SYD behöva låna ytterligare 
17,0 mnkr från Burlövs kommun, vilket innebär att den totala låneskulden till Burlövs kommun beräk-
nas bli 92,8 mnkr.

Driftentreprenader

Kommunal verksamhet via uppdragsföretag förekommer idag endast inom skolskjuts och färdtjänst.

IT-nämnden

Sedan 2012 bedrivs kommunens IT-verksamhet via en gemensam IT-nämnd tillsammans med Kävlinge 
och Staffanstorps kommuner.

Lönenämnden

Sedan 2013 bedrivs kommunens löneservice via en gemensam lönenämnd tillsammans med Kävlinge 
och Staffanstorps kommun.

Överförmyndarverksamheten

Från och med 2015 bedrivs kommunens överförmyndarverksamhet tillsammans med Lomma, Kävlinge 
och Staffanstorp.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun omfattar kommunen samt företag som kom-
munen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). 
Ett samägt bolag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Den sammanställda redovisningen 
har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I den sammanställda redovis-
ningen inkluderas varje enskilt företag, direkt eller indirekt ägt genom det helägda bolaget Skärfläckan 
AB. VA SYD ingår från och med 2011 som intresseföretag där separat redovisning upprättas för Burlövs 
del.
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I de sammanställda räkenskaperna ingår, förutom kommunen:

 Skärfläckan AB: ägd andel 100 %
 Burlövs Bostäder AB: ägd andel 100 %
 AB Malmöregionens Avlopp, ABMA: ägd andel 45,0 %, röstandel 45,0 %
 VA SYD: andel av gemensamma kostnader 2,8 %

Koncernens resultat för perioden, 2019-01-01‒2019-06-30

Periodens resultat exklusive skatt för koncernen blev en vinst på 79,9 mnkr. Resultatet för samma pe-
riod 2018 var en vinst på 34,8 mnkr. Resultatet fördelas enligt tabellen nedan6:

 Resultat per 2019-06-30 Utfall 2019-06-30 Utfall 2018-06-30 Förändring

Burlövs kommun 66,1 20,8 -45,3

Skärfläckan AB 13,5 14,3 0,8

Kommunalförbundet VA SYD 0,6 0,0 -0,6

Totalt koncernen 80,2 35,1 -45,1

Soliditet

Soliditeten har ökat från 58,0 % per 2018-12-31 till 61,5 % per 2019-06-30.

Helårsprognos kommunkoncernen

Helårsresultat exklusive skatt för koncernen beräknas uppgå till 83,8 mnkr att jämföra med ett resultat 
på 92,0 mnkr 2018. Resultatet fördelas enligt följande:

Resultat och helårsprognos (mnkr) Utfall 2018 Prognos 2019 Förändring

Burlövs kommun 74,6 60,9 -13,7

Skärfläckan AB 17,4 22,9 5,5

Kommunalförbundet VA SYD 0 0 0

Totalt koncernen 92,0 83,8 -8,2

För såväl Burlövs kommun som Skärfläckan beror de positiva prognoserna på lägre kostnader i förhål-
lande till bidrag och intäkter. Dock beräknas resultaten bli lägre jämfört med föregående år. För Bur-
lövs kommuns del handlar det om att bidrag från bland annat Migrationsverket och Skolverket minskar 
mer jämfört med kostnadsminskningen inom utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden. 
Burlövs Bostäders resultatförbättring i förhållande till föregående år beror främst på att räntekostna-
derna i förhållande till föregående år beräknas bli lägre. Orsaken till det är att bolaget under 2018 lös-
te in ränteswappar i förtid.

6 Resultat i tabell är exklusive elimineringsposter därav differens på totalen.

56



Burlövs kommun, Delårsrapport 51 (52)

12.1 Resultaträkning, mnkr

 RESULTATRÄKNING (mnkr)
Bokslut 

2019-06-30
Budget 

2019-06-30
Budget-

avvikelse
Bokslut 

2018-06-30

Verksamhetens intäkter 189,9 247,3 -28,8 212,8

Verksamhetens kostnader -641,1 -702,1 32,4 -625,7

Avskrivningar -38,9 -39,3 0,4 -38,2

Jämförelsestörande poster 18,2 48,4 -30,2 0,0

Verksamhetens nettokostnad -471,9 -445,7 -26,2 -451,1

Skatteintäkter 347,4 347,4 0,0 340,2

Generella statsbidrag och utjämning 171,8 171,8 0,0 150,1

Verksamhetens resultat 47,3 73,5 -26,2 39,3

Finansiella intäkter 8,1 9,6 -1,6 4,2

Finansiella kostnader -5,7 -7,2 1,5 -8,7

Jämförelsestörande poster 30,2 0,0 30,2 0,0

Resultat före extraordinära poster 79,9 75,9 4,0 34,8

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 79,9 75,9 4,0 34,8

 

12.2 Balansräkning tillgångar, mnkr
 BALANSRÄKNING (mnkr) Bokslut 2019-06-30 Bokslut 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,3

Materiella anläggningstillgångar:

- Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 1 647,0 1 598,1

- Maskiner och inventarier 55,2 68,7

Finansiella anläggningstillgångar 22,4 16,9

Summa anläggningstillgångar 1 724,6 1 684,0

Bidrag till statlig infrastruktur 12,4 12,9

Omsättningstillgångar

Förråd 0,4 0,6

Exploateringsfastigheter 3,7 3,8

Fordringar 68,0 95,5

Kortfristiga placeringar 229,0 184,3

Kassa och bank 426,3 365,2
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 BALANSRÄKNING (mnkr) Bokslut 2019-06-30 Bokslut 2018-12-31

Summa omsättningstillgångar 727,4 649,3

SUMMA TILLGÅNGAR 2 464,4 2 346,2

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 516,8 1 361,2

- varav periodens resultat 79,9 88,1

Avsättningar för pensioner 12,0 11,0

Övriga avsättningar 135,3 134,6

Skulder 800,3 839,4

Långfristiga skulder (förutb. intäkter) 558,6 529,1

Kortfristiga skulder 241,7 310,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2 464,4 2 346,2
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:492-024

§ 112
Försäkringsinlösen ‒ delar av kommunens pensionsskuld

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 100 mnkr av ansvarsförbindelsen i en försäkringslös-
ning, samt

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

___

Ärendebeskrivning
Den 14 augusti 2005, § 81, beslutade kommunfullmäktige att sätta av 50 mnkr för att finansiera framtida 
amorteringar av pensionsskulden som intjänades före den 31 december 1997. Kommunens medelsför-
valtning har sedan start utvecklats mycket positivt och motsvarar idag cirka 60 % av pensionsskulden.

De närmaste åren gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunens kostnader kommer 
att öka, dels till följd av ökade demografiska behov, dels till följd av att pensionsutbetalningar för ansvars-
förbindelsen kommer öka. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas utveck-
las sämre samtidigt som volatiliteten på börsen väntas öka. I ett sådant läge bör kommunen säkra upp 
delar av den vinst som genererats för att minska de framtida utgifterna, förbättra kommunens kassaflöde 
samt trygga de värden som upparbetats i kommunens medelsförvaltning. 

Genom försäkring istället för egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i pensionsportföljen samt 
risken för eventuella slag i resultaträkningen från stora värdeförändringar. Vidare innebär det att bety-
dande framtida risker i pensionsåtagandet överlåtes till försäkringsbolaget i stället för att bäras av kom-
munen. 

___

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 102
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-08
Burlöv beslutsunderlag försäkring 2019-06-20
Burlövs kommun Tryggandeanalys 2019-05-21
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:492-024

§ 102
Försäkringsinlösen ‒ delar av kommunens pensionsskuld

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

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

___

Ärendebeskrivning
Den 14 augusti 2005, § 81, beslutade kommunfullmäktige att sätta av 50 mnkr för att finansiera framtida 
amorteringar av pensionsskulden som intjänades före den 31 december 1997. Kommunens medelsför-
valtning har sedan start utvecklats mycket positivt och motsvarar idag cirka 60 % av pensionsskulden.

De närmaste åren gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunens kostnader kommer 
att öka, dels till följd av ökade demografiska behov, dels till följd av att pensionsutbetalningar för ansvars-
förbindelsen kommer öka. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas utveck-
las sämre samtidigt som volatiliteten på börsen väntas öka. I ett sådant läge bör kommunen säkra upp 
delar av den vinst som genererats för att minska de framtida utgifterna, förbättra kommunens kassaflöde 
samt trygga de värden som upparbetats i kommunens medelsförvaltning. 

Genom försäkring istället för egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i pensionsportföljen samt 
risken för eventuella slag i resultaträkningen från stora värdeförändringar. Vidare innebär det att bety-
dande framtida risker i pensionsåtagandet överlåtes till försäkringsbolaget i stället för att bäras av kom-
munen. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-08
Burlöv beslutsunderlag försäkring 2019-06-20
Burlövs kommun Tryggandeanalys 2019-05-21
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM
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DIARIENUMMER

KS/2019:492-024

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63 
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Försäkringsinlösen – delar av kommunens pensionsskuld

Sammanfattning
Den 14 augusti 2005, § 81, beslutade kommunfullmäktige att sätta av 50 mnkr för att finansiera 
framtida amorteringar av pensionsskulden som intjänades före den 31 december 1997. Kom-
munens medelsförvaltning har sedan start utvecklats mycket positivt och motsvarar idag cirka 
60 % av pensionsskulden.

De närmaste åren gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunens kostnader 
kommer att öka, dels till följd av ökade demografiska behov, och dels till följd av att pensionsut-
betalningar för ansvarsförbindelsen kommer öka. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter 
och statsbidrag beräknas utvecklas sämre samtidigt som volatiliteten på börsen väntas öka. I ett 
sådant läge bör kommunen säkra upp delar av den vinst som genererats för att minska de fram-
tida utgifterna, förbättra kommunens kassaflöde samt trygga de värden som upparbetats i kom-
munens medelsförvaltning. 

Genom försäkring istället för egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i pensionsportföljen 
samt risken för eventuella slag i resultaträkningen från stora värdeförändringar. Vidare innebär 
det att betydande framtida risker i pensionsåtagandet överlåtes till försäkringsbolaget i stället 
för att bäras av kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av kommunens medelsförvaltning i syfte att 
lösa in delar av pensionsskulden
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Pensionsskuldens påverkan på kommunernas ekonomi har länge diskuterats. Enligt kommunal 
redovisningslag ska ansvarsförbindelsen, det vill säga intjänad pension före den 31 december 
1997 hanteras enligt blandmodellen, vilket innebär att kommunen har en dold pensionsskuld 
som inte syns i balansräkningen. 

Många kommuner, däribland Burlövs kommun, har valt att försäkra bort pensioner som intjä-
nats efter den 31 december 1997. I och med det påverkar kostnaden för framtida pensionsut-
betalningar likviditeten det aktuella året skulden uppstår och inte när pensionen ska betalas ut i 
framtiden. Eftersom ansvarsförbindelsen1 inte är bortförsäkrad har flertalet av de svenska kom-
munerna ett åtagande som varje år ska räknas upp med en ränta, inflation och aktualisering2. 
För Burlövs kommuns del uppgår skulden per den 31 december 2018 till 268 mnkr. Eftersom 
amorteringen av skulden inte varit stor har kommunens ekonomi inte påverkats nämnvärt. Men 
i takt med att personer födda på 1940- och 1950-talet har gått i pension har amorteringen av 
skulden ökat de senaste åren. För Burlövs kommuns del beräknas utbetalningarna vara som 
högst mellan åren 2019 och 2025, då de faktiska utbetalningarna för ansvarsförbindelsen beräk-
nas hamna på runt 16,5 mnkr årligen inklusive löneskatt. 

För att finansiera framtida amorteringar beslutade kommunfullmäktige den 14 augusti 2005, 
§ 81, att sätta av 50 mnkr. Avsikten var att medlen skulle ge en långsiktig god avkastning så att 
kommunens pensionskostnader skulle minimeras. Avkastningen på dessa placeringar har varit 
god och per den 31 maj 2019 uppgår avsättningarna till 157,8 mnkr, vilket motsvarar cirka 60 % 
av ansvarsförbindelsen.

I samband med att Kommunförbundet Skåne gjorde en ny upphandling av pensionstjänster 
uppdagades nya möjligheter för att trygga pensionsutbetalningarna i framtiden. Till den traditio-
nella försäkringslösningen som KPA erbjuder finns nu även möjlighet att i Skandias nya försäk-
ringslösning lösa in pensionsskulder för individer som vi redan amorterar för idag. 

För att utvärdera vilka förutsättningar som skulle vara bäst för kommunen, dvs. fortsätta förval-
ta pensionsavsättningarna själva, lösa in delar av pensionsavsättningarna i KPA:s eller Skandias 
försäkringslösningar, har kommunen anlitat Söderberg & Partners för att göra en tryggandeana-
lys med avseende på kommunens pensionsuttag.

Utmaningar med pensionsskulden
De närmaste åren kommer kommunens kostnader att öka, dels till följd av de demografiska 
behov som uppstår när befolkningen växer, dels till följd av att pensionsutbetalningarna ökar då 
amortering av pensionsskulden ökar. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter och statsbi-
drag beräknas utvecklas sämre framöver. Bedömningen är att det under de närmaste åren kan 
komma att uppstå ett negativt gap mellan kommunens intäkter och kostnader till följd av sämre 
ekonomiskt tillväxt i Sverige. I ett sådant läge bör kommunen se över vilka möjligheter som finns 
för att minska de framtida utgifterna samt trygga de värden som upparbetats i kommunens 
medelsförvaltning.

1 Pensionsskuld intjänad före 1997-12-31
2 Faktiska utbetalningar av pensionsskulden de år den börjar tas ut
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Ansvarsförbindelsen

Kommunens kostnader för pensionsutbetalningar kommer att öka, dels på grund av amortering 
av ansvarsförbindelsen, och dels för nya pensionsåtaganden. Samtidigt blir dagens pensionärer 
äldre, vilket innebär att pensionsåtagandena förväntas öka ytterligare3. Som det ser ut idag är 
genomsnittlig ålder då döden inträffar underskattad vilket innebär att pensionsskulden är un-
dervärderad. Ett år längre livslängd skulle innebär att kostnaderna för kommunen skulle öka 
med cirka 600 tkr per år.

Förmånsbestämd pension

Individer som omfattas av förmånsbestämd pension har en inkomst som idag överstiger 7,5 in-
komstbasbelopp. För dessa individer tecknar kommunen en särskild pensionsförsäkring. Pen-
sionskostnaden för dessa individer har de senaste åren ökat markant. Detta eftersom fler yrkes-
kategorier däribland fler lärare som uppnår lönenivåer som berättigar dem till förmånsbestämd 
pension. 

RIPS-räntan

Kommunen har även ett ansvar för att värdesäkra4 pensionsskulden vilket driver på kostnadsut-
vecklingen, under förutsättning att kommunen inte har försäkrat bort skulden. Värderingen av 
skulden görs utifrån utvecklingen av RIPS-räntan. Enligt tryggandelagen ska tillgångar och skul-
der vara marknadsbaserade vilket innebär att om RIPS-räntan sänks eller höjs ska skulden regle-
ras. Hålls räntan inom intervallet 0–2 % som ett genomsnitt över 5 år lämnas räntan oförändrad. 
Dock har räntan brutit igenom intervallet vid flera tillfällen och det finns idag en betydande risk 
för att räntan kommer att sänkas vilket innebär att pensionsskulden ökar. Skulle kommunen 
värdera sin pensionsskuld till dagens nivå skulle det leda till en uppräkning på cirka 70 mnkr. 

Avgiftsbestämd pension

Det finns idag även en betydande risk för att kollektivavtalen släpar efter kring nivåerna i avsätt-
ningen till pensioner och risken är påtaglig att pensionsavsättningarna behöver höjas från da-
gens nivå. En korrigering från 4,5 % till exempelvis 5,5 % skulle medföra en direkt kostnadsök-
ning på cirka 22 % per år.  

Utmaningar med pensionsavsättningar
Kommunens beslut att sätta av särskilda medel för att möta framtida likviditetspåfrestningar 
kopplade till ansvarsförbindelsens pensionsutbetalningar har varit lyckosam. Under de 10 år 
som pengarna har förvaltats har kapitalet ökat med cirka 320 %. Eftersom medlen har satts av 
för att generera en långsiktig avkastning har kommunen inte haft en aktiv förvaltning av portföl-
jen. Det innebär att den volatilitet som kortsiktigt uppstått på börsen under de senaste 10 åren 
inte har genererat några åtgärder från kommunens sida. 

På senare tid har volatiliteten ökat på börsen vilket har genererat större svängningar i aktieport-
följens utveckling. Orsaken till de ökade svängningarna är att börscykeln ligger cirka 1–2 år före 
konjunkturcykeln, vilket innebär att aktiemarknaden har börjat prisa in en sämre konjunkturell 
tillväxt internationellt och i Sverige. Volatiliteten på börsen har tidigare inte varit något problem 
eftersom kommunen inte har haft några större pensionsutbetalningar och inte har behövt kvitta 
avkastningen mot gjorda amorteringar. Dock väntas kommunens amorteringar för pensionsskul-

3 Livslängdsansvaret, ju längre folk lever desto dyrare blir pensionsskulden, ligger på kommunen ansvar 
om inte kommunen försäkrat bort åtagandet.
4 Innebär att en pension som ska betalas ut, ändras genom en koppling till löne- och prisutvecklingen
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den öka framöver och tanken med avsättningarna har då varit att avlasta kommunens likvidpå-
verkan till följd av pensionsskulden.

Flera rådgivande konsulter, däribland Söderberg & Partners, anser att värderingen på börsen är 
hög idag och att det därför finns risk för en sättning framöver. Ett tydligt tecken på det är att fö-
retagens vinster på senare tid reviderats ned, vilket bidragit till en volatil börs det senaste året. 
En rekommendation till följd av detta är att aktier som investeringsalternativ viktas ned då ris-
ken för nedgångar är stor framöver. Andra indikatorer pekar på fortsatt god konjunktur. 

Burlövs kommuns aktieportfölj ligger fullt allokerad i aktier i en enskild marknad. En sådan port-
följ har en större risk i jämförelse med en mer diversifierad portfölj och aktiv förvaltning. Det 
finns därmed större risk för stora svängningar i utvecklingen av aktieportföljen, vilket innebär 
att den årliga avkastningen kan blir lägre alternativt negativ. Detta skulle innebära en större risk 
för en negativ likvidpåverkan för kommunen och därmed sämre förutsättningar att matcha de-
lar av amorteringen av pensionsskulden. 

Ny kommunal redovisningslag innebär också att alla kommunens finansiella tillgångar som inne-
has för att generera avkastning ska värderas enligt marknadsvärde. När volatiliteten på börsen 
ökar är risken stor för att det årliga resultatet pendlar mer än brukligt, vilket kan medföra stora 
variationer av det årliga resultatet.

Tryggandeanalys
Pensionsskulden är ett lån till kommunens medarbetare som ska betalas tillbaka. Skillnaden 
mellan ett traditionellt lån och pensionsskulden är att löptiden för pensionsskulden är på 50–60 
år medan ett traditionellt lån är på cirka 3–5 år. Utifrån de utmaningar som presenterats ovan 
måste Burlövs kommun i större utsträckning fundera över hur kommunens pensionsskuld ska 
hanteras. Frågan i denna analys handlar om kommunen eventuellt ska försäkra bort hela eller 
delar av den pensionsskuld som finns i ansvarsförbindelsen och hur försäkringen ska finansieras. 
Kommunens pensionsskuld kan tryggas på flera olika sätt:

1. Genom egen kapitalförvaltning som innebär att kommunen särskiljer medel i balansräkning-
en som öronmärks för pensionsåtagandet

2. Genom pensionsstiftelse som innebär att kommunen avsätter medel till en separat juridisk 
enhet vars enda uppgift är att bidra till att trygga pensionsåtagandet

3. Genom försäkring som innebär att kommunen betalar löpande premier eller en engångs-
premie till ett försäkringsbolag

4. Genom kontoföring som innebär att kommunen använder pensionsåtagandet som finansie-
ring i verksamheten och skuldför detsamma i balansräkningen

Idag har Burlövs kommun valt alternativ 1 för ansvarsförbindelsen och alternativ 3 för den pen-
sionsskuld som uppstått efter den 31 december 1997.  

När en kommun tryggar sin pensionsskuld genom en försäkring övertar försäkringsgivaren pen-
sionsåtagandet. Kommunen amorterar bort skuld från ansvarsförbindelsen motsvarande det 
belopp som löses in. Kapitalet som försäkras förvaltas av försäkringsbolaget och all avkastning 
som överstiger garantiräntan5 tillfaller kommunen över tid i form av överskott. Detta innebär att 
kommunen fortsatt kan förvänta sig avkastning på försäkrat kapital. 

5 Garantiräntan är den ränta KPA garanterar de kommuner som tecknat en försäkring. För närvarande 
uppgår den till 1,25% vilket är betydligt högre än statsobligationer på 5 och 10 år.
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Den genomsnittliga avkastningen från KPA åren 2005–2017 har varit 6,5 % och enligt Söderberg 
& Partners är den framtida förväntade avkastningen 3–4 % per år. Skattning är att KPA har goda 
möjligheter att möta framtida indexering av pensionsskulden med avkastningsmedel.

Fördelarna med att lösa in delar av pensionsskulden

 Avsatta medel är låsta till pensionsändamålet.
 Försäkringsbolaget administrerar utbetalningar.
 Försäkringsbolaget garanterar åtagandet.
 Eventuella överskott kan användas för att trygga andra pensionsutfästelser.
 Risken förknippad med pensionsskulden lyfts ut från kommunen.

Nackdelar med att lösa in delar av pensionsskulden

 Försäkringsbolaget betalar avkastningsskatt vilket belastar kapitalet.
 Kommunen har inte tillgång till kapitalet.
 Kommunen kan inte styra eller påverka valet eller placeringsfördelningen avseende kapital-

placeringar.
 Högre kapitalbindningskrav

Alternativ tryggandelösning
Burlövs kommun har tack vare historiskt uppbyggda pensionsmedel bra verktyg att hantera 
delar av sina pensionsåtaganden, och rekommendationen är inte att lösa in hela pensionsskul-
den utan att överväga att trygga en del av pensionsåtagandet med en försäkring, för att:

 amortera på kommunens pensionsskuld
 överlåta betydande risker till ett försäkringsbolag
 få en effektiv förvaltning men begränsa nedsidesrisken i portföljen
 minska slagen i resultaträkningen

Vid en försäkringslösning är det viktigt att utreda vilka beståndsdelar som är mest fördelaktiga 
att försäkra bort. Burlövs kommun har två alternativ till försäkringslösningar; traditionell försäk-
ring från KPA eller Skandias nya pensionslösning. Enligt Söderberg & Partners är det viktigt att 
värdera de långsiktiga och kortsiktiga effekterna i valet av alternativ. 

Skandias försäkringslösning

Skandias nya produkt möjliggör att kommunen kan lösa in äldre försäkringar, dvs. personer som 
är äldre än 63 år, vilket inte KPA:s försäkringslösning möjliggör. Modellen går ut på att kommu-
nen löser in krona för krona med tillägg för ränta och administration. Till det kommer en årlig 
kostnad för indexering av pensionsskulden. Modellen möjliggör ingen avkastning på inlöst skuld 
vilket en traditionell försäkring gör. 

Alternativkostnad mellan de olika förslagen

Enligt Söderbergs & Partners analys är prislappen för att lösa in pensionsåtagandena mellan de 
olika alternativen snarlika. Dock får alternativen olika effekt på kommunens ekonomi.

Eftersträvar kommunen en större effekt på resultaträkningen är Skandias pensionslösning det 
bästa alternativet eftersom kommunen då kan försäkra bort de äldsta individerna i pensionsåta-
gandet, det vill säga de individer kommunen amorterar för idag. 

Om kommunen eftersträvar en mer långsiktig effekt på resultaträkningen och mindre framtida 
likviditetspåverkan ska kommunen välja KPA:s lösning som försäkrar bort yngre individer.
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De olika alternativen ska vägas mot priset för att få denna den kortsiktiga respektive långsiktiga 
effekten. Eftersom Skandias alternativ inte möjliggör någon avkastning på inlöst kapital måste 
kommunen årligen tillskjuta pengar för att finansiera indexeringen, vilket uppskattas till cirka 
2 % per år. 

KPA:s försäkringslösning genererar dels en garantiränta på 1,25 %, dels eventuell avkastning på 
inlöst kapital som enligt historiska värden legat på cirka 6 % årligen. Avkastningen som uppstår 
används i första hand till att täcka indexeringen av pensionsskulden och i andra hand för att lösa 
in delar av pensionsåtagandet.

Enligt Söderberg & Partners bedömning är prislappen för att få till ett bättre kassaflöde på kort 
sikt enligt Skandias försäkringslösning för hög, eftersom kommunen går miste om framtida av-
kastning som historiskt har täckt indexeringen av pensionsskulden och lite till.

Finansiella effekter
Om kommunen väljer att lösa in delar av pensionsskulden skulle det resultera i en högre kost-
nad som belastar resultatet det aktuella året. Inlösen av pensionsskuld bör därför genomföras 
under 2019 då kommunens prognostiserade resultat väntas uppgå till 80–100 mnkr.  

Enligt Söderberg & Partners analys bör kommunen inte försäkra bort mer än 100 mnkr eftersom 
det inte är effektivt att försäkra bort hela skulden då det skulle bli för dyrt. En försäkringspremie 
på 100 mnkr ger en inlöst pensionsskuld på 85,2 mnkr och en positiv effekt på 1–2 mnkr de 
första fem åren på kassaflödet, dvs. minskade pensionskostnader i resultaträkningen. 

För att illustrera de finansiella effekterna har Söderberg & Partners gjort en simulering på för-
väntade framtida effekter på en aktieportföljs som förvaltas av kommunen och en aktieportfölj 
där 100 mnkr av 157 mnkr löses in i en traditionell försäkring. Den förväntade avkastningen på 
kommunens aktieportfölj beräknas i detta exempel uppgå till i genomsnitt 6,6 % per år medan 
avkastningen på försäkringen ihop med resterande förvaltning väntas uppgå till 3 % per år. 

Enligt exemplet ovan skulle en inlösen på 100 mnkr innebära att kommunens förväntade avkast-
ning går från 6,6 % per år till 4,3 %. Dock varierar utfallet år från år och enligt historiska värden 
har börsen vid enstaka tillfällen minskat med 17 %, vilket motsvarar en minskning av aktieport-
följen med 27 mnkr medan portföljen som har en försäkringslösning på 100 mnkr endast mins-
kar med 10 mnkr. Orsaken till det är att kapitalet som placerats i en försäkringslösning inte på-
verkas av börsens utveckling. 
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Bilden nedan visar de bokförda effekterna av en börsnedgång på 40 %.

Den bokförda effekten av att försäkra bort 100 mnkr är följande:

 Kommunen går miste om avkastning när börsen utvecklas positivt, vilket påverkar årets re-
sultat negativt.

 Kommunens risk minskar när börsen utvecklas negativt eftersom försäkrat belopp inte på-
verkas av utvecklingen på börsen och därmed inte belastar årets resultat.

Enligt bilden ovan skulle den bokförda risken minska med 40 mnkr om kommunen löser in 
100 mnkr genom en försäkring. 

Slutsatser
Burlövs kommuns medelsförvaltning har sedan start utvecklats mycket positivt. I takt med att 
volatiliteten på börsen väntas öka bör kommunen säkra upp delar av den vinst som genererats 
under de senaste 10 åren. Analysen som gjorts konstaterar att kommunen idag har en hög risk i 
sin pensionsplacering samt betydande risker i pensionsåtagandet. Genom försäkring istället för 
egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i pensionsportföljen samt risken för eventuella 
slag i resultaträkningen från stora värdeförändringar. Vidare innebär det att betydande framtida 
risker i pensionsåtagandet överlåtes till försäkringsbolaget i stället för att bäras av kommunen. 
Dock kommer kommunen vid inlösen av pensionsskulden gå miste om framtida avkastning vil-
ket ska vägas mot beskrivna risker. 

Efter noggrant övervägande är bedömningen att det kan vara läge att värdesäkra delar av me-
delsförvaltningen eftersom osäkerheten på börsen tilltagit det senaste året. Dessutom möjliggör 
inlösen av pensionsskulden ett bättre kassaflöde som skapar utrymme i resultaträkningen, i 
tider då gapet mellan intäkterna från skatter och statsbidrag och kostnaderna för bland annat 
de demografiska behoven väntas öka.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-08
Burlöv beslutsunderlag försäkring 2019-06-20
Burlövs kommun Tryggandeanalys 2019-05-21

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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År
Inlösta kassaflöden 
exkl. värdesäkring

Inlösta kassaflöden 
inkl. värdesäkring

1 1 147 1 170

2 1 204 1 253

3 1 536 1 630

4 1 770 1 915

5 2 040 2 253

6 2 303 2 593

7 2 592 2 977

8 2 741 3 212

9 2 928 3 499

10 3 152 3 842

11 3 396 4 223

12 3 615 4 585

13 3 695 4 780

14 3 707 4 891

15 3 669 4 938

16 3 591 4 930

17 3 495 4 893

18 3 397 4 852

19 3 301 4 809

20 3 207 4 766
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Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Totalt 6,6% 157

Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Kvarvarande portfölj 6,6% 57

Försäkring 3,0% 100

Totalt 4,3% 157

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (mkr)

Förlust vid 
nedgång 

(mkr)
Medel 5,9% 166

5% sämsta utfall -17,2% 130 -27

1% sämsta utfall -24,7% 118 -39

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (mkr)

Förlust vid 
nedgång 

(mkr)

Medel 5,9% 60

5% sämsta utfall -17,2% 47 -10

1% sämsta utfall -24,7% 80 -14
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År
Inlösta kassaflöden 
exkl. värdesäkring

Inlösta kassaflöden 
inkl. värdesäkring

1 2 874 2 931

2 3 069 3 193

3 3 418 3 627

4 3 669 3 972

5 3 958 4 370

6 4 238 4 772

7 4 544 5 220

8 4 710 5 518

9 4 910 5 868

10 5 144 6 270

11 5 394 6 707

12 5 614 7 119

13 5 687 7 357

14 5 684 7 500

15 5 622 7 566

16 5 509 7 562

17 5 364 7 511

18 5 206 7 435

19 5 034 7 334

20 4 850 7 207
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Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Totalt 6,6% 157

Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Kvarvarande portfölj 6,6% 7

Försäkring 3,0% 150

Totalt 3,2% 157

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (mkr)

Förlust vid 
nedgång 

(mkr)
Medel 5,9% 166

5% sämsta utfall -17,2% 130 -27

1% sämsta utfall -24,7% 118 -39

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (mkr)

Förlust vid 
nedgång 

(mkr)

Medel 5,9% 7

5% sämsta utfall -17,2% 6 -1

1% sämsta utfall -24,7% 5 -2
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Skuld i balansräkning
3 MSEK (2018)

Skuld i ansvarsförbindelse
268 MSEK (2018)

▪ Skulden räknas upp med ränta, inflation och 
intjänande 

▪ Räknas upp med ränta, inflation och 
aktualisering

▪ Minskas med utbetalningar
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(MSEK) AF BR Totalt

Skuldökning (MSEK) 16,9 0,1 17,0

Skuldökning (%) 6,3% 5,2% 6,3%

Duration 12,46 10,40 12,44
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(MSEK) AF BR Totalt

Skuldökning (MSEK) 5,4 0,1 5,4

Skuldökning (%) 2,0% 2,0% 2,0%
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15

(MSEK) AF BR Totalt

Skuldökning (MSEK) 13,3 0,1 13,5

Skuldökning (%) 5,0% 4,8% 5,0%
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Tillgångsallokering

Svenska aktier - 100%
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Avkastning 1 år Avkastning 10 år

MSEK Årlig % MSEK Årlig %

Bästa 5% 52 32,9% 395 13,4%

Medel 9 5,9% 141 6,6%

Sämsta 5% -27 -17,2% -29 -2,0%
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54%

36%

7%
3%

Tillgångsallokering KPA

Obligationer Aktier Fastigheter Övrigt

Ränta Differens

Garantiränta försäkringsbolag 1,25%

Statsobligationer 5 år -0,43% -1,68%

Statsobligationer 10 år 0,18% -1,07%

Swap 5 år 0,28% -0,97%
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Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Totalt 6,60% 157

Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Kvarvarande portfölj 6,6% 107

Försäkring 3,0% 50

Totalt 5,5% 157

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (MSEK)

Förlust vid 
nedgång 
(MSEK)

Medel 5,9% 166

5% sämsta utfall -17,2% 130 27

1% sämsta utfall -24,7% 118 39

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (MSEK)

Förlust vid 
nedgång 
(MSEK)

Medel 5,9% 113

5% sämsta utfall -17,2% 89 18

1% sämsta utfall -24,7% 80 27
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Bokförd effekt idag

(MSEK)
Förväntat 

scenario (6,6%)
Kraftigt negativt 
scenario (-40%)

Dagens portfölj 157 10 -63

Totalt 157 10 -63

Bokförd effekt idag

(MSEK)
Förväntat 

scenario (6,6%)
Kraftigt negativt 
scenario (-40%)

Kvarvarande portfölj 107 7 -43

Försäkring 50 0 0

Totalt 157 7 -43
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Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Totalt 6,60% 157

Förväntad avkastning 10 år Kapital (MSEK)

Kvarvarande portfölj 6,6% 57

Försäkring 3,0% 100

Totalt 4,3% 157

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (MSEK)

Förlust vid 
nedgång 
(MSEK)

Medel 5,9% 166

5% sämsta utfall -17,2% 130 27

1% sämsta utfall -24,7% 118 39

Simuleringsutfall (1 år)

Årlig 
avkastning

Tillgångsvär
de (MSEK)

Förlust vid 
nedgång 
(MSEK)

Medel 5,9% 60

5% sämsta utfall -17,2% 47 10

1% sämsta utfall -24,7% 80 14
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Bokförd effekt idag

(MSEK)
Förväntat 

scenario (6,6%)
Kraftigt negativt 
scenario (-40%)

Dagens portfölj 157 10 -63

Totalt 157 10 -63

Bokförd effekt idag

(MSEK)
Förväntat 

scenario (6,6%)
Kraftigt negativt 
scenario (-40%)

Kvarvarande portfölj 57 7 -23

Försäkring 100 0 0

Totalt 157 7 -23
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Används ej

Beräkningsår

Medelvärdet av de fem högst omräknade årslönerna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:71-046

§ 113
Finanspolicy ‒ Föreskrifter för medelsförvaltning i Burlövs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”, enligt i ärendet redovisat för-
slag, samt

att därmed upphäva tidigare version av föreskrifter för medelsförvaltning i Burlövs kommun, 
KS/2011:158, antagna av kommunfullmäktige den 19 september 2011, § 97.

___

Ärendebeskrivning
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Riksdagen 
har uttalat att fullmäktigeföreskrifter bland annat bör avse placering och upplåning av medel och även 
sådana organisatoriska regleringar som kan vara påkallade.

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetsutskott (den 16 januari 2018, 
§ 10) upprättat ett förlag till reviderad finanspolicy samt tjänsteskrivelse med bakgrund, omfattning, syfte 
och målsättning: ”Finanspolicy – Riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun”. Jämfört med tidigare 
policy har den nya finanspolicyn kompletterats med föreskrifter kring upplåning, finansieringar, utlåning, 
borgen och likviditetsförvaltning.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 103
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Förslag till riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”
Nu gällande riktlinjer
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:71-046

§ 103
Finanspolicy ‒ Föreskrifter för medelsförvaltning i Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”, enligt i ärendet redovisat för-
slag, samt

att därmed upphäva tidigare version av föreskrifter för medelsförvaltning i Burlövs kommun, 
KS/2011:158, antagna av kommunfullmäktige den 19 september 2011, § 97.

___

Ärendebeskrivning
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Riksdagen 
har uttalat att fullmäktigeföreskrifter bland annat bör avse placering och upplåning av medel och även 
sådana organisatoriska regleringar som kan vara påkallade.

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetsutskott (den 16 januari 2018, 
§ 10) upprättat ett förlag till reviderad finanspolicy samt tjänsteskrivelse med bakgrund, omfattning, syfte 
och målsättning: ”Finanspolicy – Riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun”. Jämfört med tidigare 
policy har den nya finanspolicyn kompletterats med föreskrifter kring upplåning, finansieringar, utlåning, 
borgen och likviditetsförvaltning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Förslag till riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”
Nu gällande riktlinjer
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-09

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:71-046

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63 
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs 
kommun – ”Finanspolicy"

Sammanfattning
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. 
Riksdagen har uttalat att fullmäktigeföreskrifter bland annat bör avse placering och upplåning 
av medel och även sådana organisatoriska regleringar som kan vara påkallade.

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetsutskott (den 16 janu-
ari 2018, § 10) upprättat ett förlag till reviderad finanspolicy samt tjänsteskrivelse med bak-
grund, omfattning, syfte och målsättning: ”Finanspolicy – Riktlinjer för medelsförvaltning i Bur-
lövs kommun”. Jämfört med tidigare policy har den nya finanspolicyn kompletterats med före-
skrifter kring upplåning, finansieringar, utlåning, borgen och likviditetsförvaltning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”, enligt i ärendet re-
dovisat förslag, samt

att därmed upphäva tidigare version av föreskrifter för medelsförvaltning i Burlövs kommun, 
KS/2011:158, antagna av kommunfullmäktige den 19 september 2011, § 97.

137



BURLÖVS KOMMUN 2019-08-09 KS/2018:71-046 2/2

Redogörelse för ärendet
Kommunallagen, 11 kap. 1 §, anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet, vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder att 
kommunens verksamheter och bolag ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt 
med en finansiering som långsiktigt garanterar detta. 

Detta ställer krav på att kommunen ska ha en god ekonomisk förvaltning. Kommunallagens åt-
tonde kapitel innehåller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i kommuner. 
Paragraferna 2–4 belyser särskilt området medelsförvaltning. Enligt § 2 ska kommuner förvalta 
sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo-
ses. Enligt § 3 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Utöver 
dessa ska fullmäktige enligt 4 § besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pen-
sionsförpliktelser.

Föreliggande förslag till finanspolicy omfattar såväl generella riktlinjer för medelsförvaltningen 
enligt 11 kap. 3 § som särskilda riktlinjer för förvaltningen av pensionsmedel enligt 11 kap. 4 §.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Förslag till riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – ”Finanspolicy”
Nu gällande riktlinjer

Beslut i ärendet delges

Ekonomichef och Redovisningschef
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DIARIENUMMER
KS/2018:71-046 

Riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – 
"Finanspolicy"
Antagna av kommunfullmäktige 2019-09-16, § xx

1. Inledning
Finanspolicyn utgör riktlinjer för medelsförvaltningen enligt 11 kap. 3 § samt riktlinjer för förvalt-
ningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser enligt 11 kap. 4 § kommunallagen (2017:725).

Tidigare antagna föreskrifter om medelförvaltning eller andra områden som behandlas i dessa rikt-
linjer har upphävts genom kommunfullmäktiges antagande.

Utfästelser rörande borgensåtaganden, upplåning, utlåning eller motsvarande och som genom av-
tal gäller i förhållande till annan part, förändras ej så länge nu gällande åtaganden kvarstår.

1.1 Omfattning

Finanspolicyn omfattar finansverksamheten i Burlövs kommun. Den innehåller finansiella riktlinjer 
som fastställs genom beslut i kommunfullmäktige och omfattar ansvar, organisation, styrning och 
rapportering.

Finanspolicyn ska i tillämpliga delar även gälla för medlen i de stiftelser kommunen förvaltar samt 
kommunens helägda dotterbolag.

Med finansieringsverksamhet avses hantering av upplåning, finansiering, risker, utlåning, borgen, 
likviditetsförvaltning, förvaltning av särskilt avsatta medel (pensionsmedel och medel för trafik-
verksavtal), förvaltning av medel för stiftelser och donationsfonder med mera.

1.2 Syfte och målsättning

Finanspolicyn ska vara ett regelverk som hjälper och säkerställer att de personer, inom och utanför 
kommunen, som arbetar med den finansiella verksamheten uppfyller kommunallagens krav i 8 kap. 
avseende medelsförvaltning.

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande 
lagstiftning samt EU-rättsliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av god riskkontroll och 
medverka till god ekonomisk hushållning genom att:

 säkra kommunens betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital på kort och lång sikt
 långsiktigt eftersträva bästa möjliga finansnetto och samtidigt minimera räntekostnaderna i 

skuldförvaltningen
 förvalta kommunens medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande sä-

kerhet kan tillgodoses
 inom kommunkoncernen bedriva finansförvaltning på ett betryggande sätt med god riskkon-

troll och med icke spekulativa inslag
 inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera finansiering, kapitalflö-

den, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster, samt att i medelsför-
valtningen iaktta etisk hänsyn
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1.5 Giltighet och uppdatering

Denna finanspolicy är fastställd av Burlövs kommuns kommunfullmäktige och gäller tillsvidare. Fi-
nanspolicyn ska omprövas så snart det finns skäl för det och det är kommunstyrelsen som ska göra 
en bedömning av behovet att uppdatera policyn.

2. Samordning, organisation och ansvarsfördelning
2.1 Finansiell samordning

All upplåning, utlåning, likviditetshantering och kortfristiga placeringar i kommunkoncernen bör 
samordnas. 

Samordningen mellan kommunen och dess bolag regleras genom ägardirektiv, finanspolicy för 
kommunen, bolagets enskilda finanspolicy samt ekonomiavdelningens utarbetade rutiner för sam-
ordning.

Den finansiella samordningen ska vara ömsesidigt förmånlig för kommunen och dess bolag. Ingen 
part ska subventioneras av annan part. Finansieringsvillkoren ska motsvara respektive verksamhets 
kreditvärdighet och ske enligt marknadsmässiga principer.

Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedan

2.2 Kommunfullmäktige 

Fullmäktige ansvarar för att:

 anta riktlinjer för medelsförvaltningen (finanspolicy)
 besluta om finansiella mål och finansiering av verksamheten
 besluta om avsättning av medel för förvaltning enligt särskilda föreskrifter (pensionsmedel och 

medel för Trafikverksavtalet)
 besluta om lånevolym i samband med årsbudget eller tilläggsbudget
 besluta om en ram för utlåning och borgen för helägda bolag samt principer för borgensavgif-

ter
 besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning
 besluta om kommunens utlåning till och borgen för delägda bolag och kommunförbund

2.3 Kommunstyrelsen

Styrelsen ansvarar för att:

 kommunens tillgångar och skulder förvaltas i enlighet med denna policy
 följa den finansiella utvecklingen och vid behov framlägga fullmäktige förslag till ändringar i fi-

nanspolicyn
 fastställa delegationsordning, attestordning, och andra föreskrifter för de finansiella besluten
 besluta om anlitande av externa förvaltare
 besluta om upplåning, placering av kommunens likvida medel, borgen och leasing enligt full-

mäktiges föreskrifter
 följa upp och utvärdera finansförvaltningen
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2.4 Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att:

 om situationen kräver, fatta sådana beslut som innebär överträdelser mot denna finanspolicy 
om syftet är att minska kommunens finansiella risk.1 

2.5 Ekonomichefen

Ekonomichefen ansvarar för att:

 kommunens finansförvaltning sköts på ett effektivt sätt och inom de ramar som lagar och för-
ordningar samt denna finanspolicy och övriga kommunala beslut anger

 rutiner för samordning av kommunkoncernens finansieringsverksamhet finns
 besluta, inom ramen för kommunstyrelsens delegation och denna finanspolicy, om placering av 

kommunens medel, upplåning, utlåning, borgen, leasing, externa förvaltningsuppdrag samt för-
valtning av organisationers medel  

 analysera utfall av förvaltningen samt följa upp innehav i värdepappersfonder för bedömning 
om att de följer dessa riktlinjer

 företräda kommunen gentemot externa parter
 initiera och utarbeta förslag till uppdateringar av finanspolicyn
 återrapportera till kommunstyrelsen
 vid plötsliga, oväntade marknadshändelser ta initiativ till placeringsförändringar som, efter 

samråd med kommunstyrelsens ordförande, får innebära överskridande av angivna limiter
 besluta om omsättning i fonderna i syfte att uppnå budgeterad avkastning
 besluta om villkor vid utlåning till VA SYD
 besluta om villkor vid internleasing
 besluta om storlek på borgensavgiften för lån för Burlövs Bostäder AB där kommunen ingår 

borgen
 se till att nödvändiga instruktioner finns upprättade för respektive medarbetare inom ekonomi-

avdelningen
 upptagande av lån och konvertering av lån sker enligt beslut i kommunfullmäktige 
 teckna leasingavtal 
 tillse att kommunens låneportfölj förvaltas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med 

hänsyn tagen till risker
 tillse att placeringar (betalning, omflyttning) och upplåning för kommunen verkställs och vid 

behov att låneverksamheten inom kommunkoncernen samordnas
 tillse att kontroller sker av att placeringsbeslut är i överensstämmelse med dessa föreskrifter 

och andra beslut 
 tillse att räkenskapsmaterial som uppstår för finansverksamheten bokförs och arkiveras

2.6 Nämnderna

Nämnderna ansvarar för att:

 tillhandahålla den information som behövs för att kommunstyrelsens förvaltning ska kunna be-
driva en effektiv finansiell samordning inom kommunen i enlighet med denna finanspolicy2

1 Avvikelser mot dessa föreskrifter eller andra beslut ska snarast rapporteras till kommunfullmäktige.
2 Rapporteringen från nämnderna ska ske kvartalsvis.
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2.7 Skärfläckan och dess dotterbolag

Styrelsen i Skärfläckan AB ansvarar för att:

 finanspolicyn för bolaget och respektive dotterbolag fastställes inom ramen för kommunens 
beslutade finanspolicy

 respektive bolag tillhandahåller den information till Burlövs kommun som behövs för att en ef-
fektiv finansiell samordning i enlighet med denna finanspolicy kan ske inom 
kommunkoncernen3

3. Riskhantering
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. En passiv 
finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera risker. Genom en ak-
tiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av risker med beaktande av 
den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

3.1 Valutarisk

Valutarisk avser värdeförändringar av en valuta i förhållande till andra valutor.

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker varken vid likvidplacering eller vid upplåning. En-
dast svensk valuta får förekomma. 

Detta gäller inte de medel som avsatts för pensionsändamål. Placeringar i utländsk valuta i den del-
portföljen valutasäkras normalt inte.

3.2 Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Finansieringsrisk uppstår också om kommunens 
upp- och utlåning inte sker med matchade villkor för kapitalbindning.

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad med bästa möjliga finansnetto. Kommunen ska ock-
så sträva efter att uppnå och säkerställa betalningsförmågan på såväl kort som lång sikt. 

För att begränsa finansieringsrisken gäller följande riktlinjer om kommunen har en nettoskuld (kre-
diter minus likvida tillgångar) som överstiger 100 mnkr: 

 Genomsnittlig kapitalbindning ska vara 2–4 år.
 Maximalt 40 % av kapitalet får förfalla inom 1 år.
 Maximalt tillåten löptid för ett enskilt lån är 10 år.

3.3 Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncer-
nens finansnetto negativt. 

För upplåning beror risken främst på räntebindningstid. För att begränsa ränterisken bör ränte-
bindningstiden för olika lån/derivat spridas över tid.

Dessa begränsas genom begränsningar i bindningstid. 

3 Rapporteringen från helägt bolag ska ske i samband med del- och helårsbokslut.
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3.4 Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet inne-
bär. 

För att begränsa motpartsrisken ska vid externa finansiella transaktioner motparter väljas med hög 
kreditvärdighet och för att sprida riskerna ska flera motparter väljas. Oaktat detta kan hela låne-
stocken upplånas av Kommuninvest i Sverige AB. Bakgrunden till detta är dels den solidariska bor-
gen som ger medlemmarna insyn i verksamheten, dels att Kommuninvest i sin tur har krav på risk-
spridning i sin upplåningsverksamhet som minimerar motpartsrisken. 

Vid placeringar i räntepapper ska även risken begränsas genom fastställda ratinglimiter.

3.5 Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken för att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig 
kostnadsökning. 

Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av placeringsformer/värdepapper 
som vid varje tidpunkt kan disponeras/säljas inom det tidsintervall som erfordras. Löptiden på pla-
cerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång sikt i en-
lighet med likviditetsplanen. 

3.5 Derivatinstrument

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.

Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och 
utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar.

All användning av derivatinstrument förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning har god förståel-
se för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har administrativa rutiner som 
kan hantera dessa affärer. 

Innan ett derivatinstrument används för första gången ska kommunstyrelsen godkänna instrumen-
tet.

Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid genomföras och doku-
menteras före affärsavslut.

3.6 Administrativ risk 

Med administrativa risker avses risken för störningar inom de administrativa rutinerna. Det kan gäl-
la personal, datasystem med mera. Dessa störningar kan uppträda dels hos den externa motparten, 
dels i den egna organisationen. 

För att begränsa den administrativa risken hos den externa motparten krävs:

 kvalitetskontroll i samband med upphandlingen och avtalstecknandet 
 fortlöpande kontroller under avtalstiden

För att begränsa den administrativa risken i den egna organisationen krävs:

 en klar organisationsstruktur med tydliga roller och befogenheter i enlighet med denna finans-
policy
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 en god intern kontroll och revision

4. Rapportering och uppföljning
Rapporter ska upprättas med syfte dels att utgöra underlag för planering och beslut, dels att vara 
ett styr- och kontrollmedel över hur väl verksamheten följer de finansiella riktlinjerna.  

Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placering-
ar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i 
de finansiella riktlinjerna. 

Rapporteringen ska göras på en aggregerad nivå och innefatta all upplåning, utlåning samt borgen i 
kommunen. Dock ska rapportering för upplåning och utlåning först ske då låneportföljen samt utlå-
ningen överstiger 100 mnkr.

Rapportering till kommunstyrelsen sker i samband med delårs- och årsredovisning enligt de rap-
portrutiner som finns. 

Överträdelser av ramar, limiter och mandat ska snarast möjligt rapporteras till kommunstyrelsen. 
Rapporten ska innehålla vidtagen åtgärd eller förslag till åtgärd.

4.1 Uppgifter vid rapportering 

Innehåll Mottagare Frekvens

Placeringar:

 Marknadsvärde

 Insatta respektive uttagna medel under månaden

KS Kvartal

Likviditetens storlek KS Kvartal

Extern lånevolym:

 Kommunkoncernens externa lånevolym fördelat på kommunen och bo-
lagen

 Fastställda borgensavgifter sedan föregående rapport

KS Delårsbokslut

Borgen:

Engagemangrapport fördelat per låntaga-
re

KS Årsbokslut

Kommunens låneportfölj:

 Lånevolym

 Ränte- och kapitalbindning

 Genomsnittsränta

 Fördelning kreditgivare

 Fördelning motparter derivat

 Marknadsvärde utstående derivat

 Räntekostnadsprognos

KS Delårsbokslut
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4.2 Avvikelser

I vissa speciella fall kan avvikelser från policyn förekomma, tillexempel vad avser räntebindnings- 
och kapitalbindningsnivåer där utestående lånestockar förflyttas mellan tidsintervall som en följd 
av att förfallodagar kommer närmare i tiden4. Sådana eventuella avvikelser ska framgå i den löpan-
de rapporteringen till kommunstyrelsen.

5. Upplåning, finansiering
Med upplåning avses alla former av finansiering inklusive finansiell leasing och kreditlöften. 

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade ramar-
na. 

5.1 Riktlinjer för upplåning

När lånebehov uppstår ska följande beaktas:

1. Arbetet med upplåning ska ske med god framförhållning.
2. Innan upplåning sker ska alltid finansiering med egna medel övervägas.
3. Upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation 

och en enkel administration.
4. Kommunen ska eftersträva en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur och långivare.
5. Upplåning, vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunen, ska inte förekomma.
6. Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är nordisk bank med rating om minst A-

(S&P) eller A3 (Moody´s) eller annan motpartmed rating om mins AA- (S&P) eller Aa3 
(Moody´s).

5.2 Upplåningsformer och motparter

5.2.1 Tillåtna upplåningsformer 

 Upplåning får ske genom banklån från svensk bank eller utländsk bank med etablerad verksam-
het i Sverige.

 Upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller place-
rare.

 Upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev5.

Utöver den av fullmäktige beslutade lånevolymen kan kommunstyrelsen besluta om kortfristig upp-
låning för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov. Detta kan ske genom:

 krediter i löpande räkning (checkräkningskredit) 
 kortfristiga lån (upp till 1 år)

5.2.2 Tillåtna motparter

 Svenska staten, svenska och utländska banker eller svenska finansinstitut/försäkringsbolag
 Kommuninvest i Sverige AB 
 Europeiska Investeringsbanken
 Kommunägda bolag

4 Avser exempelvis när et treårigt lån som ett år senare är tvåårigt och därmed träffas av andra limiter.
5 Fullmäktige ska besluta särskilt om publika låneprogram såsom certifikatsprogram och obligationsprogram.
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Finansiering mot annan motpart kan ske efter beslut i kommunfullmäktige.

5.3 Leasing
Med leasing avses här främst finansiell leasing, det vill säga avtal där de fördelar och risker som förknippas 
med ägande av objektet i allt väsentligt överförts från leasinggivare till leasingtagare.6 

Leasing eller annan avbetalningsfinansiering vid köp av inventarier bör endast ske i undantagsfall 
och där särskilda skäl föreligger, tillexempel beträffande personbilar. 

5.3.1 Riktlinjer för leasing

När leasing föreslås ska följande beaktas:

 Finansiell leasing ska jämställas med upplåning och all finansiell leasing i kommunen ska beslu-
tas av kommunstyrelsen.

 Leasing beträffande personbilar och andra fordon ska alltid ske enligt särskilda riktlinjer.7

 Införskaffning av inventarier som förvaltningarna vill finansiera via leasing ska alltid prövas mot 
kommunens system för internleasing.8 

6. Utlåning och borgen
Kommunen ska ha en restriktiv inställning till utlåning och borgen. Borgen tecknas endast för före-
tag som helt eller delvis ägs av kommunen9. 

Följande ska beaktas vid utlåning och borgen:

1. Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- 
och borgensramar. 

2. Kommunstyrelsens förvaltning ska lämna ett skriftligt utlåtande i varje enskilt fall innehållande 
en kreditbedömning10. 

3. All utlåning, kreditlöften och borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens finansiella risker 
begränsas.

4. Kommunfullmäktige beslutar i varje enskilt fall om kommunen ska gå i borgen för annan juri-
disk persons upplåning.

5. Om borgen tecknas för andra organisationer ska det ske under fastställd tid med årlig avtrapp-
ning av åtagandet.

6. Borgensåtagandet ska fastställas vid varje enskilt tillfälle och en marknadsmässig borgensavgift 
ska tas ut.

7. För borgen åt Burlövs Bostäder AB samt Sydvatten AB ska kommunfullmäktige beslut om en 
borgensram inom vilken kommunstyrelsen kan teckna borgen.11 

6 Se Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation 13.1.
7 Särskilda beslut gäller för leasing av fordon. Se kommunens riktlinjer för budgetering, uppföljning och redo-
visning av investeringar.
8 Särskilda regler för detta framgår av anvisning i ekonomihandboken.
9 Borgensåtaganden som tecknats innan denna policy träder i kraft fortlöper enligt kommunfullmäktiges tidi-
gare beslut.
10 I bedömningen ska framgå syftet med borgen/utlåning, återbetalningsförmåga samt i förekommande fall 
säkerheternas värde.
11 Kommunstyrelsen har delegerat till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek åt Burlövs Bo-
städer AB i varje enskilt lån där kommunen ingår borgen.
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8. För finansiering av kommunalförbundet VA SYD:s verksamhet svarar kommunen i enlighet med 
§ 12.2 i förbundsordningen12. 

7. Likviditetsförvaltning
7.1 Likviditetsplanering

Syftet med likviditetsplaneringen är att samordna kapitalströmmarna i kommunen samt maximera 
räntenettot. Likviditetshanteringen ska utformas så att kommunens betalningsberedskap är god. 

Kommunens likviditetsplanering ska ligga till grund för:

 en bedömning av betalningsberedskapen på kort (<12 mån) och lång sikt (1–3 år) 
 beslut om upplåning och placering av likvida medel
 betalningsmedel för hantering av löpande betalningar, det vill säga att in- och utbetalningar 

matchas

7.2 Koncernkonto

Inom kommunkoncernen ska det finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflö-
den.

7.3 Likviditetsreserv

Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunens kortsiktiga betal-
ningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar 
som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften och framtida positiva netto av kassaflö-
den. 

Tillgången till likvida medel eller kreditlöften ska vara så stor att likviditetsreserven vid varje tid-
punkt uppgår till ett värde som motsvarar kommunens finansieringsbehov de kommande 3 måna-
derna, dock lägst 50 mnkr vid varje givet tillfälle.

7.4 Överskottslikviditet

Med överskottslikviditet avses i detta sammanhang likvida medel som inte beräknas användas un-
der innevarande planeringsperiod (3 års budget).

Uppkommer överskottslikviditet ska det i första hand användas för att säkra kommunens kortsikti-
ga betalningsförmåga och i andra hand för att förbättra räntenettot genom att minska räntebäran-
de skulder.

Permanent överskottslikviditet, dvs. likvida medel där matchning mot specifika framtida utgifter 
saknas, ska efter beslut i kommunfullmäktige avsättas med särskilda föreskrifter13. 

7.4.1 Förvaltning av överskottslikviditet

Placering av kommunens överskottslikviditet får ske i värdepapper utgivna av nedanstående institu-
tioner och med angivna begränsningar av belopp:

Motpart Bindningstid Belopp

12 Ekonomichefen fastställer villkoren för utlåningen i samråd med motsvarande funktion i övriga medlems-
kommuner.
13 För närvarande medel för pensionsåtaganden samt medel för avtal med trafikverket.
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Motpart Bindningstid Belopp

Svenska staten Max 24 mån Obegränsat

Svenska kommuner och landsting samt Kommuninvest i 
Sverige AB

Max 12mån Max 10 mnkr per motpart

Av svenska banker helägda kreditmarknadsbolag och 
hypoteksinstitut med rating av lägst A/A-1

Max 12 mån Max 20 mnkr per motpart

Svenska statens helägda bolag Max 12 mån Max 10 mnkr per motpart

Svenska företag Max 12 mån Max 5 mnkr per motpart

Utlåning till dotterbolag Max 12 mån Obegränsat

Den marknadsvägda genomsnittliga durationen (löptid) får högst uppgå till 18 månader. Vidare är 
inlåning i svenska banker, utländska banker med tillstånd för bankverksamhet i Sverige eller svenskt 
institut med Finansinspektionens tillstånd för inlåningsverksamhet tillåten till obegränsat belopp, 
med maximal bindningstid om 24 månader

7.5.2 Riktlinjer för placeringar

Vid placeringar av överskottslikviditet ska följande beaktas:

 Placeringar ska ske på affärsmässiga grunder. 
 Med undantag av staten ska motparterna kontinuerligt utvärderas med avseende på kreditrisk.  
 Förvärv och avyttring av värdepapper i svenska kronor ska ske genom bank eller värdepappers-

institut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land.
 För placeringar i svenska företag krävs ett kreditbetyg motsvarande A1/P1 respektive 

BBB-/Baa- (Standard & Poor’s respektive Moody´s kort- och långsiktiga kreditbetyg. 
 Investering i värdepapper som inte är officiellt ratade är tillåtna i en väldiversifierad fond om 

dokumentation via tillexempel bank eller fondbolag genom egen intern kreditanalys visar att 
förhållande i sak innebär en motsvarande rating. Vid placering i fond ska fondens innehav i allt 
väsentligt motsvara dessa riktlinjer.

8. Förvaltning av särskilt avsatta medel
8.1 Gemensamma bestämmelser (pensionsmedel och medel för trafikverksavtal)

8.1.1 Likvida medel

Likvida medel definieras som medel på bankräkning, depåkonto samt dagsinlåning. Övrig tidsbun-
den inlåning hänförs till räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar enligt 
avsnitt 3 Likviditetsförvaltning.

8.1.2 Placeringsregler
Reglerna anger i vilka tillgångar och med vilka limiter medlen får placeras. Samtliga i riktlinjerna giv-
na restriktioner hänför sig till tillgångarnas marknadsvärde, det vill säga deras värdering till vid varje 
tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivåer.

Medlen får placeras i följande tillgångsslag:

 Räntebärande värdepapper 
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 Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier
 Alternativa tillgångar
 Likvida medel i svenska kronor

8.1.3 Räntebärande värdepapper (räntefonder)

Portföljens medel, vad gäller räntebärande värdepapper, får placeras i:

 Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU 
bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens 
värde ska kunna följas kontinuerligt samt realisera med kort varsel samtidigt som den genom-
snittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande med en genomsnittlig kreditvärdighet om 
lägst investment grade (BBB-).

 Direkt i räntebärande värdepapper (denominerade i SEK) som är offentligt utbjudna och som 
löpande prissätts

 Återlån till Burlövs kommun

För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas i normalfall 
Standard & Poor’s, Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 100 % av de rän-
tebärande tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna eller garanterade av svenska staten. Utö-
ver detta ska kommunen eftersträva en effektiv riskspridning, tillexempel genom att placera i 
många olika emittenter och, där det är relevant, olika branscher. Investering i värdepapper som in-
te är officiellt ratade är tillåtna om dokumentation via tillexempel bank eller fondbolag genom egen 
intern kreditanalys visar att förhållande i sak innebär en motsvarande rating som avses nedan i ta-
bell. 

Vid placering i räntebärande värdepapper noterade gäller nedanstående limiter. Procenttalen i ta-
bellen nedan avser andelar av ränteportföljens marknadsvärde:

Emittentkategori (S&P/Moody´s) Max andel, 
emittentkategori

Max andel, 
enskild emittent

Svenska staten, svenska kommuner och landsting 100 % 30 %14

AA-/Aa3 (eller bättre) 80 % 25 %

BBB- (eller bättre) 50 % 5 %

Placering i utländska räntebärande värdepapper får endast göras via investering i värdepappers-
fond och ska i normalfallet valutasäkras.

Durationen på den totala ränteportföljen får fluktuera mellan noll och fem år.  

8.1.4 Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier (aktiefonder)

Aktieplaceringar ska primärt ske i aktiefonder, men placeringar får även ske i aktierelaterade instru-
ment som ETF:er15 och andra typer av instrument för att nå aktieexponering som inte står i strid 
med övriga begränsningar i dessa riktlinjer. Allmänt vedertagna principer för diversifiering inom 

14 Begränsningen gäller inte svenska staten och Kommuninvest.
15 Exchange Traded Fund (ETF) är en börshandlad fond som handlas direkt på börsen precis som en vanlig ak-
tie. De handlas flera gånger om dagen och följer utvecklingen på en underliggande tillgång, t.ex. ett index.
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och mellan olika aktiemarknader ska iakttas. Även riskspridning avseende förvaltare och förvalt-
ningsstil bör eftersträvas.  

Fondernas aktieplaceringar ska ske i börsnoterade svenska eller utländska aktier. Med börsnotera-
de aktier avses aktier som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen 
för allmänheten och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Ett 
enskilt bolag får inte göra mer än 10 % av den svenska respektive utländska aktieportföljen.

8.1.5 Alternativa tillgångar

Med alternativa tillgångar avses tillexempel hedgefonder, fastigheter och råvaror. 

Syftet med alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, dels 
för att skapa riskspridning i portföljen i syfte att minska den totala risken och höja den riskjusterade 
avkastningen. Kommunen ska, som en generell regel, eftersträva en god diversifiering genom att 
investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare. 

Inriktningen för de investeringar som görs är att de ska:

 uppvisa låg korrelation till traditionella aktieplaceringar
 ha en förväntad positiv avkastning och en historisk risknivå (mätt som volatilitet) som är lägre 

än aktiemarknaden

Investeringar i alternativa tillgångar ska, så långt är möjligt, ske i fonder för att minimera administ-
rationen och de operativa riskerna.

Innehav noterad i annan valuta än SEK valutasäkras i normalfallet.

8.1.6 Avkastning

Utdelningar, återbäringar, reavinster eller motsvarande ska i normalfallet återinvesteras i fonderna. 
Omsättning i fonderna får göras i syfte att uppnå budgeterad avkastning från fonderna.

8.1.7 Beräkning av portföljvärde och limiter samt över- och underskridande av limiter

Vid beräkning av portföljens värde och av limiter, ska portföljens tillgångar värderas med ledning av 
gällande marknadsvärde. Om marknadsvärde saknas får förvaltaren fastställa värdet.  

Om extern förvaltare anlitas för flera tillgångsslag och med aktivt allokeringsuppdrag ska över- re-
spektive underskridande av limiter enligt förvaltningsuppdraget rapporteras till kommunen, med 
beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till åtgärd. Om limit överskrids ska tillgångarna 
avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid särskild hänsyn ska tas till den 
risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit under-
skrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Ekonomichefen ska rapportera 
över- respektive underskridande till kommunstyrelsens arbetsutskott, med beskrivning av orsaken 
till förändringen samt förslag till åtgärd.

8.1.8 Extern förvaltare

Beslutar kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar 
gäller att: 

1. förvaltaren ska ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet och stå under tillsyn av myndighet 
eller annat behörigt organ
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2. sådant uppdrag ska grundas på skriftligt avtal och förvaltaren ska åta sig att följa denna policy i 
tillämpliga delar

8.1.9 Förvar

Portföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd 
att ta emot värdepapper för förvaring. Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos 
fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. Utländska institutioner som har tillstånd 
motsvarande det som anges i 8.1.8 punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat be-
hörigt organ.

8.1.10 Derivatinstrument 

Derivatinstrument, tillexempel terminer och optioner, får endast användas i värdepappersfonder 
samt i strukturerade produkter. 

8.1.11 Belåning 

Tillgångarna i portföljen får inte belånas annat än vad som följer normalt likvidschema.  

8.1.12 Ansvarsfulla placeringar 

Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också ansvarsfulla aspekter beaktas i placerings-
verksamheten. Härmed avses att placeringar inte ska ske i företag som kan förknippas med oaccep-
tabla arbetsförhållanden, barnarbete, våld, narkotika, prostitution, eller kriminell verksamhet.  

Därefter är utgångspunkten att prioritera fonder, som arbetar med aktiv påverkan utifrån socialt 
ansvarsfulla kriterier och långsiktig hållbarhet. Som grundregel ska hänsyn tas till principerna i FN:s 
Global Compact som innefattar:  

 Mänskliga rättigheter
Företagen ska
- stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens in-

flytande
- försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

 Arbetsrätt
Företagen ska
- upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
- eliminera alla former av tvångsarbete
- avskaffa barnarbete
- avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

 Miljö
Företagen ska
- stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
- ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
- uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

 Korruption
Företagen ska
- motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så 
långt som möjligt uppfyller de etiska krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlun-
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da utformade etiska riktlinjer är det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav 
som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska vidare innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlig-
hetskriterium där endast mindre avvikelser kan accepteras.  

Fondförvaltarna ska utöver ovanstående sträva efter att följa följande riktlinjer för ansvarsfulla in-
vesteringar: 

 PRI – Principles for Responsible Investment. PRI är ett internationellt nätverk av investerare, ini-
tierat av FN 2005, som arbetar tillsammans för att implementera ESG16-faktorer i investerings-
processer och ägarpolicy enligt sex vägledande principer17. 

 IIGCC– The Institutional Investors Group on Climate Change. IIGCC är ett internationellt nätverk 
med 90 institutionella investerare som arbetar tillsammans för att påverka lagstiftare på natio-
nell- och internationell nivå och bolag för ett snabbare skifte till en ekonomi som inte är bero-
ende av fossila bränslen. 

8.1.13 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att kontrollera att förvaltningen för särskilt avsatta medel (pensionsme-
del och medel avsatta för finansiering av avtal med trafikverket) har skett i enlighet med principer-
na om god avkastning och betryggande säkerhet. Syftet är också att ge kommunen en sådan infor-
mation om de placerade medlens avkastning och riskexponering, i relation till denna finansiella po-
licy, att åtgärder kan vidtagas vid eventuella avvikelser. 

Respektive kapitalförvaltare ska en gång per månad lämna en rapport till kommunens ekonomien-
het. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i respektive månad och innehålla 
nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, sedan årets början och för föregå-
ende månad: 

 marknadsvärdet 
 insatta respektive uttagna medel 
 avkastning 
 avkastning i förhållande till fastställt jämförelseindex 
 förändringar av innehavet under månaden 
 de förvaltade medlens tillgångsfördelning i detalj vid senaste månadsskiftet 
 någon form av mått på risken i de olika aktieportföljerna 
 genomsnittlig löptid och räntekänslighet för räntebärande värdepapper 
 en skriftlig kommentar över utvecklingen samt en utblick över den närmaste framtiden (kvar-

talsvis) 
 eventuella avvikelser från placeringsreglerna i denna finansiella policy, avvikelsernas orsak 

samt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder 
 eventuella rapporter om onormala händelser i placeringsverksamheten, händelsens orsak samt 

vidtagna åtgärder 

Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de olika 
marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den vikt i respektive index 
som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för utvärderingen. 

16 ESG, bolagsstyrning med miljö- och sociala kriterier 
17 www.unpri.org
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Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering 

Tillgångsslag Index 

Nominella räntebärande värdepapper Handelsbanken All Bond 

Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier MSCI All Countries (total return i SEK) eller motsvarande 

Alternativa tillgångar OMRX T-BILL +2 % 

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller upp-
hör att noteras ska annat index väljas. 

8.2 Pensionsmedel

Detta avsnitt gäller för de medel kommunfullmäktige beslutat avsätta för pensionsförpliktelser in-
klusive avkastning för dessa medel. För närvarande täcker inte värdet av de placerande medlen 
fullt ut kommunens pensionsskuld som intjänats före 1998. Resterande del utgörs av så kallade 
återlån till kommunen och dessa återlån ingår i kommunens likvida medel eller används för att fi-
nansiera kommunens investeringar med mera.

8.2.1 Syfte och mål

Syftet med placeringsverksamheten är att ge en långsiktigt god avkastning. Målsättningen är att 
successivt öka konsolideringsgraden, dvs. kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensions-
skuld (beräknad enligt praxis inom kommunsektorn). Detta innebär att medlen bör nå en real av-
kastning på 3 % sett över rullande femårsperioder.  

Medlen ska vidare placeras med hänsyn till pensionsåtagandets art och löptid, så att framtida likvi-
ditetspåfrestningar kan minskas. 

Förvaltat pensionskapitalet ska inte överstiga 120 % av den beräknade pensionsskulden. Om pen-
sionskapitalets värde överstiger 120 % ska överskjutande del avyttras och tillföras kommunens likvi-
ditet, bland annat för att finansiera kommande investeringar, amortera på låneskulden alternativt 
minska upplåningsbehovet för investeringar. Reavinsten som redovisas under ett år kan eventuellt 
finansiera engångssatsningar, kostnaden får inte vara återkommande för efterföljande år. Avstäm-
ning sker årligen per den 31 december och övervärdet avyttras kommande halvår om övervärdet 
kvarstår.

8.2.2 Limit för tillgångsslag

Procenttalen i nedanstående tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid 
varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. Tabellen nedan visar ”normalportföl-
jen” samt tillåtna avvikelser.   

Tillgångsslag

Min % Normal % Max %

Likvida medel 0      0 100

Räntor och alternativa tillgångar 0      0 100

Varav:
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Räntebärande värdepapper 0      0 100

Alternativa tillgångar 0     0  20

Aktier 0 100 100

Varav:

Svenska aktier 0  80 100

Utländska aktier 0  20  30

I normalläget ska kapitalet i sin helhet vara placerat i aktier/aktiefonder. Möjligheter ges, enligt 
ovan, för att placera max 30 % i utländska aktier, 20 procent i alternativa tillgångar samt 100 % i 
räntebärande värdepapper, svenska aktier och likvida medel. 

8.3. Medel avsatta för finansiering av avtal med Trafikverket om utbyggnad av Södra 
stambanan

Detta avsnitt gäller för de medel som fullmäktige beslutat avsätta för finansiering av avtal med Tra-
fikverket om utbyggnad av Södra stambanan enligt fullmäktiges beslut av den 18 augusti 2008, 
§ 61, samt avkastningen från dessa medel. 

8.3.1 Syfte och mål

Syftet med placeringsverksamheten är att förvalta de av kommunfullmäktige avsatta medlen för 
ändamålet så att den förändring18 som kan uppkomma finansieras genom avkastning av de placera-
de medlen. Detta innebär att medlen bör nå en real avkastning på cirka 2 % sett över rullande 
femårsperioder. Inriktningen är även att skydda det placerade kapitalet i det fall ett kraftigt kursfall 
skulle uppstå för aktieplaceringar. Förvaltningen ska upphöra då bidraget till Trafikverket bedöms 
komma att utbetalas.  

8.3.2 Limit för tillgångsslag

Procenttalen i nedanstående tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid 
varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. Tabellen nedan visar ”normalportföl-
jen” samt tillåtna avvikelser.   

Min % Normal % Max %

Likvida medel 0 0 100

Räntor och alternativa tillgångar 50 70 100

Varav:

Räntebärande värdepapper 50 100 100

Alternativa tillgångar 0 0 20

Aktier 0 30 50

Varav:

Svenska aktier 0 100 100

18 Indexeringsregel som finns i avtalet mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
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Utländska aktier 0 0 20

Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen inom ovanstående ramar. Vid plötsliga, oväntade 
marknadshändelser kan ekonomichefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, besluta 
om avvikelser från fastställda limiter.

Med svensk aktiefond avses fond med inriktning på aktier i företag med hemvist i Sverige eller akti-
er som är noterade på svensk marknadsplats. En mindre del, max 20 %, kan placeras i utländska ak-
tier.

9. Förvaltning av medel för stiftelser och donationsfonder
Burlövs kommun åtar sig inte förvaltning av medel för stiftelser och donationsfonder som understi-
ger ett värde av 20 prisbasbelopp.

Syftet med stiftelseförvaltning är att skapa underlag för årlig utdelning samtidigt som kapitalet realt 
bevars långsiktigt. Kommunstyrelsen alternativt ansvarig nämnd ska, med beaktande av föreskrifter 
i donationsurkunder och stadgar, besluta om särskilda placeringsriktlinjer för förvaltning av medel 
för stiftelser och donationsfonder.

Vid förvaltning av annan organisations medel, till exempel stiftelse, ska skriftliga avtal om förvalt-
ningen upprättas under förutsättningar att den överstiger 20 prisbasbelopp. Avtal ska godkännas 
av kommunstyrelsen.
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Appendix – Definitioner av vanligt förekommande termer 
 Term Definition 

Allokering Fördelning av tillgångsslag i portföljen

Benchmark Jämförelseindex

Bolag Aktiebolag som har utgett noterade aktier handlade på publik marknadsplats

Derivatinstrument Derivat är kontrakt vars värde bestäms utgående från värdet på en underlig-
gande vara, t.ex. börsindex. Med hjälp av derivat kan man minska de risker 
som är förenade med förändringar i placeringsobjektets värde, uppnå önskad 
exponering eller eftersträva tilläggsavkastning. Exempel på vanliga derivat är 
köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer. Exempel på hur derivat kan 
användas som ett riskhanteringsinstrument är om investeraren tror att börsen 
ska falla men inte vill sälja. Innehavet kan då försäkras genom att köpa en säl-
joption vilken ger rätten, men inte skyldigheten, att sälja. 

Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/ 
marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga åter-
stående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas åter-
stående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto 
mer känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en 
s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation 
lägre än dess löptid. 

Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument

ETF Exchange Traded Fund (ETF) är en börshandlad fond. En ETF ger exempelvis ex-
ponering mot ett index som OMX, men handlas som en aktie mot courtage och 
har högre likviditet än en aktiefond.

Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i % av den totala portföljen, som förändras 
pga. förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 

Handelsbanken 
All Bond Index

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index är ett marknadsviktat index 
vars syfte är att spegla den svenska marknaden för säkerställda bostadsobliga-
tioner samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarksta-
tus.

Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling

Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, t.ex. obligation, inte kan in-
fria löftet om återbetalning av lånet

Likvida medel Medel på bankräkning o.dyl. som kan omsättas med kort varsel. 

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på 
en marknad. Även benämning för kassamedel. 
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 Term Definition 

Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument

Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning

Marknadsränta Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer

Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande pris-
nivå

MSCI AC 

index 

Morgan Stanleys breda världsindex för globala aktier inklusive tillväxtmarkna-
der

Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år

OMRX T-Bill Nasdaq OMX värdeviktade index bestående av svenska statsskuldsväxlar

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld 
kommer att regleras på överenskommen tidpunkt

Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor’s (S&P’s) och Moody’s Investors Service 
(Moody’s) klassificering av långfristig upplåning kan illustreras enligt följande:

Ratinginstitut Mycket hög kre-
ditvärdighet

Hög kreditvärdighet Spekulativ kreditvär-
dighet

S&P’s AAA–AA A–BBB BB–B

Moody’s Aaaa–Aa A–Baa Ba–B

S&P’s kreditvärdighetsbedömningar av svenska företagscertifikat och kom-
muncertifikat baserar sig på en inhemsk ratingskala som sträcker sig från K-1 
till K-5. En emittent av penningmarknadsinstrument som hänförs till kategori 
K-1 bedöms ha en mycket god kapacitet att möta aktuella betalningsförpliktel-
ser, medan en emittent som placerats i kategori K-5 är, eller förväntas bli, ur 
stånd att i tid möta aktuella betalningsförpliktelser.

  

Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Riktlinjer för medelsförvaltning i Burlövs kommun – "Finanspolicy"
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2018:71-046
Beslutad med stöd av 11 kap. 3–4 §§ kommunallagen (2017:725)
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (BKFS 2011:7) antagna av kommunfullmäk-

tige 2011-09-19, § 97 (KS/2011:158-040)
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning
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Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs 
kommun (finanspolicy)
Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, § 97

Syfte och mål
Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att 
man uppfyller kommunallagens krav i 8 kap. 2 och 3 § avseende medelsförvaltning.

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.

All medelsförvaltning skall ske utifrån kommunallagens krav att 

Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkast-
ning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Dessa föreskrifter skall bland annat klargöra hur avvägningen mellan god avkastning 
och betryggande säkerhet skall göras i Burlövs kommun.

Föreskrifterna omfattar:

 Ansvar, organisation, styrning och rapportering

 Riktlinjer, risker 

 Likviditetsförvaltning

 Särskilt avsatta medel (pensionsmedel och medel för banverksavtalet)

 Upplåning, finansiering

 Övrigt

1. Ansvar, organisation, styrning och rapportering

Kommunfullmäktige

Antar föreskrifter för medelsförvaltningen

Beslutar om finansiella mål och finansiering av verksamheten

Beslutar om avsättning av medel för förvaltning enligt särskilda föreskrifter (f.n. pen-
sionsmedel och medel för banverksavtalet)

Beslutar om lånevolym i samband med årsbudget eller tilläggsbudget
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Kommunstyrelsen

Ansvarar för kommunens medelsförvaltning

Följer den finansiella utvecklingen och förelägger vid behov fullmäktige förslag till 
ändringar i dessa riktlinjer för medelsförvaltningen

Fastställer delegationsordning, attestordning, och andra föreskrifter för den löpande 
medelsförvaltningen

Beslutar om anlitande av externa förvaltare

Beslutar om fördelning på tillgångsslag enligt fullmäktiges föreskrifter

Beslutar om val av värdepappersfonder

Skall i samband med årsredovisningen lämna en utvärdering av pensionsmedelsför-
valtningen

Ekonomichefen

Ansvarar för att kommunens medelsförvaltning sköts på ett effektivt sätt och inom de 
ramar som lagar och förordningar samt denna finanspolicy och övriga kommunala 
beslut anger

Beslutar, inom ramen för kommunstyrelsens delegation, om placering av kommu-
nens medel   

Företräder kommunen gentemot externa parter

Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av finanspolicyn

Återrapportering till kommunstyrelsen 

Vid plötsliga, oväntade marknadshändelser ta initiativ till placeringsförändringar 
som, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, får innebära överskridande av 
angivna limiter. Avvikelser mot dessa föreskrifter eller andra beslut skall snarast rap-
porteras.

Tillser att erforderliga instruktioner finns upprättade för respektive medarbetare in-
om ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

Verkställning av placeringar (betalning, omflyttning) efter ekonomichefens beslut

Kontroll att placeringsbeslut är i överensstämmelse med dessa föreskrifter och andra 
beslut

Bokföring och arkivering av räkenskapsmaterial
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2. Riktlinjer, risker
Riktlinjerna syftar till att hantera bland annat nedanstående risker:

 Valutarisk: Placeringar med valutarisk medges endast till ett mycket begränsat 
belopp (se avsnitt 4.1.3)

 Ränterisk: Bindningstiderna i räntebärande placeringar regleras

 Kreditrisk: Krav på motpart anges i riktlinjerna

 Likviditetsrisk: Begränsas genom aktiv likviditetsplanering och val av placerings-
former/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas

3. Likviditetsförvaltning
Uppkommer överlikviditet skall i första hand prövas möjligheterna att förbättra rän-
tenettot genom att minska räntebärande skulder. Permanent överlikviditet skall för-
anleda beslut i kommunfullmäktige om avsättningar med särskilda föreskrifter (f.n. 
medel för pensionsåtaganden samt medel för banverksavtalet) Med överlikviditet 
menas i detta sammanhang likvida medel som inte beräknas bli ianspråktagna under 
innevarande planeringsperiod (3-årsbudget).

Placering av kommunens likvida medel får ske i bankräkningar eller värdepapper 
utgivna av nedanstående institutioner och med angivna begränsningar av belopp och 
löptider:

Motpart Bindningstid Belopp

1. Svenska staten Max 24 mån Obegränsat

2. Svenska kommuner och landsting samt Kommuninvest i 
Sverige AB

Max 12 mån Max 10 mnkr per 
motpart

3. Svenska banker med rating av lägst A/A-1 (”lång” resp. 
”kort”) enligt Standard & Poor's eller motsvarande från 
Moody’s

Max 12 mån Obegränsat

4. Av svenska banker helägda kreditmarknadsbolag och 
hypoteksinstitut med rating av lägst A/A-1

Max 12 mån Max 20 mnkr per 
motpart

5. Utlåning till Burlövs Bostäder AB Max 12 mån Obegränsat

Placeringar skall ske på affärsmässiga grunder. Vid placering i svenska banker skall 
spridning på motparter ske utifrån erbjudna räntevillkor och motparternas rating.

Med undantag av staten skall motparterna kontinuerligt utvärderas med avseende på 
kreditrisk.  

4. Särskilt avsatta medel

4.1. Pensionsmedel 
Dessa föreskrifter gäller för de medel som fullmäktige beslutar avsätta för pensions-
förpliktelser samt avkastningen från dessa medel. Fullmäktige har 2005-08-14 beslu-
tat avsätta 50 mnkr för detta ändamål. Placeringar har verkställts under 2005, 2006 
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och 2009. För närvarande (juli 2011) uppgår värdet av de placerade medlen till ca 
72 mnkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgick 2010-12-31 till 272 mnkr varav 
således 72 mnkr, för tillfället, täcks av de placerade medlen medan resten, 200 mnkr, 
utgörs av s.k. återlån till kommunen. Dessa återlån ingår i kommunens likvida medel 
eller används för finansiering av investeringar m.m.

4.1.1. Syfte och mål
Avsikten är att de medel fullmäktige avsatt för pensionsförpliktelser skall ge en lång-
siktigt god avkastning, så att kommunens kostnad för pensioner minimeras. Medlen 
skall placeras med hänsyn till pensionsåtagandets art och löptid, så att framtida likvi-
ditetspåfrestningar kan minskas.

4.1.2. Tillåtna tillgångsslag
Medlen får placeras i följande tillgångsslag

 svenska räntebärande värdepapper

 svenska aktier och aktierelaterade instrument

 utländska aktier och aktierelaterade instrument

 likvida medel i svensk valuta

4.1.3. Limit för tillgångsslag

Min % Normalläge % Max %

Svenska aktiefonder 0 80 100

Utländska aktiefonder 0 20 20

Svenska räntefonder 0 0 100

Likvida medel 0 0 100

I normalläget skall således kapitalet sin helhet vara placerat i aktier/aktiefonder. För 
närvarande är medlen (juli 2011) uteslutande placerade i fonder för svenska aktier. 
Möjligheter ges, enligt ovan, för att max 20 % placeras i fonder för utländska aktier. 
Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen inom ovanstående ramar. Vid plötsliga, 
oväntade marknadshändelser kan ekonomichefen, efter samråd med kommunstyrel-
sens ordförande, besluta om avvikelser från fastställda limiter.

4.2. Medel avsatta för finansiering av avtal med Banverket om utbyggnad av 
Södra stambanan

Dessa föreskrifter gäller för de medel som fullmäktige beslutat avsätta för finansie-
ring av avtal med Banverket om utbyggnad av Södra stambanan enligt fullmäktiges 
beslut 2008-08-18, § 61, samt avkastningen från dessa medel. Fullmäktige har 
2009-09-21 beslutat avsätta 75 mnkr för ändamålet. Placeringarna har verkställts i 
oktober 2009. För närvarande (juli 2011) uppgår marknadsvärdet av dessa till ca 
83 mnkr. Kommunens åtagande gentemot Banverket (Trafikverket) uppgick enligt 
senaste beräkning (februari 2011) till 80,4 mnkr.

4.2.1. Syfte och mål
Avsikten är att de medel fullmäktige avsatt för detta ändamål skall förvaltas så att den 
förändring (indexreglering) av åtaganden som kan uppkomma täcks genom avkast-
ningen av de placerade medlen. Dock skall inriktningen vara att det placerade kapita-
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let skyddas även i det fall ett kraftigt kursfall kan komma att ske för aktieplaceringar. 
Inriktningen skall vidare vara att förvaltningen upphör då bidraget till Banverket be-
döms komma att utbetalas, för närvarande ca år 2017/2018.

4.2.2. Tillåtna tillgångsslag
Medlen får placeras i följande tillgångsslag

 svenska räntebärande värdepapper

 svenska aktier och aktierelaterade instrument

 likvida medel

4.2.3. Limit för tillgångsslag

Min % Normalläge % Max %

Svenska aktiefonder 0 33 50

Svenska räntefonder 50 66 100

Likvida medel 0 0 100

Då förvaltningen påbörjades placerades 25 mnkr i aktiefonder och 50 mnkr i ränte-
fonder. För närvarande (juli 2011) uppgår marknadsvärdena till 30,4 mnkr för aktie-
fonderna samt 52,3 mnkr för räntefonderna; totalt 82,6 mnkr. Kommunstyrelsen be-
slutar om fördelningen inom ovanstående ramar. Vid plötsliga, oväntade marknads-
händelser kan ekonomichefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, be-
sluta om avvikelser från fastställda limiter.

4.3. Gemensamma bestämmelser (för förvaltning av pensionsmedel och medel 
för banverksavtalet)

4.3.1. Likvida medel
För likvida medel gäller de föreskrifter som angivits under avsnitt 3 Likviditetsför-
valtning. 

4.3.2. Svenska räntebärande värdepapper 
Portföljens medel, vad gäller räntebärande värdepapper, får placeras i värdepappers-
fonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU. Fon-
dernas värde skall kunna följas kontinuerligt samt vara möjliga att realisera med kort 
varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten skall vara tillfredsställan-
de och ge god riskspridning. Innehaven i fonderna skall:

   vara noterade i svenska kronor

   primärt vara utgivna av svenska och nordiska aktörer 
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Vid val av räntefonder skall följande limiter vara vägledande (värden inom parentes = 
kortfristig ratingskala).

Emittent-
kategori

Emittent/värdepapper*

1 Värdepapper som emitterats eller garanterats av svenska staten, svensk 
kommun eller svenskt landsting, under förutsättning att emittenten/värde-
papperet har rating AAA/Aaa (A-1+/P-1)

100 %

2 Emittenter/värdepapper med rating om lägst BBB/Baa1) (A-3/P-3), dock 
med restriktionerna i a), b), c) och d) nedan.

85 %

a) andra emittenter/värdepapper än emittentkategori 1 med rating 
AAA/Aaa (A-1+/P-1) får högst utgöra

85 %

b) emittenter/värdepapper med rating AA/Aa2) (A-1/P-1), A/A3) (A-2/P-2) 
eller BBB/Baa1) (A-3/P-3) får tillsammans högst utgöra

50 %

c) emittenter/värdepapper med rating A/A3) (A-2/P-2) eller BBB/Baa1) (A-
3/P-3) får tillsammans högst utgöra

25 %

d) emittenter/värdepapper med rating BBB/Baa1) (A-3/P-3) får högst utgö-
ra

5 %

* Rating av Standard & Poor’s eller Moody’s och minst en av dem skall ligga på eller över angiven 
nivå.

1) Inkluderar emittenter/värdepapper med rating om AA+, AA, AA-/Aa1, Aa2 och Aa3.
2) Inkluderar emittenter/värdepapper med rating om A+, A, A-/A1, A2 och A3.
3) Inkluderar emittenter/värdepapper med rating om BBB+, BBB, BBB-/Baa1, Baa2 och Baa3.

Durationen på den totala ränteportföljen får fluktuera mellan noll och fem år.

Bolag som är majoritetsägda av svenska staten behandlas som AA-/Aa3.

4.3.3. Aktier och aktierelaterade instrument
Aktieplaceringar skall ske i aktiefonder. Allmänt vedertagna principer för diversifie-
ring inom och mellan olika aktiemarknader skall iakttas. Även riskspridning avseen-
de förvaltare och förvaltningsstil bör eftersträvas. 

Fondernas aktieplaceringar skall ske i börsnoterade svenska eller utländska aktier. 
Med börsnoterade aktier avses aktier som är föremål för regelbunden handel på auk-
toriserad marknadsplats öppen för allmänheten och under tillsyn av Finansinspektio-
nen eller motsvarande utländsk myndighet. Ett enskilt bolag får inte göra mer än 
10 % av den svenska respektive utländska aktieportföljen. Undantag görs i det fall en 
aktie väger tyngre än 10 % av jämförelseindex enligt 4.3.6 nedan, då andelen av den-
na aktie får uppgå till motsvarande vikt i index.

4.3.4. Extern förvaltare
Beslutar kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföl-
jens tillgångar gäller att:

1. Förvaltaren skall vara ett värdepappersinstitut eller fondbolag och ha erforderliga 
tillstånd för sin verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
respektive lag (2004:46) om investeringsfonder. Utländsk förvaltare skall ha till-
stånd motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av myndighet eller an-
nat behörigt organ. 
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2. Sådant uppdrag skall grundas på skriftligt avtal och förvaltaren skall åta sig att 
följa denna policy. 

4.3.5. Förvar
Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansinspek-
tionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap. 2 § 1 lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Andelar i värdepappersfonder registreras 
dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. Utländska 
institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står un-
der tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

4.3.6. Uppföljning och rapportering
Det övergripande syftet är att kontrollera att pensionsmedelsförvaltningen har skett i 
enlighet med principerna om god avkastning och betryggande säkerhet. Syftet är ock-
så att ge kommunen en sådan information om de placerade medlens avkastning och 
riskexponering, i relation till denna finansiella policy, att åtgärder kan vidtas vid 
eventuella avvikelser.

Respektive medelsförvaltare skall en gång per månad lämna en rapport till kommu-
nens ekonomienhet. Rapporten skall vara kommunen tillhanda senast den 10:e i re-
spektive månad och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdra-
gets början, sedan årets början och för föregående månad:

 Marknadsvärdet

 Insatta respektive uttagna medel

 Avkastning

 Avkastning i förhållande till fastställt jämförelseindex

 Förändringar av innehavet under månaden

 De förvaltade medlens tillgångsfördelning i detalj vid senaste månadsskiftet

 Någon form av mått på risken i de olika aktieportföljerna

 Genomsnittlig löptid och räntekänslighet för räntebärande värdepapper

 En skriftlig kommentar över utvecklingen samt en utblick över den närmaste 
framtiden (kvartalsvis)

 Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i denna finansiella policy, avvikel-
sernas orsak samt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder

 Eventuella rapporter om onormala händelser i placeringsverksamheten händel-
sens orsak samt vidtagna åtgärder

Förvaltningsresultatet skall även utvärderas mot relevanta index som mäter utveck-
lingen på de olika marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare 
skall den vikt i respektive index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar 
ligga till grund för utvärderingen.

Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering

Tillgångsslag Index

Nominella räntebärande värdepapper OMRX Bond och OMRX T-Bill eller motsvaran-
de
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Svenska reala räntebärande värdepapper OMRX Real eller motsvarande

Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande

Utländska aktier MSCI All Countries (total return i SEK) eller 
motsvarande

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvalt-
ningen eller upphör att noteras skall annat index väljas.

4.3.7. Redovisning m.m.
Pensionsmedel och medel för banverksavtalet placeras gemensamt i aktie- och ränte-
fonder. Redovisningsmässigt skall medlen kunna skiljas åt.

Rapporter över medelsförvaltningen skall kontinuerligt lämnas till kommunstyrelsen. 
Särskild utvärdering av pensionsmedelsförvaltningen skall göras i årsredovisningen.

5. Upplåning, finansiering
Enligt nuvarande planering (budget 2011–2013) finns inget behov av upplåning un-
der de närmaste åren. Om lånebehov uppkommer skall följande beaktas:

 Kommunfullmäktige beslutar om lånevolym i årsbudget eller tilläggsbudget. 
Kommunstyrelsen verkställer upplåningen utifrån likviditetssituationen.

 Utöver den av fullmäktige beslutade lånevolymen kan kommunstyrelsen besluta 
om kortfristig upplåning för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov. Detta kan ske 
genom krediter i löpande räkning (checkräkningskredit) eller som kortfristiga lån 
(upp till 1 år).

6. Övrigt
Leasing eller annan avbetalningsfinansiering vid köp av inventarier bör endast ske i 
undantagsfall och där särskilda skäl föreligger, t.ex. beträffande personbilar. Med 
leasing avses här s.k. finansiell leasing, dvs. avtal där de fördelar och risker som för-
knippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförts från leasegivaren till lease-
tagaren (Se RKR rekommendation 13.1). 

__________________________

Dokumenttyp Föreskrift
Dokumentnamn Föreskrift för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (”finanspolicy”)
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2011-09-19 § 97
Diarienummer KS/2011:158
Beslutad med stöd av 8 kap. 3 § kommunallagen (1991:900)
Historik Ersätter föreskrift KF 2009-09-21 § 83
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningskontoret
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KS/2019:565-059

§ 114
Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende konkurrensutsättning av 
verksamheter

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

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

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 avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen får fullmäktige, om det inte i lag eller författning anges att angelägen 
ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, 
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § i frågor som rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verksamheten, 
och fattar beslut som är förenade med denna. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i ärenden 
som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att överlämna en 
verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. Bemyndigandet 
gäller under förutsättning att beslutet kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Beslut i sådana 
ärenden ska anmälas till fullmäktige.

Yrkanden
Katja Larsson (S), med instämmande av Bo Lindquist (V), yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till be-
slut.
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Mats Lithner (L), med instämmande av Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till be-
slut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Lithners yr-
kande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller Mats Lithners bifallsyrkande.

NEJ röstar den som bifaller Katja Larssons avslagsyrkande.

Voteringen utfaller enligt följande:

Ja Nej Avstår
Katja Larsson (S) X
Rolf Hagmann (SD) X
Kent Wollmér (S) X
Mats Lithner (L) X
Inger Borgenberg (S) X
Christer Swahn (SD) X
Bengt Åström (S) X
Anneli Kihlstrand (C) X
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Roland Bäck (SD) X
Nils Holmqvist (M) X
Bo Lindquist (V) X
Lars Johnson (M), ordf. X

7 6

Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats 
Lithners yrkande.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 119
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-18
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KS/2019:565-059

§ 119
Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende konkurrensutsättning av 
verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) deltar inte i beslutet.

___

Ärendebeskrivning

Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen får fullmäktige, om det inte i lag eller författning anges att angelägen 
ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, 
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § i frågor som rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verksamheten, 
och fattar beslut som är förenade med denna. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i ärenden 
som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att överlämna en 
verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. Bemyndigandet 
gäller under förutsättning att beslutet kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Beslut i sådana 
ärenden ska anmälas till fullmäktige.

Yrkanden
Mats Lithner (L), med instämmande av Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-18
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-15

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:565-059

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

Kommunstyrelsen 

Bemyndigande avseende beslut om överlämnande av 
kommunal angelägenhet till privat utförare

Sammanfattning
Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen får fullmäktige, om det inte i lag eller författning anges att 
angelägen ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommu-
nal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten 
innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § i frågor som rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verk-
samheten, och fattar beslut som är förenade med denna. I regel kan nämnden själv avgöra hur 
verksamheten lämpligast ska bedrivas. Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige delege-
rat till dem.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnderna var och en inom sitt område för att verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Detsamma gäller när 
skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Förvaltningen föreslår att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl 
att överlämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommu-
nal regi. Bemyndigandet gäller under förutsättning att beslutet kan finansieras inom ramen för 
nämndens budget. Beslut i sådana ärenden ska anmälas till fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- 
och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägen-
het till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återta-
gande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansie-
ras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten, samt

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från 
fullmäktige.
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Redogörelse för ärendet
Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen får kommunfullmäktige, om det inte i lag eller annan författ-
ning anges att angelägen ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln 
av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ (en privat utförare). 
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om 
det finns stöd för det i lag.

Regeln gäller allt överlämnande av vården av kommunala angelägenheter till privaträttsliga sub-
jekt och alltså inte bara s.k. bolagisering till hel- eller delägda kommunala bolag utan också fall 
där kommunen anlitar privata entreprenörer för en kommunal verksamhet.

Det finns två generella begränsningar i kommunens rätt till överlämnande:

1. Överlämnande får inte ske om det finns föreskrift om att den berörda kommunala angelä-
genheten ska handhas i särskild ordning. Den begränsningen har aktualitet på åtskilliga spe-
cialreglerade verksamhetsområden, för vilka speciallagarna inte sällan föreskriver att verk-
samheten eller delar av den ska handhas av en nämnd. Specialregler om överlämnande 
finns bl.a. i plan- och bygglagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

2. Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlämnas bara om det finns 
särskilt lagstöd för det. Till de fåtaliga exemplen på lagstöd för överlämnande av myndig-
hetsutövning hör lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut innebär att fullmäktige delegerar åt kommun-
styrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnämnden att 
fatta beslut i frågor som rör överlämnande av verksamhet inom nämndens ansvarsområde till 
en privat utförare, eller återtagande av sådan verksamhet till kommunal regi. Bemyndigandet 
bör införas i respektive nämnds reglemente, tillsammans med en regel om att beslut fattade i 
sådana ärenden ska anmälas till kommunfullmäktige i särskild ordning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-18

Beslut i ärendet delges

Socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och byggnämnden
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KS/2019:556-107

§ 115
Godkännande av förslag till reviderad bolagsordning för Skärfläckan AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning för Skärfläckan AB.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande bolagsordning för Skärfläckan godkändes av kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85, 
då bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och antogs av bolagsstämman den 
24 november 2006, § 6. Sedan bolagsordningen antogs har kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärkts 
genom ändringar i kommunallagen, men Skärfläckans bolagsordning har inte ännu anpassats till de nya 
reglerna.

År 2018 granskade kommunens revisorer kommunens ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bola-
gen (KS/2018:267). I sin rapport konstaterar revisionen att det saknas vissa numera obligatoriska uppgif-
ter i Skärfläckans bolagsordning, som därmed inte uppfyller gällande lagstiftning. Revisionen rekommen-
derar revisionen kommunstyrelsen bland annat att tillse att det kommunala ändamålet skrivs in i Skärfläc-
kans bolagsordning, och att det i samtliga bolagsordningar tydligt framgår vilket ändamålet är med re-
spektive bolag.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger därför förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan AB. För-
slaget har utarbetats i dialog med bolaget.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 104
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan AB
Nu gällande bolagsordning, godkänd av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och antagen av bolags-
stämman den 24 november 2006, § 6
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KS/2019:556-107

§ 104
Godkännande av förslag till reviderad bolagsordning för Skärfläckan AB

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning för Skärfläckan AB.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande bolagsordning för Skärfläckan godkändes av kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85, 
då bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och antogs av bolagsstämman den 
24 november 2006, § 6. Sedan bolagsordningen antogs har kommunstyrelsens uppsiktsplikt förstärkts 
genom ändringar i kommunallagen, men Skärfläckans bolagsordning har inte ännu anpassats till de nya 
reglerna.

År 2018 granskade kommunens revisorer kommunens ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bola-
gen (KS/2018:267). I sin rapport konstaterar revisionen att det saknas vissa numera obligatoriska uppgif-
ter i Skärfläckans bolagsordning, som därmed inte uppfyller gällande lagstiftning. Revisionen rekommen-
derar revisionen kommunstyrelsen bland annat att tillse att det kommunala ändamålet skrivs in i Skärfläc-
kans bolagsordning, och att det i samtliga bolagsordningar tydligt framgår vilket ändamålet är med re-
spektive bolag.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger därför förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan AB. För-
slaget har utarbetats i dialog med bolaget.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan AB
Nu gällande bolagsordning, godkänd av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och antagen av bolags-
stämman den 24 november 2006, § 6
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-16

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:556-107

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

Kommunstyrelsen 

Godkännande av förslag till reviderad bolagsordning för 
Skärfläckan AB

Sammanfattning
Nu gällande bolagsordning för Skärfläckan godkändes av kommunfullmäktige den 16 oktober 
2006, § 85, då bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och antogs av 
bolagsstämman den 24 november 2006, § 6. Sedan bolagsordningen antogs har kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt förstärkts genom ändringar i kommunallagen, men Skärfläckans bolagsord-
ning har inte ännu anpassats till de nya reglerna.

År 2018 granskade kommunens revisorer kommunens ägarstyrning och uppsikt över de kom-
munala bolagen (KS/2018:267). I sin rapport konstaterar revisionen att det saknas vissa numera 
obligatoriska uppgifter i Skärfläckans bolagsordning, som därmed inte uppfyller gällande lagstift-
ning. Revisionen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen bland annat att tillse att det 
kommunala ändamålet skrivs in i Skärfläckans bolagsordning, och att det i samtliga bolagsord-
ningar tydligt framgår vilket ändamålet är med respektive bolag.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger därför förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan 
AB. Förslaget har utarbetats i dialog med bolaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning för Skärfläckan AB.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Förslag till ny bolagsordning för Skärfläckan AB
Nu gällande bolagsordning, godkänd av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och antagen av 
bolagsstämman den 24 november 2006, § 6

Beslut i ärendet delges

Skärfläckan AB
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Bolagsordning för Skärfläckan AB
Organisationsnummer xxxxxx-xxxx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Skärfläckan AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Burlövs kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamheten
Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotter- 
eller intressebolag, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Burlövs kommun i 
syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Burlövs kommun.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Burlövs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte 
avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör:

 planer som gäller ändrad inriktning av verksamheten,
 bildande av bolag
 köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst en och högst fem suppleanter som 
inträder enligt den ordning som fullmäktige i Burlövs kommun beslutat om för kommunens nämnder 
och styrelser.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Burlövs kommun 
utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning, revisionsberättelse samt 

lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
d) fastställande av arvoden åt styrelsen 

8. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorerna
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

 Bildande av bolag

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
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§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Burlövs kommun.

Denna handling består av tre (3) sidor. Denna bolagsordning beslutades av bolagsstämman i 
Skärfläckan AB 20xx-xx-xx efter godkännande i Kommunfullmäktige i Burlöv 20xx xx-xx, § xxx.
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Bolagsordning 

Org.nr: 556711-1397 

Antagen 2006-11-24 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Skärfläckan AB. 

§ 2 Styrelsens säte 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Burlövs kommun, Skåne län. 

§ 3 Föremål för verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotter- eller 
intressebolag, samt idka annan därmed förenlig verksamhet 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst en och högst fem 
suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 
l st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Burlövs 
kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter. 
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§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämma. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. val av ordförande för stämman 
2. upprättande och godkännande av röstlängd 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. godkännande av dagordning 
6. framläggande av årsredovisning och koncemredovisning samt revisionsberättelse 
7. beslut 

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och balansräkning, 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör, 

8. fastställande av styrel~e- och revisionsarvode samt arvode till lekmannarevisorerna 
9. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt 

suppleanter 
10. val av revisor och suppleant 
11 . annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 9 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§10 Kommunstyrelsens rätt till information 

Kommunstyrelsen i Burlövs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§11 Kommunfullmäktiges yttranderätt 

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas, skall kommunfullmäktige i Burlövs kommun beredas tillfälle att ta ställning. 

§12 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Burlövs 
kommun. 

,/ 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:557-107

§ 116
Utfärdande av reviderade ägardirektiv för Skärfläckan AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utfärda reviderade ägardirektiv för Skärfläckan AB enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande ägardirektiv för Skärfläckan utfärdades av kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85, då 
bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och fastställdes av bolagsstämman den 
24 november 2006, § 8. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB. Förslaget har 
utarbetats i dialog med bolaget.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 105
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-17
Förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB
Nu gällande ägardirektiv, utfärdade av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och fastställda av bolags-
stämman den 24 november 2006, § 6
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:557-107

§ 105
Utfärdande av reviderade ägardirektiv för Skärfläckan AB

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utfärda reviderade ägardirektiv för Skärfläckan AB enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande ägardirektiv för Skärfläckan utfärdades av kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85, då 
bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och fastställdes av bolagsstämman den 
24 november 2006, § 8. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB. Förslaget har 
utarbetats i dialog med bolaget.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-17
Förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB
Nu gällande ägardirektiv, utfärdade av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och fastställda av bolags-
stämman den 24 november 2006, § 6
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-17

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:557-107

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

Kommunstyrelsen 

Utfärdande av reviderade ägardirektiv för Skärfläckan 
AB

Sammanfattning
Nu gällande ägardirektiv för Skärfläckan utfärdades av kommunfullmäktige den 16 oktober 
2006, § 85, då bolaget bildades (då under namnet Starta Eget Boxen 7840 AB), och fastställdes 
av bolagsstämman den 24 november 2006, § 8. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB. 
Förslaget har utarbetats i dialog med bolaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utfärda reviderade ägardirektiv för Skärfläckan AB enligt i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-17
Förslag till nya ägardirektiv för Skärfläckan AB
Nu gällande ägardirektiv, utfärdade av kommunfullmäktige 2006-10-16, § 85, och fastställda av 
bolagsstämman den 24 november 2006, § 6

Beslut i ärendet delges

Skärfläckan AB
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Ägardirektiv för Skärfläckan AB
Ägardirektiv för verksamheten i Skärfläckan AB, (xxxxxx-xxxx) (nedan kallat bolaget), utfärdade av 
kommunfullmäktige Burlövs kommun 2019-xx-xx, § xx, och fastställda av bolagsstämman 2019-xx-xx.

(Ersätter ägardirektiv utfärdade av fullmäktige 2006-xx-xx, § xx.)

Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Skärfläckan AB är moderbolag i Burlövs kommuns bolagskoncern. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.

Bolaget ska utöva en tydlig ägarroll över bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsiktiga 
utveckling och tillväxt. Såsom moderbolag för kommunens hel- och majoritetsägda bolag ska man 
skapa förutsättningar för effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen. 

Bolagets verksamhet och dess förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och författning, av

 gällande bolagsordning,
 gällande ägardirektiv eller av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda 

direktiv, samt av
 förekommande avtal mellan Burlövs kommun och bolaget.

Bolaget ska i sin verksamhet bidra till Burlövs kommuns vision ”Den kreativa mötesplatsen för boende, 
näringsliv, utveckling och kultur”. 

Bolaget ska åstadkomma största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla 
verksamheten i kommunens målområden Attraktiva Burlöv, Tillgängliga Burlöv, Hållbara Burlöv och 
Trygga Burlöv.

Bolaget ska samverka i det strategiska utvecklingsarbetet i kommunen och ska i relevanta delar 
tillämpa planer, policys och program som Burlövs kommunfullmäktige fastställer.

Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider 
mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis 
aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten 
som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut 
huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.
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Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 
uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten 
med ägaren om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägaren redovisa bolagets ställning och resultat i enlighet med av ägaren upprättad 
tidplan. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som 
kan inverka på bolagets verksamhet.

Ägaren ska utan dröjsmål få del av

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsesammanträde
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för 
ägaren när kommunstyrelsen eller behörig företrädare för ägaren så önskar (ägardialog).

Bolagets verksamhet och ändamål 
Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Burlövs kommuns intressen och utöva 
ägarstyrning i kommunens hel- och majoritetsägda bolag.

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 bedriva verksamhet 
som inte är förenlig med bolagsordningen. 

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Burlövs kommun i 
syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Bolaget ska vara ett verktyg för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Förhållanden 
av större vikt ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 

Bolaget ska särskilt leda och styra bolagen i koncernen så att de fokuserar på ökad avkastning för att 
öka möjligheten till självfinansiering av de kommande årens investeringar.

Bolaget ska styra och leda bolagen i koncernen så att kommunkoncernens samlade soliditet ska vara 
minst 40 %.

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget bland annat ansvara för:

 ägarstyrning av dotterbolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv,
 ägardialog med dotterbolagen med fokus på ägardirektiv, budget, affärsplan, större investeringar, 

väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas 
kommunfullmäktige

 utveckling av koncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen
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 att verka för att upprätthålla god ekonomi i bolagskoncernen
 att i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för effektiv uppföljning och 

rapportering på koncernnivå.

Principer för bolagets verksamhet
Styrelsen ska utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess 
målsättning.

Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade 
intresse.

Bolaget ska vid upphandling tillämpa lagen om offentlig upphandling och i övrigt följa kommunens 
gällande principer för upphandling.

Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller 
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska 
bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i 
första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen.

Ekonomiska förutsättningar
Allmänt
Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och lång 
sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, 
investeringsbehov och ekonomiska risker.
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Kapitalförvaltning
Bolaget ska ha en långsiktigt stabil ekonomi och kommunens risk ska ligga på en låg och kontrollerad 
nivå.

Om bolaget har långfristiga finansiella tillgångar eller skulder ska de finansiella riskerna hanteras i 
enlighet med av bolaget upprättad finanspolicy vilken ska godkännas av kommunstyrelsen. En sådan 
policy ska i riskhänseende anknyta till kommunens finanspolicy, dvs. bolaget tillåts inte ta större 
finansiella risker än kommunen gör i sin finanspolicy.

Bolagets affärsplan och budget
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan (resultat- och balansräkning, investeringar, finansieringsbehov) 
med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd affärsplan och budget ska tillställas ägaren i enlighet med av ägaren upprättad tidplan.

Kommunens koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.

Bolagets rapportering ska innehålla information som underlättar för kommunstyrelsen att utöva sin 
uppsiktsplikt.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska lämna de uppgifter som avses i första och tredje styckena i enlighet med av kommunen 
upprättad tidplan.

Mål för årligt resultat
Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt koncernbidrag 
från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att bolagets kostnader varje år ska täckas helt av utdelning 
alternativt koncernbidrag.

Avkastning/utdelning/koncernbidrag (värdeöverföring)
Bolaget bör såsom direktavkastning ge ägaren en utdelning som är skälig med hänsyn till bolagets 
resultat och ekonomiska ställning. Utdelning ska utbetalas till ägaren senast den 30 juni året efter 
verksamhetsåret.

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade 
medel och/eller upplåning. Ägaren ska ställa säkerhet. Detta ska ske genom kommunal borgen.

Avgift för kommunal borgen
Bolaget ska till kommunen betala en marknadsmässig avgift för utnyttjade krediter som har kommunal 
borgen som säkerhet, för att kompensera för de bättre villkor som åtagandena kan innebära.

Övrigt
Bolaget ska medverka i av kommunen upprättat koncernkontostruktur i syfte att uppnå kostnads-
synergier. 
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Suppleanter
För suppleanters inträde gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift ska 
ordningen för suppleanters inträde bestämmas av kommunfullmäktige.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Burlövs kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar.

Arkivreglemente
Burlövs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Burlövs kommun.
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Ägardirektiv 

Ägardirektiv för verksamheten i Skärfläckan AB, nedan kallat bolaget, antagna av 
kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2006-10-1 6 § 85 och fastställda av bolags
stämman 2006-11-24. 

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Burlövs kommun. 
Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kom
munfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhål
lande till kommunen genom 

a gällande bolagsordning, 
b gällande ägardirektiv, 
c av fullmäktige och kommunstyrelse enligt ovan särski lda direktiv, samt 
d förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

2 Kommunens direktivrätt 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv 
om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 
författning. 

3 Kommunens insyn och styrfunktion 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ut
övar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelse
reglementet. 

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. 
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter sam
råd med bolagets styrelse. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

1 (4) 
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4 Föremålet för bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet, som till den art den anges i bolagsordningen, är att 
äga och förvalta aktier i dotter- eller intressebolag samt idka annan därmed förenlig 
verksamhet. 

Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal 
kompetens. 

5 Ömsesidiga förpliktelser 

Bolaget skall i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2006-10-16 § 85 äga och för
valta aktier i dotter- och intressebolag, samt idka annan därmed förening verksamhet.. 
Avsikten med den beslutade aktierättsliga koncernbildningen är att Bolaget genom 
erhållande av koncernbidrag från dotterbolagen skall kunna finansiera den räntekostnad 
som uppkommit när Bolaget genom köp kommit i besittning av aktierna i dotter
respektive intressebolag. 

Burlövs kommun, som ägare av aktierna i Skärfläckan AB, förbinder sig i och med dessa 
ägardirektiv att för sin del via aktieägartillskott årligen erlägga ett belopp motsvarande 72 
procent av erhållet räntebelopp enligt ovan till Skärfläckan AB. 

Skärfläckan AB skall i enlighet med dessa ägardirektiv för sin del erlägga erhållet 
aktieägartillskott från Burlövs kommun till respektive dotterbolag i proportion till erhållet 
koncernbidrag. Det ankommer på styrelsen i Skärfläckan AB att lämna ägardirektiv med 
detta innehåll till respektive dotterbolag. 

Styrelsen i Skärfläckan AB skall årligen fatta beslut om storleken på koncernbidragen. 

Det åligger Skärfläckan AB att förelägga respektive dotterbolag av kommunfullmäktige 
antagna ägardirektiv. 

6 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrel
sen har att utforma organisationen så att de bästa förntsättningarna för bolagets ändamål 
och mål tillgodoses. 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grnnder under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. 
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7 Underställandeplikt 

Kommunfullmäktiges beslut skall inhämtas såvitt avser 
a större investeringar, 
b bildande och förvärv av dotterbolag, 
c planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, eller 
d övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall un
derställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. 

8 Underlag för sammanställd redovisning 

Bolaget skall årligen vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen det 
underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning en
ligt lagen om kommunal redovisning. 

9 lnformationsskyldighet 

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att 
till kommunen snarast översända: 

a protokoll från bolagsstämma, 
b protokoll från styrelsesammanträde, 
c bolagets årsredovisning, 
d revisionsberättelse, samt 
e granskningsrapport. 

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bola
get ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinns äger bolaget 
utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

10 Suppleanters inträde mm 

För suppleanters inträde gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift 
skall ordningen för suppleanters inträde bestämmas av kommunfullmäktige. 
Suppleant skall alltid kallas ti ll styrelsesammanträde. 
Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter leda
mot. 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt 
som gäller för ledamot. 

3 (4) 

Nu gä
lla

nde 

äg
ard

ire
kti

v

190



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:395-006

§ 117
Sammanträdesplanering 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesplanering för år 2020 enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesplanering för 2020. Planeringen 
omfattar samtliga kommunens nämnder och utskott.

Kommunfullmäktige har i respektive nämnds reglemente slagit fast att fullmäktige beslutar inför varje 
nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens nämnder, utskott och beredningar. 

Utöver de av fullmäktige fastställda sammanträdena äger nämnderna själva besluta om extra sammanträ-
den för nämnden och dess utskott. Om det föreligger särskilda skäl för det, får nämnds eller utskotts ord-
förande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om förändringar uti-
från fullmäktiges planering sker måste hänsyn tas till befintliga budget- och uppföljningsprocesser, och 
annan kommungemensam planering. Samråd ska ske med kommunledningsförvaltningen.

Utgångspunkten har vid planeringen varit att anpassa nämndernas sammanträden till kommunens bud-
get- och uppföljningsprocesser. Torsdagar och fredagar har i möjligaste mån hållits mötesfria och sam-
manträden ska om möjligt inte hållas samtidigt.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 116
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:395-006

§ 116
Sammanträdesplanering 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesplanering för år 2020 enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesplanering för 2020. Planeringen 
omfattar samtliga kommunens nämnder och utskott.

Kommunfullmäktige har i respektive nämnds reglemente slagit fast att fullmäktige beslutar inför varje 
nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens nämnder, utskott och beredningar. 

Utöver de av fullmäktige fastställda sammanträdena äger nämnderna själva besluta om extra sammanträ-
den för nämnden och dess utskott. Om det föreligger särskilda skäl för det, får nämnds eller utskotts ord-
förande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om förändringar uti-
från fullmäktiges planering sker måste hänsyn tas till befintliga budget- och uppföljningsprocesser, och 
annan kommungemensam planering. Samråd ska ske med kommunledningsförvaltningen.

Utgångspunkten har vid planeringen varit att anpassa nämndernas sammanträden till kommunens bud-
get- och uppföljningsprocesser. Torsdagar och fredagar har i möjligaste mån hållits mötesfria och sam-
manträden ska om möjligt inte hållas samtidigt.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-12

1/3

DIARIENUMMER

KS/2019:395-006

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesplanering 2020

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesplanering för 2020. Pla-
neringen omfattar samtliga kommunens nämnder och utskott.

Kommunfullmäktige har i respektive nämnds reglemente slagit fast att fullmäktige beslutar inför 
varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens nämnder, utskott och 
beredningar. 

Utöver de av fullmäktige fastställda sammanträdena äger nämnderna själva besluta om extra 
sammanträden för nämnden och dess utskott. Om det föreligger särskilda skäl för det, får 
nämnds eller utskotts ordförande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. Om förändringar utifrån fullmäktiges planering sker måste hänsyn tas till befint-
liga budget- och uppföljningsprocesser, och annan kommungemensam planering. Samråd ska 
ske med kommunledningsförvaltningen.

Utgångspunkten har vid planeringen varit att anpassa nämndernas sammanträden till kommu-
nens budget- och uppföljningsprocesser. Torsdagar och fredagar har i möjligaste mån hållits 
mötesfria och sammanträden ska om möjligt inte hållas samtidigt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa sammanträdesplanering för år 2020 enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Kommunledningsförvaltningens upprättade förslag tar sin utgångspunkt i den kommungemen-
samma budget- och uppföljningsprocessen för kommunen, och nämndernas sammanträden är 
planerade utifrån denna. Syftet är att uppnå en mer effektiv kommunal ärendeprocess. Nämn-
derna bör endast i undantagsfall frångå fullmäktiges plan och då efter samråd med kommunled-
ningsförvaltningen för att undvika att processerna fördröjs

Kommunfullmäktige sammanträder 
kl. 18.00 om inget annat anges.

Måndagen den 10 februari
Måndagen den 23 mars
Måndagen den 27 april
Måndagen den 18 maj
Måndagen den 15 juni, kl. 17.00
Måndagen den 21 september
Måndagen den 19 oktober
Måndagen den 16 november
Måndagen den 14 december

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 18.00.

Måndagen den 27 januari
Måndagen den 24 februari
Måndagen den 9 mars
Tisdagen den 14 april
Måndagen den 4 maj
Måndagen den 1 juni
Måndagen den 7 september
Måndagen den 5 oktober
Måndagen den 26 oktober
Måndagen den 30 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder kl. 9.00 om inget annat 
anges

Tisdagen den 21 januari
Tisdagen den 11 februari
Tisdagen den 3 mars
Tisdagen den 6 april
Tisdagen den 28 april
Tisdagen den 26 maj 
Tisdagen den 16 juni
Tisdagen den 1 september
Tisdagen den 22 september
Onsdagen den 21 oktober, kl. 13.00
Tisdagen den 17 november
Tisdagen den 15 december

Kommunstyrelsens planutskott 
sammanträder kl. 9.00, om inget annat 
anges.

Måndagen den 13 januari
Måndagen den 30 mars
Måndagen den 25 maj, kl. 13.00
Måndagen den 24 augusti
Måndagen den 12 oktober
Måndagen den 16 november

Utbildnings- och kulturnämnden 
sammanträder kl. 18.00.

Onsdagen den 29 januari
Onsdagen den 26 februari
Onsdagen den 25 mars
Onsdagen den 29 april
Måndagen den 8 juni
Måndagen den 31 augusti
Måndagen den 12 oktober
Måndagen den 7 december

Utbildnings- och kulturnämndens 
arbetsutskott sammanträder kl. 9.00, om 
inget annat anges.

Måndagen den 13 januari, kl. 13.00
Måndagen den 10 februari
Måndagen den 9 mars
Onsdagen den 15 april, kl. 13.00
Måndagen den 25 maj
Måndagen den 17 augusti
Måndagen den 28 september
Måndagen den 23 november

Socialnämnden sammanträder kl. 18.00.

Torsdagen den 27 februari
Torsdagen den 30 april
Torsdagen den 11 juni
Torsdagen den 27 augusti
Torsdagen den 15 oktober
Torsdagen den 10 december
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Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträder kl. 8.30.

Onsdagen den 8 januari
Onsdagen den 29 januari
Onsdagen den 12 februari
Onsdagen den 4 mars
Torsdagen den 26 mars
Onsdagen den 15 april
Torsdagen den 7 maj
Onsdagen den 27 maj
Onsdagen den 17 juni
Onsdagen den 8 juli
Onsdagen den 29 juli
Onsdagen den 12 augusti
Onsdagen den 2 september
Onsdagen den 16 september
Onsdagen den 30 september

Torsdagen den 22 oktober
Onsdagen den 11 november
Onsdagen den 25 november
Onsdagen den 16 december

Miljö- och byggnämnden sammanträder kl. 
18.00.

Tisdagen den 28 januari
Tisdagen den 25 februari
Tisdagen den 31 mars
Tisdagen den 28 april
Tisdagen den 16 juni
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 13 oktober
Tisdagen den 17 november
Tisdagen den 15 december

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:561-107

§ 124
Framställan om kommunfullmäktiges ställningstagande: Förvärv av del av Arlöv 
17:10

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka att Burlövs Bostäder AB fullföljer påbörjad upphandling för projektstart av byggnation i enlig-
het med i ärendet redovisad framställan.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs Bostäder AB hemställer i skrivelse den 9 augusti 2019 om att kommunfullmäktige tar ställning till 
om bolaget ska fullfölja påbörjad upphandling för projektstart av byggnation inom fastigheten Arlöv 
17:10.

Bolaget har med Wennerths väg AB c/o BARGI AB den 17 juni 2019 träffat avtal om fastighetsöverlåtelse. 
Bolaget har för avsikt att efter det att ny fastighetsbildning och ny detaljplan vunnit laga kraft bygga cirka 
96 bostadslägenheter.

Enligt bolagsordningen § 5 ska bolaget bereda moderbolaget och kommunfullmäktige möjlighet att ta 
ställning större investeringar, vilka är av sådan omfattning att det väsentligt påverkar bolagets långsiktiga 
ekonomi.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12
Framställan från Burlövs Bostäder AB 2019-08-09
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:561-107

§ 115
Framställan om kommunfullmäktiges ställningstagande: Förvärv av del av Arlöv 
17:10

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillstyrka att Burlövs Bostäder AB fullföljer påbörjad upphandling för projektstart av byggnation i enlig-
het med i ärendet redovisad framställan.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs Bostäder AB hemställer i skrivelse den 9 augusti 2019 om att kommunfullmäktige tar ställning till 
om bolaget ska fullfölja påbörjad upphandling för projektstart av byggnation inom fastigheten Arlöv 
17:10.

Bolaget har med Wennerths väg AB c/o BARGI AB den 17 juni 2019 träffat avtal om fastighetsöverlåtelse. 
Bolaget har för avsikt att efter det att ny fastighetsbildning och ny detaljplan vunnit laga kraft bygga cirka 
96 bostadslägenheter.

Enligt bolagsordningen § 5 ska bolaget bereda moderbolaget och kommunfullmäktige möjlighet att ta 
ställning större investeringar, vilka är av sådan omfattning att det väsentligt påverkar bolagets långsiktiga 
ekonomi.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12
Framställan från Burlövs Bostäder AB 2019-08-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-12

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:561-107

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

Kommunstyrelsen 

Framställan om kommunfullmäktiges ställningstagande i 
ärende om förvärv av del av fastigheten Arlöv 17:10 – 
Burlövs Bostäder AB

Sammanfattning
Burlövs Bostäder AB hemställer i skrivelse den 9 augusti 2019 om att kommunfullmäktige tar 
ställning till om bolaget ska fullfölja påbörjad upphandling för projektstart av byggnation inom 
fastigheten kv. Ugglan.

Bolaget har med Wennerths väg AB c/o BARGI AB den 17 juni 2019 träffat avtal om fastighetsö-
verlåtelse. Bolaget har för avsikt att efter det att ny fastighetsbildning och ny detaljplan vunnit 
laga kraft bygga cirka 96 bostadslägenheter.

Enligt bolagsordningen § 5 ska bolaget bereda moderbolaget och kommunfullmäktige möjlighet 
att ta ställning större investeringar, vilka är av sådan omfattning att det väsentligt påverkar bola-
gets långsiktiga ekonomi.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillstyrka att Burlövs Bostäder AB fullföljer påbörjad upphandling för projektstart av byggna-
tion i enlighet med i ärendet redovisad framställan.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12
Framställan från Burlövs Bostäder AB 2019-08-09

Beslut i ärendet delges

Burlövs Bostäder AB
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Förvärv genom del av fastigheten Burlöv Arlöv 17:10

Burlövs Bostäder AB (bolaget) har med Wennerthsväg AB c/o BARGI AB den 17 juni 2019 träffat 
avtal om fastighetsöverlåtelse. Bolaget har för avsikt att efter det att ny fastighetsbildning och ny 
detaljplan vunnit laga kraft bygga cirka 96 bostadslägenheter i princip enligt bifogad handling. 
Bostäderna omfattar två etapper om 30 + 66 lägenheter och där de 66 lägenheterna byggs på det 
aktuella rödmarkerade markförvärvet, se bifogad handling.  

Enligt bolagsordningen § 5 ska bolaget bereda moderbolaget och kommunfullmäktige möjlighet att ta 
ställning större investeringar, vilka är av sådan omfattning att det väsentligt påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi.

Av bolagets ägardirektiv framgår även att ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess 
verksamhet. Ägaren har fått information via bolagets styrelseprotokoll 190318 och 190527 samt vid 
ägarmöte 190416. 

Förvärvet är vilkorat att ny fastighetsbildning kan genomföras samt att ny detaljplan vinner laga kraft 
inom två år. Byggnationen av etapp I som omfattar 30 och bedöms få en ny detaljplan under början av 
2020.

Bolagets engagemang i kv. Södra Pilevallen skall ses i perspektivet av en annan del av ägardirektivet, 
nämligen att bolaget aktivt skall utveckla trygga, säkra miljöer för de boende samt genom 
nyproduktion av hyresrätter aktivt stödja en långsiktigt balanserad bostadsmarknad. Vidare slås fast i 
ägardirektiven att bolaget genom sin verksamhet aktivt skall arbeta för att Burlövs kommun ska 
uppfattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Bolaget står nu inför ansökande om ny fastighetsbildning samt påkallande och genomförande av en ny 
detaljplan för att kunna fullfölja fastighetsöverlåtelseavtalet. Det står klart att planerad investering i 
form av markköp och nybyggnation är av en sådan omfattning att det väsentligt påverkar bolagets 
ekonomi.

Bolaget begär därför att kommunfullmäktige tar ställning till om bolaget ska fullfölja påbörjat förvärv 
genom del av fastigheten Burlöv Arlöv 17:10 och i förlängningen upphandling av ca 66 nya 
lägenheter.

Arlöv den 9 augusti 2019

Burlövs Bostäder AB

Leif Westin Mats Åsemo

Ordförande VD
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Aktuell mark vid Strandgatan/Vintergatan i Arlöv

Aktuell skiss för bostadsbebyggelse Strandgatan/Vintergatan i Arlöv
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 123
Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Tågarp 15:11

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriförrättning 
under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad för han-
delsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt planbesked för 
att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag 
tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark förutom en privatägd remsa mark 
längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås annan 
allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cykelvägen mellan 
Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essentiella i exploateringsavtalet.  
I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsavtalet. Hade inte markområdet om-
vandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden som i 
detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och bygglagen. Marken 
värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya detaljplanen antas. I 
detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål och har därmed att ganska högt 
värde. 

Förslag på att godkänna exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen har medel äs-
kats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under år 2020. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26, § 114
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 114
Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Tågarp 15:11

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriförrättning 
under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad för han-
delsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt planbesked för 
att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag 
tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark förutom en privatägd remsa mark 
längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås annan 
allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cykelvägen mellan 
Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essentiella i exploateringsavtalet.  
I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsavtalet. Hade inte markområdet om-
vandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden som i 
detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och bygglagen. Marken 
värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya detaljplanen antas. I 
detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål och har därmed att ganska högt 
värde. 

Förslag på att godkänna exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen har medel äs-
kats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under år 2020. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-08

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:210-217

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

Kommunstyrelsen 

Godkännande av exploateringsavtal för Tågarp 15:11 

Sammanfattning
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad 
för handelsändamål med tillhörande parkeringsplats. Den 3 april 2018, § 14, erhöll fastighetsä-
garen av kommunstyrelsens planutskott positivt planbesked för att pröva lämpligheten i att på 
del av fastigheten också kunna bedriva handel med livsmedel. Ett detaljplaneförslag tas just nu 
fram för detta ändamål. Hela fastigheten föreslås bli kvartersmark förutom en idag privatägd 
remsa mark längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas från kvartersmark till allmän plats-
mark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås 
annan allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bredda gång- och 
cykelvägen mellan Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det es-
sentiella i avtalet.  

Markområdet föreslås lösas in för 100 000 kr. Till detta kommer kostnad för lantmäteriförrätt-
ningen, ca 50 000 kronor. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal med Hantverkaregatan 32 AB enligt i ärendet redovi-
sat förslag,

att anslå medel för marköverlåtelsen med 100 000 kronor samt 50 000 kronor för lantmäteriför-
rättning under år 2020, samt

att anslagen finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.
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Redogörelse för ärendet
Fastigheten Tågarp 15:11 ligger på Hantverkaregatan 32 och består idag av en större byggnad 
för handelsändamål med tillhörande parkeringsplats. I april 2018 erhöll fastighetsägaren positivt 
planbesked för att pröva lämpligheten i att på del av fastigheten också driva handel med livsme-
del. Ett detaljplaneförslag tas just nu fram för detta. Hela fastigheten föreslå bli kvartersmark 
förutom en privatägd remsa mark längs Hantverkaregatan som föreslås omvandlas till allmän 
platsmark för gång- och cykelväg. 

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett förslag till exploateringsavtal fram. Då det inte föreslås 
annan allmän platsmark inom fastigheten än de ca 1 200 m² som planeras bli en gång- och cy-
kelvägen mellan Hantverkaregatan och fastigheten är överlåtelsen av markområdet det essenti-
ella i exploateringsavtalet.  I övrigt regleras giltigheten av samt överlåtelsen av exploateringsav-
talet. Hade inte markområdet omvandlats från kvartersmark till allmän platsmark hade det inte 
behövts något exploateringsavtal alls.

För att genomföra detaljplaneförslaget kommer kommunen behöva lösa in mark. Markområden 
som i detaljplaner ändras till allmän platsmark ska lösas in av kommuner enligt plan- och byggla-
gen. Marken värderas då med utgångspunkt från det marken varit planlagd för innan den nya 
detaljplanen antas. I detta fall är området idag kvartersmark och planlagt för handelsändamål 
och har därmed att ganska högt värde. Med utgångspunkt från detta har exploatören begärt 
totalt 100 000 kronor vilket bedöms som ett rimligt pris.

Förutom kostnaden för inlösen av mark kommer också kostnad för att hos lantmäteriet reglera 
in området i befintlig gatufastighet uppstå. Detta förfarande bedöms kosta ungefär 50 000 kro-
nor.

Utbyggnad av gång- och cykelvägen framför Hantverkaregatan 32 planeras utföras när arbetet 
med ombyggnation av Hantverkaregatan görs och när gång- och cykelvägen kan nå Stationstor-
get vilket kräver tillgång till mark på privatägd fastighet mellan torget och Tågarp 15:11. Medel 
för detta kommer att sökas senare.

Förslag på att godkänna bilagt exploateringsavtal föreligger. För genomförandet av detaljplanen 
har medel äskats för inlösen av mark samt för lantmäteriförrättning vilka beräknas göras under 
år 2020. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Förslag till exploateringsavtal

Beslut i ärendet delges

Mark- och exploateringsstrateg
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EXPLOATERINGSAVTAL 

1. Parter: Burlövs kommun (212000-1025)

(Kommunen)

Box 53

232 21 Arlöv

Hantverkaregatan 32 Malmö AB (556661-0969)

(Exploatören)

c/o Citco, Stureplan 4C, 4tr

114 35 Stockholm

2. Bakgrund
Exploatören har ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten Tågarp 15:11 i 
Burlövs kommun (Fastigheten). Syftet med planprövningen är att pröva lämpligheten 
i att nyttja del av fastigheten Tågarp 15:11 för livsmedel. Blir det en ändring av 
detaljplanen som uppfyller syftet kan livsmedelshandel bedrivas i del av byggnaden.

3 Syfte
Syftet med etta exploateringsavtal är att klargöra de ekonomiska konsekvenserna 
och tydliggöra ansvarsfördelningen av detta.

4 Exploateringsområdet
Exploateringsområdet är utpekat på bilagd karta, bilaga 1. Det består av del av 
fastigheten Tågarp 15:11 och del av Tågarp 15:1. 

5 Detaljplan
För Fastigheten finns en gällande detaljplan, ”Detaljplan för område Tågarp 15:11, 
Arlöv i Burlövs kommun” DP 224. Genomförandetiden för denna detaljplan har gått 
ut. Exploatören har ansökt om och erhållit positivt planbesked av planutskottet i 
Burlövs kommun. En planprocess med syftet att pröva lämpligheten av att nyttja del 
av Fastigheten för ändamål handel med livsmedel pågår.
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6 Vatten och avlopp
VA-SYD, huvudman för vatten och avlopp i Burlövs kommun anlägger och bekostar 
ledningar för vatten och avlopp och anvisar förbindelsepunkter. Anläggningsavgifter 
erläggs av Exploatören enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxor.

7 Allmänna anläggningar och inlösen av mark
Inom exploateringsområdet föreslås en del av Fastigheten omfattande ca  1 200m², 
såsom markerats i Bilaga 2, göras om från kvartersmark till allmän platsmark, gata, 
(”Området”). Hantverkaregatan i Området föreslås breddas för att ge möjlighet att 
anlägga en allmän gång- och cykelväg. Området övergår till allmän platsmark och 
Kommunen kommer lösa in marken för en summa av 100 000 kronor. Kommun ska  
på egen bekostnad anlägga gång- och cykelvägen samt ansöka om och bekostar 
lantmäteriförrättningen samt ev andra inskrivningskostnader som krävs för att 
Kommunen ska få äganderätt till Området. Sedvanligt överlåtelseavtal ska ingås 
mellan Exploatören och Kommunen varvid Exploatören ska friskrivas från allt ansvar 
för Området. Kommunen ska ansvara för arbete och kostnader inkl. eventuella 
utrednings- och saneringskostnader, som krävs för att Området ska kunna användas 
för avsett ändamål. 
Inga ytterligare allmänna anläggningar förekommer i detaljplaneförslaget

8 Område för bullerskydd
Inom kvartersmark och på fastigheten Tågarp 15:11 föreslås användningen 
”Bullerskydd” skapas. Syftet är att i framtiden ge möjligheten att anlägga ett 
bullerskydd för framtida byggnation utanför exploateringsområdet. 

9 Giltighet
Detta avtal är giltigt under förutsättning att:
- Behörig instans i Burlövs kommun, vilket vid tillfälle för avtalstecknande är 

kommunfullmäktige, antar förslag till ”Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.”  
DP 276. I beslut vilket sedan vinner laga kraft.

- Behörig instans i Burlövs kommun, vilket vid tillfälle för avtalstecknande är 
kommunfullmäktige, godkänner detta förslag till Exploateringsavtal i beslut vilket 
sedan vinner laga kraft.

- Exploatörens styrelse godkänner projektet och ger startbesked.

10 Överlåtelse av avtal
Exploatören har inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta 
avtal till annan än bolag inom samma koncern.
Skriftligt medgivande krävs också om Exploatören säljer bolaget eller dess aktier.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav vardera part erhållit var 
sitt.
 

Stockholm den 2019- Arlöv den 2019-
Hantverkaregatan 32 Malmö AB Burlövs kommun

………………………………………. …………………………………..

………………………………………. ……………………………………
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Credits not available.

augusti 1, 2019Bilaga 1, Exploateringsområdet

 

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]
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Credits not available.

augusti 1, 2019Bilaga 2, Markinlösen

 

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 118
Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kommunfullmäkti-
ge antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

___

Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Planområdet 
avgränsas av Södra stambanan i väst, av Kronetorpsvägen i norr, parkeringsplatsen till Burlöv Center i öst 
och mot parkeringsplatsen söder om befintlig byggnad. Planområdet är cirka 2,1 ha. Fastigheten Tågarp 
15:11 är privatägd, Hantverkaregatan ägs av Burlövs kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel 
med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den 
nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av 
en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan 
för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7‒28 juni 2019 enligt plan- och bygg-
lagen 5 kap. 18 §. Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i 
granskningsutlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens planutskott 2019-08-26, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-01
Plankarta 2019-08-26
Illustrationsplan 2019-08-26
Planbeskrivning 2019-08-26
Granskningsutlåtande 2019-08-26
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:210-217

§ 24
Antagande av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kommunfullmäkti-
ge antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från Handel 
med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den 
nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av 
en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan 
för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detaljplan för 
del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) 5 kap 18 §. 

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i granskningsutlåtandet. 
Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett några ändringar i plan-
handlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-07-01

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:210-217

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fanny Jakobsson 
Telefon: 040-625 61 49 
E-post: fanny.jakobsson@burlov.se 

Kommunstyrelsens planutskott 

Antagande av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från 
Handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel 
med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel 
och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att 
utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-
och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detalj-
plan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §. 

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om anta-
gande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Hantverkaregatan 32 Malmö AB underskrivet och av kom-
munfullmäktige antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av 
Tågarp 15:11 m.fl.
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Redogörelse för ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från 
Handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel 
med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel 
och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att 
utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-
och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Planförslaget innefattar:

 Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av 
planområdet. 

 Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen.

 Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på sam-
råd med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.

Samrådsmöte hölls den 6 mars, 2019 klockan 18.00 i Stora sessionssalen i medborgarhuset i 
Arlöv.

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för Detalj-
plan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om anta-
gande.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef

Ärendebilagor

Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Beslut i ärendet delges

Thorsten Slytå
thorsten.slyta@mandg.com
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Planbeskrivning – Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 
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Planbeskrivning – Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210  

Antagandehandling 2019-08-26 2 (23) 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom 
kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består 
av en plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning (denna handling). 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd.  

Planprocessen  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2018:1732) 
och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen 
ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras 
antingen med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. Denna detaljplan planläggs med standardförfarande. De två senare omfattar 
två remissrundor (samråd och granskning), där sakägare, myndigheter och andra 
berörda kan komma in med synpunkter. Därefter antar 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen 
överklagar beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att 
antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. 

Om inga oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft hösten 2019.  

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

början av 2019 våren 2019
sommar/höst 

2019
sommar/höst 

2019
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Antagandehandling 2019-08-26 3 (23) 
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Syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens 
användningsområde från Handel med skrymmande varor och därtill hörande 
komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen 
omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en 
livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för 
Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång-och cykelbanor 
på gatans båda sidor.  

Planförslaget innefattar: 

• Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för 
del av planområdet.  

• Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen. 

• Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan. 

 

Planområdets läge i Burlöv. 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationsplan 

Följande handlingar skickas inte ut men finns tillgängliga på kommuns hemsida: 

• PM Parkerings- och trafikutredning DP för Tågarp 15:11 m.fl. (WSP 2018-10-
29)  

• Kompletterande risk PM Kronetorp - Tågarp 15:11 (ÅF 2018-11-01, rev. 2019-
05-02) 

• Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren till Burlöv 15:11 avseende 
riskreducerande åtgärder (2008-05-05)  
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Bakgrund  

Gällande detaljplan för Tågarp 15:11 medger H - handel med skrymmande varor och 
därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel. Planändringen initierades genom att en 
dagligvarubutik har önskemål om att flytta in i befintlig byggnad inom planområdet.   

I samband med detaljplanen önskar Burlövs kommun justera marken kring 
Hantverkaregatan varpå sträckan som angränsar till Tågarp 15:11 kommer att ingå i 
planområdet.  

Plandata 

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i 
Arlöv. Planområdet avgränsas av Södra stambanan i väst, av Kronetorpsvägen i norr, 
parkeringsplatsen till Burlöv Center i öst och mot parkeringsplatsen söder om befintlig 
byggnad. Planområdet är cirka 2,1 ha. 

Tågarp 15:11 är privatägd, Hantverkaregatan ägs av Burlövs kommun.  

 

Planområdets avgränsning. 
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Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken/Betydande miljöpåverkan 

Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 
5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 
Detaljplanen syftar till att utöka markanvändningen med handel med livsmedel inom 
planområdet. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan/Framtidsplan 

I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsförklarad 2018-05-
02) föreslås Burlöv centrum utvecklas till en attraktiv, tät, blandad miljömässigt hållbar 
stad med personintensiva utåtriktade verksamheter, bostäder och citykänsla närmast 
Burlöv C. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Detaljplan 

För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan för Tågarp 15:11, Burlöv centrum 
som medger handel med skrymmande varor och tillhörande komplementvaror, se 
område innanför blå linje på bild nedan. Planen medger ej livsmedel. Ett mindre 
område utmed spårområdet omfattas av järnvägstrafik för perrong. Planen vann laga 
kraft 2008-10-27 och hade en genomförandetid på 10 år. Genomförandetiden har 
därmed gått ut. 

För den del av planområdet som omfattas av Hantverkaregatan gäller Förslag till 
stadsplan för centrum i Burlövs kommun från 1968, se område innanför röd linje på 
bild nedan. Det aktuella användningsområdet avser trafikändamål. Genomförandetiden 
för planen har gått ut. 

 

Gällande detaljplaner. 

Gällande plan från 
2008. 

Gällande plan från 1968 
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Övriga kommunala styrdokument och beslut 

Trafikplan 

Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument som ska fungera 
tillsammans med översiktsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett 
hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen gående, cyklister och resande 
med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor.  

Riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljö 

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården Alnarp-Burlöv M:K77. 
Riksintresset uttrycker sig genom det öppna sammanhängande odlingslandskapet, de 
fria vyerna med skarp åtskillnad mellan tätort och odlingslandskap samt det lokala 
vägnätet som sammanbinder storgårdar, sockencentrum, egnahemsområde och tätort 
med varandra liksom de större regionala och nationella kommunikationsstråken.  

Planförslaget omfattar en redan idag exploaterad fastighet utmed riksintressets gräns 
mot Södra stambanan och påverkar varken bebyggelsen eller gatunätets struktur som 
skulle kunna påverka riksintressets värde och uttryck. 

Riksintresse för kustzonen 

Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzonen. 
Riksintresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärden. Förslaget innebär tätortsutveckling och bedöms därför 
inte ha negativ inverkan på riksintresset för kustzonen. 

Riksintresse järnväg 

Södra stambanan omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade 
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för tågtrafik mellan Sverige, Danmark och 
kontinenten. Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket 
viktig för både person- och godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps stationer utmed Södra stambanan är 
stationer av riksintresse. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Detaljplanens genomförande bedöms inte ha negativ inverkan på 
riksintresset.  

Kulturmiljölagen 

Fornlämningar 

Fastigheten berörs av fornlämningen med RAÄ-nummer Burlöv 46:1 som utgörs av en 
by-/gårdstomt på den västra sidan av järnvägen. Fornlämningen är avskild från 
fastigheten genom Södra stambanan och området är dessutom bebyggt med 
industriverksamheter på den västra sidan varpå ett genomförande av detaljplanen inte 
bedöms påverka fornlämningen. Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska detta 

anmälas till Länsstyrelsen enligt 2 kap. KML (1988:950). 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 

Platsens historia  

Järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes 1856. Arlöv växte som ort, med bland annat 
bostäder till arbetarna på sockerbruket. 1871 fick Arlöv en station. Den låg mellan det 
växande sockerbruket och Järnvägsgatan. 

På 1960-talet startade miljonprogrammet och en ny, expansiv period i Arlövs historia. 
Då byggdes bostäderna i Lillevångsområdet och Burlöv Center invigdes 1971.Ungefär 
samtidigt som Burlöv Center byggdes tillkom också höghusområdet Svenshög, som 
ligger söder om köpcentrat. Norr om järnvägen revs Tågarps by 1973 för att ge plats åt 
den växande industribyn. 

En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983 mellan Burlöv Center och Arlövs företagsby, en 
dryg kilometer nordost om den gamla som revs 1987. Stationen fick namnet Burlövs 
station. 

Områdets karaktär 

Området ligger mellan Södra stambanan och Burlöv Center och innehåller idag en 
större byggnad med sällanköpshandel i större skala samt tillhörande parkering.   

 

Planområdet ligger direkt ovanför Södra stambanan på bilden.  

Bebyggelse, verksamheter och service 

Bostäder 

Inga bostäder finns idag i närområdet. Inom detaljplanen för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv 
Centralstation som planläggs parallellt föreslås cirka 350 nya bostäder sydväst om 
planområdet.   

Arbetsplatser, service 

Befintlig byggnad inom planområdet innehåller idag butiker. Burlöv Center innehåller 
också butiker, dagligvaruhandel, gym, frisörer, apotek och restauranger. Söder om 
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planområdet ligger Frasetti bageri. Butiken för livsmedel som planerar att etablera sig 
inom planområdet finns idag i närområdet varpå planen inte genererar fler 
arbetsplatser, detta sker istället på den plats där butiken finns idag.  

 

 

Illustration av planförslaget. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Den befintliga byggnaden inom planområdet har inget kulturhistoriskt värde.  

Gestaltning av ny bebyggelse  

Inom den norra delen av befintlig byggnad kommer en hyresgästanpassning att 
genomföras utifrån de behov som den planerade livsmedelsbutiken har. Byggnaden 
som till största del har en byggnadshöjd på 8,6 meter idag, med en lägre byggnadsdel 
på 5,6 meter i norr, tillåts genom detaljplanen uppföras till en högsta byggnadshöjd om 
9,0 meter. Taket på den befintliga byggnaden är platt varpå planen medger en högsta 
taklutning på 20 grader likt gällande detaljplan. Bebyggelsens fasader bör utföras i 
sten, tegel, cementskivor eller puts. 

Skyltar på fasad får inte sticka upp ovanför byggnadens takfot. Skyltar får inte placeras 
på taket.  

På parkeringsplatsen får kundvagnsgarage till butikerna uppföras.  

Mot spårområdet får lastbryggor uppföras och överbyggas med skärmtak.  

Natur och landskapsbild 

Mark och vegetation 

De delar av fastigheten som inte utgör bebyggelse är i huvudsak hårdgjord med asfalt. 
Ett mindre område med vegetation finns i den norra delen och längs Hantverkaregatan. 
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Mot järnvägen finns en vegetationsklädd vall som utgörs av uppfylld mark mellan 
spårområdet/perrongen och den skyddande muren. 

 

Vall mellan spårområdet/perrongen och lastintaget. 

 

Vegetationen i den norra delen består av en mindre gräsmatta. Utmed 
Hantverkaregatan finns en rad med cirka 40 år gamla oxelträd. 

Kulturhistorisk miljö 

Arlöv är utpekat som kulturmiljöområde i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
Skåne. Värdet i miljön ligger i utvecklingen från sockerbrukets etablering till 
förskjutningen av centrum mot området vid stationen och etableringen av 
köpcentrumet under slutet av 1900-talet. Flera välbevarade byggnader och områden 
från olika tidsepoker visar samhällets utveckling. Arlöv är ett tydligt exempel på en 
industris, Svenska Sockerfabriks AB, inverkan på ett samhälle. Enstaka byggnader har 
betydande värde, dessa ligger inte i anslutning till planområdet.  

Södra stambanan är också utpekat som ett kulturmiljöstråk i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för Skåne eftersom den historiskt sett var av stor betydelse för 
förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över 
järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. De 
förändringar som planförslaget innebär bedöms inte ha någon negativ inverkan på 
kulturmiljöstråkets värde.   

Topografi 

Fastigheten har en nivåskillnad på cirka 2,2 meter. Den södra parkeringen har en höjd 
på cirka 6,2 meter över nollplanet, gatunivån vid in-/utfarten ligger ungefär 0,2 meter 
högre än parkeringsplatsen. Den norra parkeringen ligger på en höjd mellan cirka 7,2 
meter vid byggnadens norra sida och cirka 7,9 meter vid parkeringens nordöstra hörn. 
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Vid in-/utfarten till den norra parkeringen ligger Hantverkaregatan på ungefär 8,5 
meter och parkeringen på cirka 8,3 meter över nollplanet. Inlastningsgatan mot 
järnvägen ligger på en höjd av cirka 7,2 meter över nollplanet. Befintliga höjder föreslås 
behållas inom kvartersmark vid genomförandet av planen. Den största höjdskillnaden 
är idag i anslutning till den nya dagligvarubutikens entré där marken utanför entrén 
ligger på cirka 7,2 meter och befintlig gata ligger på 7,9 meter. När Hantverkaregatan 
byggs om föreslås att höjdskillnaden mellan gatan och fastigheternas entréer tas upp i 
den 2,5 meter breda remsan mellan körbanan och cykelbanan. Se illustration på 
följande sida. Vid foten av grönremsan bör man anlägga ett dike för omhändertagning 
av dagvatten från vägen.  

Trafik  

Gator 

Angöring till planområdet sker via Hantverkaregatan som sträcker sig utmed planens 
sydöstra sida. Gatan har kommunalt huvudmannaskap och har en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h.  

Kronetorpsvägen som passerar nedsänkt nordöst om planområdet har också en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. 

 

 

Sektion genom Hantverkaregatan vid föreslagen entré till livsmedelsbutik.  

 

Utformning gator 

Kommunen planerar att bygga om Hantverkaregatan och komplettera den med gång- 
och cykelbanor på båda sidor av gatan enligt sektionen ovan. Den nya gestaltningen 
föreslås omfatta hela sträckan av Hantverkaregatan som ingår i planområdet. Höjder i 
anslutning till fastighetens in-/utfarter ska behållas. Höjdskillnader som kommer att 
uppstå tas främst upp i den 2,5 m breda grönremsan mellan cykelbana och körbana. 
Hänsyn till höjdsättning vid övergång- och cykelöverfarter ska tas vid projekteringen 
av gatan. 
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Generell sektion över ombyggnaden av Hantverkaregatan. 

Kollektivtrafik 

Pågatåget stannar vid Burlöv Center varje halvtimme. Buss 130 mellan Malmö och 
Lund stannar vid Lundavägen vid Burlöv Center, cirka 350 m söder om planområdet, 
var tionde minut under rusningstid och var tjugonde minut övrig tid. År 2024 kommer 
utbyggnaden av fyra spår samt Burlöv Centralstation vara färdig, då kommer 
huvuddelen av de cirka tio Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje timme att 
stanna vid stationen.   

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelväg finns idag utmed Hantverkaregatans östra sida. Kommunen 
planerar att bygga om Hantverkaregatan enligt sektion ovan. 

Parkering, varumottagning och utfarter 

Befintlig parkering, totalt cirka 225 platser, finns inom fastighetens södra och norra del. 
Cirka 170 platser finns inom den norra parkeringen och cirka 55 platser finns i den 
södra. Parkering till butiker ska lösas inom fastigheten och inom befintliga lägen. Ett 
genomförande av detaljplanen ger ett behov av 148 parkeringsplatser, varav 114 
platser till besökande och 34 platser till anställda. Förslaget visar hur fastigheten kan 
rymma upp till cirka 165 parkeringsplatser, varav cirka 50 platser söder om byggnaden 
och cirka 115 platser norr om byggnaden. Behovet av parkering för cyklar uppgår till 
169 platser. Cykelparkering för besökare ska helst placeras inom 25 meter från entréer. 
På grund av breddningen av sektionen för Hantverkaregatan finns det begränsat 
utrymme för placering av cykelparkering i anslutning till entréer.   

In- och utfarterna till parkeringsplatserna är placerade söder respektive norr om 
planens byggrätt.  

Risken för tillkommande kapacitetsproblem som en följd av detaljplanen bedöms som 
liten. Eftersom den södra delen av parkeringsytan och byggnaden i stort kommer att 
lämnas oförändrad så innebär den ingen förändring för trafiken i området. Antalet 
platser på den södra ytan kommer att minska något, illustrationsplanen innehåller 

Möjlig yta för dike 
/dagvattenhantering 
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cirka 50 platser gentemot cirka 55 platser idag. Parkeringsytans in- och utfarter 
kommer att ligga kvar där de ligger idag. 

Även för parkeringen norr om byggnaderna kommer antalet platser att minska 
gentemot idag, från cirka 170 platser till cirka 130 platser. Den halva av byggnaden som 
omregleras för att tillåta Detaljhandel och handel med livsmedel kan möjligtvis ha en 
något mer besöksintensiv verksamhet än den nuvarande handelstypen. Den 
genomsnittliga längden för ett besök bedöms dock som likvärdig för de olika 
handelstyperna. Sammantaget bedöms detaljplaneändringen inte innebära några större 
trafikmässiga ändringar gentemot dagens detaljplan. 

Varumottagning ska ske från byggnadens baksida, mot spårområdet, på samma sätt 
som den gör idag. Infart för varutransporter sker i den södra delen av fastigheten och 
utfart via den norra parkeringen, så som transporter inom planområdet redan sker. 
Inlastning ska ske med rak uppställning utmed spårområdet.  

Trafiksäkerhet     

Burlövs kommun har beslutat att sänka bashastigheten till 40 km/h inom kommunens 
vägar, arbetet påbörjades i september 2018. Anledningen till sänkningen är att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister.  

Kompletteringen av gång- och cykelbanor utmed Hantverkaregatans båda sidor ger en 
tryggare miljö för cyklister.  

Gång- och cykelpassagen över infarten till den norra parkeringen tydliggörs vilket ger 
en mer trafiksäker miljö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  

Ledningar för vatten och avlopp som fastigheten är ansluten till finns i 
Hantverkaregatan.  

Dagvatten 

Då planen inte medger någon förändring i byggrättens omfattning eller markens 
utformning innebär det ingen förändring från dagens förhållande. Dagvatten leds via 
det kommunala dagvattennätet med Alnarpsån som slutlig recipient. 

Dagvatten från Hantverkaregatan bör vid en ombyggnad tas om hand genom 
dike/infiltration inom grönremsan mellan körbanan och cykelbanan där man även tar 
upp eventuella höjdskillnader.   

I planens nordvästra hörn finns en kassun dit utsläppta vätskor förs vid en olycka via 
ett avledande dike längs stödmuren/vallen.  

Ledningar  

I Hantverkaregatan finns ledningar som ägs av Skanova, E.ON och VA Syd.  

Under den norra parkeringsplatsen har E.ON en elledning som leder från 
Hantverkaregatan till befintlig nätstation. Marken för ledningen ges ett markreservat 
för underjordiska ledningar (u-område) i detaljplanen.  

Nätstation 

Byggrätt för befintlig nätstation föreslås ligga kvar inom planområdet. Därutöver 
föreslås nytt läge för nätstation i planområdes nordöstra hörn.  
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Avfallshantering 

Avfallshantering inom området sker på byggnadens baksida, mot spårområdet. Inom 
området finns möjlighet att uppföra en allmän återvinningsstation om behov av detta 
uppstår. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 

Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns 
i 6 kapitlet 11, 18 och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande 
av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Mark, luft, vatten 

Geoteknik 

Inga större förändringar planeras som påverkar byggnadens konstruktion och 
grundläggning. Skulle en större förändring av byggnaden ske kan en geoteknisk 
utredning krävas i bygglovet.  

Miljökvalitetsnormer 

Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
och yt- och grundvattenförekomster överskrids. Närmaste ytvatten är Öresund cirka 2 
km väster om planområdet.   

För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga halter av 
föroreningar. I de flesta fall ligger den allmänna luftföroreningshalten med stor 
marginal till lagkraven.  

Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att påverkas av en utbyggnad enligt 
planförslaget. 

Markföroreningar 

Inom fastigheten finns inga kända förekomster av markföroreningar.  

Buller 

Bullernivåer bedöms inte överskridas för befintlig och planerad handelsverksamhet 
inom planområdet. Möjlighet ges dock i planen för kommunen att uppföra bullerskydd 
längs järnvägen. Bullerskyddet syftar till att möjliggöra en bättre ljudnivå om och när 
det blir aktuellt att uppföra kontors- och bostadsbebyggelse i närområdet. 
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Radon 

I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela kommunen har 
normalriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m³. Generellt 
rekommenderas att bygga med radonsäker grundläggning i kommunen.  

Trafik 

Den del av byggnaden som omregleras för att tillåta Handel med livsmedel kan 
möjligtvis ha en något mer besöksintensiv verksamhet än den nuvarande handelstypen. 
Den genomsnittliga längden för ett besök bedöms dock som likvärdig för de olika 
handelstyperna. Sammantaget bedöms detaljplaneändringen inte innebära några större 
trafikmässiga ändringar gentemot dagens detaljplan. 

Hälsa och säkerhet 

Skyddszoner 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas 
inom 30 meter från spårmitt.  

Möjligheterna att kunna underhålla järnvägsanläggningen är av största vikt. Befintlig 
bebyggelse ligger innanför den bebyggelsefria zonen men åtgärder har vidtagits för 
gällande verksamhet. Fasad på befintliga verksamheter bedöms ligga på ett avstånd av 
20 m från räls baserat på krav från tidigare riskutredning samt mätning på digitalt 
kartunderlag (Google Maps, 2018). Inlastningsstationer kan dock vara placerade 
närmare i enlighet med tidigare utredning (Burlövs kommun, 2016), cirka 15 m. Med 
planerad utformning förekommer köryta inom parkeringsområdet och väg till 
lossningsplatser på ett avstånd om drygt 10 m samtidigt som avståndet från spårmitt 
(på Södra stambanan) till parkeringsplats uppgår till minst 20 m.  

Risker (farligt gods mm) 

En riskutredning för planområdet har tagits fram (ÅF 2018-11-01, rev. 2019-05-02). 
Intill aktuellt planområde finns ett antal riskkällor. De farligt godsleder som passerar i 
närheten av planområdet är Södra stambanan och Kronetorpsvägen. Kronetorpsvägen 
utgör ej rekommenderad väg avseende farligt gods men transportleder, E6 och E22 på 
respektive sida av området utgör rekommenderade vägar avseende farligt gods. Detta 
medför att transporter till industrier kan gå över Kronetorpsvägen då detta utgör den 
kortaste vägen till mottagare från rekommenderad led för farligt gods. Utöver farligt 
gods finns det ett antal olika industrier och verksamheter som i olika grad påverkar 
planområdet. I tidigare analyser har det konstaterats att det i huvudsak är påverkan 
från utsläpp av giftig gas från olyckor och bränder inom verksamheterna som kan 
förväntas påverka planområdet. 

De risker som har studerats är sådana som är förknippade med plötsligt inträffade 
händelser (olyckor) som har sitt ursprung i transporter av farligt gods. Dessutom ingår 
det en riskidentifiering/värdering av befintliga verksamheters påverkan på området. 
Enbart risker som kan innebära konsekvenser i form av personskada inom den 
studerade delen av planområdet beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till 
exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig exponering, materiella 
skador eller skador på personer och objekt utanför planområdet.  
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Viss aggregering av risk förekommer för Södra stambanan och Kronetorpsvägen enligt 
riskutredningen ovan. Oavsett avstånd från riskkällorna innehar Södra stambanan den 
högsta risknivån. En summering av aktuella risker innebär med hänsyn till den 
logaritmiska skalan en marginell påverkan på risknivån. Exempelvis är individrisken 
för Kronetorpsvägen ungefär 2 x 10-8 på ett avstånd av 120 m (ungefärligt avstånd till 
livsmedelsbutik). På ett avstånd om 40 m från Södra stambanan är motsvarande risk 
ungefär 3 x 10-7. Genom att addera dessa värden blir risken 3,2 x 10-7, vilket alltså är en 
marginell ökning i jämförelse med att endast beakta Södra stambanan. En visualisering 
av den aggregerade individrisken framgår även i tidigare utredning Riskutredning 
Kronetorp, Burlöv Del A – Hela området. 

För Kronetorpsvägen är det främst olyckor med brandfarliga vätskor som bidrar till en 
hög individrisknivå för planområdet inom 40 m från vägen. Detta beror framförallt på 
att en stor andel av transporterat farligt gods på vägar är just brandfarliga vätskor. Då 
aktuella byggnader är placerade på ett avstånd om drygt 100 m från Kronetorpsvägen 
betraktas detta ej som en olycksrisk för personer inom planområdet, detta trots att 
parkeringen ligger inom riskavståndet.  

För Södra stambanan är det främst olyckor förknippade med giftiga gaser (klor) som 
driver upp risknivåerna då riskreducerande åtgärder genomförts. Södra stambanan 
utgör en av de viktigaste transportlederna i Sverige och är även en av de lederna som 
har störst kapacitetsutnyttjande. För riskutredningen ej ska underskatta mängden 
farligt gods har 100 godståg per dygn använts med känslighetsanalys på 140 för att 
undersöka hur detta skulle påverka risknivåerna. I samband med samrådsunderlaget 
för utbyggnaden till fyrspår mellan Lund och Flackarp konstateras det att det i nuläget 
går ungefär 65 godståg per dygn (år 2015). Motivering och bakgrund till dessa värden 
framgår av tidigare utredning. 

Inom aktuellt planområde utreds möjligheten att utöka verksamheten handel till att 
innefatta även dagligvaruhandel såsom livsmedel, vilket medför en förhöjd 
persontäthet jämfört med sällanvaruhandel. Detta innebär att en högre persontäthet 
accepteras för en del av byggnaden (”livsmedelsdelen”). Detta i sin tur medför en 
förhöjd risk i och med högre persontäthet.  

Att utöka möjligheten till livsmedelshandel inom hela byggnaden har bedömts som 
oacceptabelt av kommunen om inga ytterligare åtgärder genomförs utöver de som 
anges på plankartan. Dels anges dessa åtgärder som reglerande planbestämmelser 
under rubriken Skyddsbestämmelser, dels som åtgärder som regleras i särskilt avtal 
mellan kommunen och fastighetsägaren och som anges som upplysningstext på 
plankartan.  

Ytterligare åtgärder utöver vad som anges på plankartan kan vara 
sannolikhetsreducerade åtgärder som skulle genomföras av Trafikverket och 
tågoperatörer. Det kan handla om standard på spår, korrigeringar av kurvor och 
liknande åtgärder. Att reducera konsekvenser av explosioner är sällsynt men kan vara 
möjligt då byggnader ska dimensioneras/konstrueras för ett ökat tryck. Dessa åtgärder 
anses som svåra att genomföra i det aktuella sammanhanget.  

Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom ALARP-
området 1 avseende individrisk och samhällsrisk i området. Befintliga byggnader har 

                                                             

1 De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low As 
Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att vidta 
riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på riskreduktion, 
men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. 
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tidigare utförts med betydande riskreducerande åtgärder med hänsyn till de risker som 
finns och principiellt krävs motsvarande åtgärder för ny bebyggelse.  

Givet att åtgärder (se nedan) genomförs och de sannolikhetsreducerande åtgärderna 
(se ovan, föregående sida) beaktas, bedöms att aktuell verksamhetsförändring kan 
genomföras. Om hela planområdet skulle möjliggjort denna planförändring hade det 
krävts antingen att en högre risk accepteras eller att ytterligare åtgärder genomförts, 
utöver de nedan listade.  

Riskreducerande åtgärder är viktiga för att hantera den betydande risk som föreligger 
med hänsyn till en hög persontäthet i närheten av en högt trafikerad transportled för 
farligt gods. För befintlig bebyggelse har det vidtagits principiella åtgärder i form av tre 
huvudsakliga kategorier; skadebegränsande åtgärder längs järnvägen, organisatoriska 
åtgärder för butikerna samt byggnadstekniska åtgärder för att reducera konsekvenser. 
Inom aktuellt förslag hanteras primärt de två senare då åtgärder längs järnvägen redan 
har applicerats. Följande åtgärder rekommenderas i syfte att erhålla en risknivå vilken 
inte är att betrakta som oacceptabel och finns hanterade i planförslaget genom 
byggnaders placering, markens anordnande och skyddsbestämmelser:  

- Avstånd minst 20 meter mellan närmaste spår och byggnad 
(inlastningsstationer kan placeras närmare; dock ska de utformas så att de ger 
skydd mot brandgasspridning – t.ex. brandteknisk klass, placering av 
dörrar/port – och inläckage av gas/ånga – t.ex. övertryck eller luftflöde ut 
genom station).  

- Avstånd till inlastningsstation ska vara minst 15 m.  
- Fasad mot järnväg utförs i sin helhet med obrännbart material, brandteknisk 

klass EI 60, ej skivmaterial, inga fönster. Detta gäller på ett avstånd upp till 30 
m från järnvägsspåren och inkluderar då även sidor av byggnaderna inom detta 
avstånd.  

- Tak i obrännbart material, utförs i sin helhet klass EI 60, och inga fönster fram 
till 30 m från järnvägsspåren.  

- Ventilation; placering av friskluftsintag på den halva av taket som vetter bort 
från spårområdet och utförd som avstängningsbar; automatiskt (detektorstyrt 
p.g.a. brand), manuellt (från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från 
t.ex. SOS Alarm).  

- Förstärkt bärande konstruktion; avstyvningar mellan butiker, extra bärförmåga 
i pelare och tak.  

- Minst en utrymningsväg från varje butik ska finnas mot Hantverkaregatan för 
att möjliggöra utrymning bort från Södra stambanan.  

- Lager och personalutrymmen placeras närmast järnvägen.  
 

Utöver planbestämmelserna kommer följande riskreducerande åtgärder genomföras. 
Åtgärderna kommer att koppas till avtal mellan kommunen och fastighetsägaren: 

 
- Informationssystem – kameror för övervakning av byggnadens baksida 

(spårområdet) och monitorer i butiker för informationsinhämtning.  
- Informationssystem – ”omvänt utrymningslarm”; d.v.s. ett högtalarsystem som 

kan användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör 
bete sig.  

- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera 
avstängningsbar ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner 
för lossning på byggnadens baksida.  

- Det ska säkerställas att VMA-signal hörs i området.  
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Utifrån framtagen riskutredning gör kommunen en sammanvägd bedömning att 
risknivån ökar då livsmedelshandel genererar mer människor i och utanför befintliga 
byggnader. Kommunen anser dock att risknivån är acceptabel enligt ALARP-principen 
utifrån föreslagna åtgärder och den nytta som förslaget med livsmedelshandel ger.  

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Detaljplanen omfattar Hantverkaregatan som föreslås kompletteras med ytterligare 
träd mellan cykelbana och körbana vilket kan öka mångfalden i området. Planförslaget 
påverkar ingen befintlig naturmiljö. 

Kulturmiljö 

Planförslaget påverkar inte kulturmiljön utmed Södra stambanan då förslaget inte 
omfattar någon komplettering av bebyggelse.  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 

Planförslaget varken omfattar eller påverkar någon kulturhistorisk intressant 
bebyggelse. 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service (kommunal och kommersiell) 

Detaljplanen innebär fler arbetsplatser och bättre service inom planområdet men 
oförändrat inom närområdet då den tillkommande butiken för dagligvaror flyttar från 
Burlöv Center.  

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande eftersom planen är förenlig med 
översiktsplanen. Planens genomförande antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Tidplan 

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2019.  

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Burlövs kommun ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning  

Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, utbyggnad av 
Hantverkaregatan. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga riskreducerande 
åtgärder genomförs vid exploatering.  
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Avtal 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal kommer att upprättas innan planens antagande. Del av Burlöv 
15:11, närmast Hantverkaregatan, kommer att föras över till kommunal fastighet för 
att möjliggöra breddning av gatan. 

Andra avtal 

Avtal avseende riskreducerande åtgärder har träffats mellan kommunen och 
fastighetsägaren 2008-05-05. I avtalet beskrivs de riskreducerande åtgärder som 
åligger fastighetsägaren att utföra. Avtalet fortsätter att gälla med samma innehåll efter 
planens antagande. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan 
att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är skyldig att 
förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 kap. 14 § PBL). 
Detta kommer att bli aktuellt vid inlösen av allmän platsmark på del av fastigheten 
Tågarp 15:11 som planläggs som GATA.  

Fastighetsplan  

Fastighetsplan erfordras ej. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och fastighetsägaren till Tågarp 15:11. 
Fastighetsbildning för utökning av Hantverkaregatan bekostas av kommunen och 
genomförs på uppdrag av kommunen.  

Exploatering 

Följande kostnader kan komma att belasta kommunen: 

- Kostnader för Hantverkaregatans flytt och utökning inom hela 
planområdet.   

- Ökade driftkostnader för den breddade Hantverkaregatan.  

 

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har tagits fram av Emma Lindberg och Anders Nilsson från Tengbom.  
Ansvariga tjänstemän från kommunen är planchef Kerstin Torseke Hulthén och 
planarkitekt Fanny Jacobsson. 

Kerstin Torseke Hulthén Fanny Jacobsson Emma Lindberg 
Planchef  Planhandläggare Planarkitekt Tengbom  
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PLANBESTÄMMELSER 

De planbestämmelser som finns på plankartan återges nedan tillsammans med 
förklaringar av vad de innebär samt motivering.   

Användning av Allmän plats 

Användning av allmän plats  

GATA– Lokalgata (4 kap. 5 § 2 PBL) 

Hantverkaregatan får användas av lokal bil- och busstrafik samt för gång och cykel. 

Användning av kvartersmark  

H1 – Detaljhandel och handel med livsmedel (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Detaljhandel samt handel med livsmedel får uppföras inom kvartersmark med H1 som 
beteckning. Inom kvartersmarken får mark upplåtas för in- och utfart, inlastning för 
varutransporter, entréplats utanför butiker samt parkeringsplatser för bil och cykel.  

H2 – Detaljhandel utom handel med livsmedel (4 kap. 5 § 3 PBL) 
Detaljhandel får uppföras inom kvartersmark med H2 som beteckning. Handel med 
livsmedel är inte tillåten. Dagligvaruhandel innebär handel med varor som används 
dagligen, till exempel hygienartiklar. Till sällanköpshandel räknas handel med varor 
som inhandlas mer sällan, exempelvis kläder, möbler, byggvaror och hemelektronik. 
Inom kvartersmarken får mark upplåtas för in- och utfart, inlastning för 
varutransporter, entréplats utanför butiker samt parkeringsplatser för bil och cykel.  

E1 – Tekniska anläggningar, nätstation (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Inom kvartersmarken för E1 får nätstation finnas.  

E2 – Tekniska anläggningar, kassun, ska rymma en tankvagnlast. (4 kap. 5 § 3 PBL) 

Inom kvartersmarken för E2 ska en kassun finnas för att samla upp vätskor från utsläpp 
vid olyckor, denna ska rymma en tankvagnslast om minst cirka 30 m². 

Utformning av kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

Högsta byggnadshöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 

Byggnad får uppföras till angiven byggnadshöjd.   

Högsta takvinkel i grader (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Taket får uppföras till max angivna vinkel. 

Begränsning av markens bebyggande  

Marken får inte förses med byggnad. (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras.  

 

Marken får med undantag av kundvagnsgarage, cykeltak och dylikt inte 
förses med byggnad. (4 kap. 11 § 1 PBL) 

Planen tillåter uppförandet av kundvagnsgarage, cykeltak och dylikt inom korsmark. 

Utformning  

Skärmtak får skjuta ut till 3,0 meter på kvartersmark utanför angiven byggrätt med en 
lägsta höjd av undersida tak 3,5 meter. (4 kap 16 § 1 PBL) 

0,0 

00 
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Skyltar och reklamanordningar ska placeras på fasad. Skyltar på fasad får inte vara högre 
placerade än byggnadens takfot. Skyltar får inte placeras på taket. (4 kap 16 § 1 PBL) 

lastning (4 kap 13 § 1 PBL) 

Endast lastbryggor får uppföras, dessa får överbyggas med skärmtak. 

Markens anordnande  

n1 – Marken får inte användas för parkering (4 kap 13 § 1 PBL) 

Mark som ska nyttjas för infart för varutransporter får inte användas för parkering. 

Utfart 

Utfart mot allmän plats får inte anordnas (4 kap. 9 § PBL) 

Skyddsbestämmelser 

m1 – Vall/stödmur med betongstomme/kärna och höjd om 2,0 meter ska finnas. Muren 
ska täckas med mjuk marktäckning (t.ex. jord och låg vegetation) dock ej stenar eller 
stamväxande vegetation. (4 kap 12 § 1 PBL) 
 
m2 – Avledning/dike utmed vall/mur ska finnas för uppsamling och avledning av 
vätskeutsläpp till kassun. (4 kap 12 § 1 PBL) 
 
skydd – Bullerskydd längs järnväg får uppföras. 
 
Fasader mot järnväg samt tak ska utföras med obrännbart material, brandteknisk klass 
EI60 (ej skivmaterial), detta gäller på ett avstånd upp till 30 m från järnvägsspåren och 
inkluderar då även sidor (mot norr och söder) och tak av byggnaderna inom detta 
avstånd.  

Fönster i fasader och tak mot järnväg får ej uppföras, detta gäller på ett avstånd upp till 
30 m från järnvägsspåren och inkluderar då även sidor och tak av byggnaderna inom 
detta avstånd.  

Friskluftsintag för ventilation ska placeras på den halva av taket som vetter bort från 
spårområdet och utförd som avstängningsbar manuellt och automatiskt.   

Avstängningsbar ventilation utförs automatiskt (detektorstyrt p.g.a. brand), manuellt 
(från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från t.ex. SOS Alarm). 

Byggnaders bärande konstruktion ska utföras med avstyvningar mellan butiker och extra 
bärförmåga i pelare och tak. I samband med eventuell om- eller nybyggnation ska 
byggnaden dimensioneras med hänsyn till risk som föranleds av närheten till järnvägen. 

Lager och personalutrymmen placeras närmast järnvägen.  

Minst en utrymningsväg för varje butik ska finnas mot Hantverkaregatan. 

Administrativa bestämmelser  

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. (4 kap. 21 § PBL) 

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter 
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen beaktas. 
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Planbeskrivning – Detaljplan för Tågarp 15:11 m.fl. DP 276 

KS/2018:210 

Antagandehandling 2019-08-26 23 (23) 

UPPLYSNING 

Utöver skyddsbestämmelserna ska följande riskreducerande åtgärder genomföras. 
Punkterna nedan, som även finns med på plankartan, är inte planbestämmelser 
kopplade till plan- och bygglagen och plankartan utan upplysande text om 
skyddsåtgärder som ska genomföras. De översta tre punkterna finns med i särskilt 
genomförandeavtal mellan kommunen och fastighetsägaren, se mer under 
Genomförandebeskrivning – Avtal. 

- Informationssystem - kameror för övervakning av byggnadens baksida 
(spårområdet) och monitorer i butiker för informationsinhämtning.  

- Informationssystem - ”omvänt utrymningslarm”; d.v.s. ett högtalarsystem som kan 
användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör bete 
sig.  

- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera avstängningsbar 
ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner för lossning på 
byggnadens baksida.  

- Det ska säkerställas att VMA-signal hörs i området. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på 
samråd med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för 
Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

Detaljplanen har varit utsänd för granskning till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga 
och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar granskningssynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Lantmäteriet 
3. Region Skåne 
4. Sydvatten 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 

1. Trafikverket  
2. Räddningstjänsten Syd 
3. Avfallsavdelningen VA SYD  
4. Miljö- och byggnämnden 

 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
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Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Trafikverket har i samrådsskedet efterfrågat invärde i riskhanteringen. Kommunen har 
besvarat Trafikverkets frågor, men inte gjort några ändringar i planhandlingarna. 
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga gällande riskhanteringen. I övrigt har 
Trafikverket inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten Syd 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan som är en rekommenderad 
transportled för farligt gods. En riskanalys har tagits fram och i denne anges ett stort antal 
konsekvensreducerande åtgärder som behöver vidtas för att risken ska anses vara 
acceptabel. Räddningstjänsten Syd kan konstatera att samtliga åtgärder på ett föredömligt 
sätt är angivna på plankartan och i planbeskrivningen. Räddningstjänsten ställer sig dock 
tveksamma till om åtgärder av detta slag kan kompensera för den robusta lösningen med 
skyddsavstånd. Flertalet av åtgärderna bygger på en organisatorisk lösning och hanterar 
rutiner och utbildning av butikens personal. Det ställs också krav på  
butiksägaren/fastighetsägaren att ha ett informationssystem för övervakning av 
spårområdet. Att kontrollera att dessa åtgärder funkar över tid är inget som ingår i 
Räddningstjänsten Syds tillsynsarbete utan behöver säkerställas på annat sätt.  
Avseende brandvattenförsörjning, insatstid och räddningstjänsten tillgänglighet finns inget 
att erinra. 
  

Kommentar: Avtal avseende riskreducerande åtgärder har träffats mellan 
kommunen och fastighetsägaren 2008-05-05. I avtalet beskrivs de 
riskreducerande åtgärder som åligger fastighetsägaren att utföra. Avtalet 
fortsätter att gälla med samma innehåll efter planens antagande.   

 
Avfallsavdelningen VA SYD 
VA SYD:s avfallsavdelning ser glädjande på att synpunkten om att parkeringen kan vara en 
lämplig plats för publik återvinningsstation, tagits med i planbeskrivningen. I övrigt inget 
ytterligare att erinra. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Planbestämmelsen om att byggnaders bärande konstruktion ska utföras med avstyvningar 
mellan butiker och extra bärförmåga i pelare och tak är svår att tolka. Det är angivet i 
planbeskrivningen att byggnaden ska dimensioneras med hänsyn till risk som föranleds av 
närhet till järnväg – men det är inte närmare beskrivet hur. Det framgår inte vad detta 
innebär och vilka extra krav, utöver de som normalt finns i Boverkets konstruktionsregler 
(EKS), som ska uppfyllas. Vilka olycklaster och lastkombinationer bör man särskilt beakta? 
Kan normala värden i EKS/Eurokoder tillämpas eller behöver man lägga på någon riskfaktor 
eller liknande? Detta bör förtydligas, förslagsvis i planbeskrivningen.  
 
I övrigt har miljö- och byggnämnden inga synpunkter. 
 

Kommentar: I samband med eventuellt nytt bygglov bör konstruktionen 
utvärderas och beskrivas utifrån den risk närheten till järnvägen innebär vid 
den tidpunkten.   
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ANTAGANDE 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till 
antagande. 

MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Fanny 
Jacobsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Fanny Jacobsson 
Planchef    Planhandläggare 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-09-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:502-217

§ 119
Antagande av detaljplan för Tågarp 16:75

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att anta i ärendet redovisad detaljplan för fastigheten Tågarp 16:75.

___

Ärendebeskrivning
Planområdet, cirka 22 900 m2, ligger i företagsbyn i Arlöv i anslutning till Burlövs station på Södra stamba-
nan och omfattar fastigheten Tågarp 16:75, som ägs av Fronten AB. Planområdet avgränsas av Ham-
marvägen i norr och Företagsvägen i öster och söder samt av industrifastigheter i väster. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begränsad omgiv-
ningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten. Ändringen 
minskar det dagliga trafiktrycket på Företagsvägen förbi den kommande pendlarstationen, Burlöv C, på 
Södra stambanan. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika verk-
samheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot stationen kommer att möta resande och besökare 
som ska till och från Burlöv C och är därför extra viktig att göra representativ.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7–28 juni 2019 enligt plan- och bygg-
lagen 5 kap. 18 §. Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i 
granskningsutlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några större ändringar i planhandlingarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfull-
mäktige att anta detaljplanen.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens planutskott 2019-08-26, § 25
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-01
Plankarta 2019-08-26
Planbeskrivning 2019-08-26
Granskningsutlåtande 2019-08-26
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-08-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:502-217

§ 25
Antagande av Detaljplan för Tågarp 16:75

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Tågarp 16:75, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta i ärendet redovisad detaljplan för Tågarp 16:75.

Ärendebeskrivning

Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begränsad omgiv-
ningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten. Ändringen 
minskar det dagliga trafiktrycket på Företagsvägen förbi den kommande pendlarstationen, Burlöv C, på 
Södra stambanan. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika verk-
samheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot stationen kommer att möta resande och besökare 
som ska till och från Burlöv C och är därför extra viktig att göra representativ.

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 18 att gå ut på granskning med Detaljplan för Tågarp 16:75. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 juni – 28 juni 2019 enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i granskningsutlåtandet. 
Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett några större ändringar i 
planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-07-01

1/2

DIARIENUMMER

KS/2017:502-217

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fanny Jakobsson 
Telefon: 040-625 61 49 
E-post: fanny.jakobsson@burlov.se 

Kommunstyrelsens planutskott 

Antagande av Detaljplan för Tågarp 16:75

Sammanfattning
Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begrän-
sad omgivningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastig-
heten. Ändringen minskar det dagliga trafiktrycket på Företagsvägen förbi den kommande 
pendlarstationen, Burlöv C, på Södra stambanan. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet 
till centrumverksamhet med publika verksamheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot 
stationen kommer att möta resande och besökare som ska till och från Burlöv C och är därför 
extra viktig att göra representativ.

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 18 att gå ut på granskning med Detaljplan för Tågarp 
16:75. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 juni – 28 juni 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några större ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om 
antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för Tågarp 16:75. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta i ärendet redovisad Detaljplan för Tågarp 16:75.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-07-01 KS/2017:502-217 2/2

Redogörelse för ärendet
Fronten AB har lämnat in en ansökan om planbesked gällande Tågarp 16:75 och kommunfull-
mäktige beslutade (§ 54) 2017-10-02 att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan. 
Detaljplanearbetet genomförs med standardförfarande. Fastigheten ägs av Fronten AB. Front-
pac AB är enda hyresgästen. Verksamheten expanderar och har idag 100 anställda samt behö-
ver mer lageryta. 

Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begrän-
sad omgivningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastig-
heten. Ändringen minskar det dagliga trafiktrycket på Företagsvägen förbi den kommande 
pendlarstationen, Burlöv C, på Södra stambanan. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet 
till centrumverksamhet med publika verksamheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot 
stationen kommer att möta resande och besökare som ska till och från Burlöv C och är därför 
extra viktig att göra representativ. 

Delegationsbeslut på uppdrag av kommunstyrelsen togs av planchefen den 18 december 2018 
om att gå ut på samråd med förslag till Detaljplan för Tågarp 16:75.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2 januari 2019 till 1 februari 2019 enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 5 kap § 11. 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 18 att gå ut på granskning med Detaljplan för Tågarp 
16:75. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 juni – 28 juni 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.

Inkomna yttranden under granskningstiden och kommentarer på dessa redovisas i gransknings-
utlåtandet. Under granskningstiden har det inte inkommit några yttranden som har föranlett 
några större ändringar i planhandlingarna. Detaljplanen föreslås därför gå vidare för beslut om 
antagande.  

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef

Ärendebilagor

Plankarta 
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Beslut i ärendet delges

Martin Enocson 
martin.enocson@frontpac.se
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Centrumverksamhet förutom vuxenutbildning,

vårdlokaler, hotell och vandrarhem. Verksamhet med

begränsad omgivningspåverkan.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Detaljplanegräns

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående

beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast

angiven användning och utformning är tillåten.

Kvartersmark

CZ

Byggnad får inte uppföras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Utformning

Högsta totalhöjd i meter. Utöver det får

solenergianläggningar och antenner finnas.

f
Fasader mot Företagsvägen ska ha inslag av tegel

eller puts.

E Tekniska anläggningar

Murar och plank mot allmän plats får ej uppföras högre än 1,1 m.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Marken ska vara tillgänglig för allmänna

underjordiska ledningar.

u

Administrativ gräns

Skyddsbestämmelser

Fasader inom 40 m från Södra stambanan ska utformas

obrännbara och i lägst brandteknisk klass EI 30.

Byggnader inom planområdet förses med ventilation

som utförs manuellt avstägningsbar.
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Skala 1:1000 (A3) 

Detaljplan för

Tågarp 16:75

i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län

Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2019-05-28

Planchef Handläggare

Diarienummer

Laga kraft

Dp 274

ANTAGANDEHANDLING 2019-08-26

Kerstin Torseke Hulthén Fanny Jacobsson

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Planprogram

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Samrådsredogörelse

Översiktskarta

Antagande

KS/2017:502

...

...

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
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Vad är en detaljplan? 

En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas inom ett visst område inom 
kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnader och 
anläggningar. En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande, och en 
planbeskrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, 
ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  

Kommunen har planmonopol. Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I 
processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan 
hanteras antingen med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. De två senare omfattar två remissrundor (samråd och granskning), där 
sakägare, myndigheter och andra berörda kan komma in med synpunkter. Därefter 
antar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen 
överklagar beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att 
antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat 
standardförfarande godkänner samrådskretsen förslaget i samrådet och granskning 
krävs inte. 

Denna detaljplan planläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglag 
(2010:900).  

Om inga oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft hösten 2019.  

 

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

början av 2019 våren 2019
sommaren 

2019
hösten 2019
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INLEDNING 

Planens syfte  

Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med 
begränsad omgivningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till 
nordsidan av fastigheten. Ändringen minskar det dagliga trafiktrycket på 
Företagsvägen förbi den kommande pendlarstationen, Burlöv C, på Södra stambanan. 
Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika 
verksamheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot stationen kommer att möta 
resande och besökare som ska till och från Burlöv C och är därför extra viktig att göra 
representativ.    
  
Planförslaget innefattar: 

• En fastighet för centrumverksamhet och verksamhet med begränsad 
omgivningspåverkan. 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Samrådsredogörelse 

• Riskutredning för detaljplan (upprättad 2019-03-28 reviderad 2019-04-23) 

Bakgrund  

Frontpac AB hyr sedan år 1999 en huskropp för sin verksamhet på cirka 13 800 m² och 
hyr idag även ytterligare 760 m² i en separat byggnad vilket inte räcker inför 
verksamhetens framtida expansionsplaner. 

Verksamheten expanderar och har idag cirka 100 anställda. Frontpac AB står i begrepp 
att investera i ökad maskinkapacitet och behöver mer lokalyta. 

Fronten AB önskar att riva den mindre huskroppen och bygga till 3 000 m² till den 
befintliga stora huskroppen. Ett annat syfte är att ändra lastningen av varor från 
sydsidan till nordsidan av fastigheten. Det minskar det dagliga trafiktrycket på 
Företagsvägen förbi den nya knutpunkten, pendlarstationen Burlöv C. Det kommer 15 – 
40 tunga lastbilar varje dag för utlastning av färdiga varor beroende på säsong. Denna 
trafikvolym flyttas över till Hammarvägen så den inte behöver passera stationen. 
Utlastningen planeras att göras på ett mera rationellt sätt med lastbrygga så att 
Frontpac AB inte alltid behöver använda truck. 

Plandata 

Planområdet ligger i företagsbyn i Arlöv i anslutning till Burlövs station på Södra 
stambanan. 

Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 16:75. Det avgränsas av Hammarvägen i norr 
och Företagsvägen i öster och söder samt av industrifastigheter i väster. 

Planområdet är cirka 22 900 m2. 

Tågarp 16:75 ägs av Fronten AB. 
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Planområdet inom de röda streckade linjerna. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Fastigheten ligger inom område 2 i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun 
(aktualitetsförklarad 2018-05-02). Det beskrivs enligt följande i översiktsplanen: Här 
bör en omvandling och förtätning mot en blandad stad med mer personintensiva 
verksamheter eftersträvas. Verksamheterna bör vara av centrumkaraktär och inte 
kräva skyddsavstånd till kontor/bostäder. Exempel på sådana verksamheter är 
forskning, service, kontor, hotell, detaljhandel och restaurang. En exploateringsgrad på 
upp mot 1,5 och en höjd på husen på 4-5 våningar bör kunna tillåtas närmast 
centralstationen. Det är viktigt att dessa byggnader får öppna och spännande 
bottenvåningar som helst även är publika. I övrigt bör tre våningar i genomsnitt 
eftersträvas. 

Planförslaget ger möjlighet till verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och 
centrumverksamhet vilket bedöms överensstämma med Framtidsplanen.  
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Detaljplan 

Gällande detaljplan är från 1964 och anger J – område för industriändamål. 

 

Gällande detaljplaner i området. Planområdet är markerat med den röda cirkeln. 

Fastighetsplan 

Inga fastighetsplaner eller tomtindelningar finns inom planområdet. 

Övriga kommunala styrdokument och beslut 

Bevarandeplan 

Inga byggnader inom planområdet finns med i bevarandeplanen. 

Trafikplan 

Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument som ska fungera 
tillsammans med Framtidsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett 
hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen gående, cyklister och resande 
med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bilresor ska inte 
överstiga 1/3 av det totala antalet resor samt att högst 1/5 av det totala antalet resor 
under 5 km ska ske med bil.  

Fastigheten Tågar 16:75 ligger precis vid Burlövs station som kommer att bli en 
pendlarstation; Burlöv C, med både Pågatåg och Öresundståg. Det är ett av de mest 
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stationsnära lägena i kommunen och förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik 
är mycket goda. När Södra stambanan byggs ut till fyra spår kommer nedgången till 
stationen tillsammans med en gång- och cykeltunnel att byggas mitt för fastigheten. Ett 
resecentrum ska utformas vid stationen där gång- och cykelvägar, busslinjer, tåg och 
bilar möts. En ny pendlarparkering ska också anläggas.   

Riksintressen 

Riksintresse för kustzonen 

Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzonen. 
Riksintresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

 

 

Planområdet inringat i rött. Detaljplanen bedöms inte ha någon inverkan på riksintresset för kustzonen. 
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Riksintresse järnväg 

Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. Södra stambanan är av 
internationell betydelse och ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T). Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig 
för både person- och godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska 
godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station utmed Södra stambanan är stationer av 
riksintresse. Även stråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken räknas som riksintresse. 
Detta stråk utgör en länk i det Transeuropeiska transportnätet och för tågtrafiken 
mellan Sverige, Danmark och kontinenten. 

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för järnväg. 

Kulturmiljölagen 

Fornlämningar 

På fastigheten och i anslutningen till den finns bebyggelselämningar av en gammal 
bytomt/gårdstomt (RAÄ-nummer Burlöv 46:1).  

   

Fornlämningsområdet är det fyllda röda området i kartan. Planområdet är markerat med den röda cirkeln. 

Eventuella under mark dolda fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 
1988:950). Markingrepp kräver tillstånd enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen och 
tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Platsens historia  

År 1856 invigdes järnvägen mellan Malmö och Lund. 

Tågarp 1 var den sista gården som var kvar vid Tågarps gamla by. För att ge plats till 
Arlövs industriby revs den. Idag markeras den gamla byplatsen av en minnessten intill 
cykelvägen längs Företagsvägen. 

Verksamheter med inriktning mot maskinteknik har funnits på fastigheten sedan 
1969/1970. Byggnaden har byggts till i olika omgångar. Frontpac som bedriver 
verksamheten på fastigheten tillverkar förpackningar och displayer (exempelvis 
reklampelare och förvaring av produkter) i papp.  

Den 22 april 1971 invigdes Burlöv Center som ligger på andra sidan stambanan i 
förhållande till planområdet. Burlöv Center har byggts till och förändrats i olika etapper 
och har varit och är fortfarande en viktig handels- och mötesplats i kommunen.    

Områdets karaktär 

Området består av industri- och företagsfastigheter. Byggnaderna är storskaliga och 
mycket av marken är hårdgjord. Viss grönska finns utmed gatorna och området sydväst 
om planen är planlagt som park.   

Karaktären i området är under omvandling i och med utbyggnaden av Södra 
stambanan till fyra spår mellan Arlöv och Lund och att Burlövs station blir en 
pendlarstation, Burlöv C. Runt Burlöv C planeras kontor, handel och nya bostäder vilket 
kommer ge mer liv och rörelse till platsen. Mitt för planområdet blir en nedgång till 
stationen.   

Bebyggelse, verksamheter och service 

Bostäder 

Planområdet omfattar inga bostäder. Bostäder finns dock utmed Företagsvägen, cirka 
100 m från fastigheten. Bostäder planeras även på andra sidan av järnvägen runt nya 
torg och i koppling till Burlöv Center.   

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Arlövs företagsby innehåller många olika typer av verksamheter och arbetsplatser. 
Fastigheten Tågarp 16:75  ägs av Fronten AB. Frontpac AB är enda hyresgästen. 
Företaget har cirka 100 anställda (2018).  

Offentlig och kommersiell service 

På andra sidan järnvägen ligger Burlöv Center med dagligvaruhandel och kommersiell 
service.   

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Planområdet innehåller ingen bebyggelse som har bedömts som kulturhistoriskt 
värdefull. 
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Gestaltning av ny bebyggelse 

Vid byggnation av centrumverksamhet och mer publika verksamheter bör 
bottenvåningen bli mer öppen med fönster och dörrar mot Företagsvägen. Extra 
omsorg om gestaltningen bör ske mot Burlöv C eftersom området runt stationen blir 
kommunens ansikte utåt.  

 

 

Illustrationsplan över planområdet. I den nordvästra delen av fastigheten planeras en byggnad att rivas 
och ersättas med en byggnadskropp ansluten till den befintliga stora byggnaden. Här kommer också den 
nya lastzonen att vara med anslutning till Hammarvägen. Fastighetens parkeringar finns främst ut mot 
Företagsvägen. Illustration: Griab. 

Landskapsbild och grönstruktur 

Mark och topografi 

Marken är plan och hårdgjord. 
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Grönstruktur 

Fastigheten ligger i ett industri- och företagsområde med många hårdgjorda ytor och 
begränsad grönstruktur. Viss grönska finns utmed vägarna med gräsmattor och träd. 
Sydväst om planområdet ligger ett område som är planlagt som park eller plantering 
och som i översiktsplanen beskrivs som en stationspark till Burlöv Centralstation. 
Förändringar kommer att ske i parkområdet i och med utbyggnaden av Södra 
stambanan.     

Trafik  

Gång- och cykeltrafik 

Ett av kommunens gång- och cykelstråk går utmed Företagsvägen. Nya lösningar för 
gång- och cykeltrafiken kommer att genomföras vid ombyggnationen av 
stationsområdet.  

 

Förslag på gång- och cykelramp och trappor mellan Företagsvägen och Burlöv C. Illustration: Arkitema 
Architects. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger precis vid Burlövs station som i och med utbyggnaden av Södra 
stambanan kommer att bli en pendlarstation där Pågatåg och Öresundståg stannar. 
Även busstrafiken kommer att anslutas till pendlarstationen vilket gör att 
möjligheterna att resa kollektivt till planområdet är mycket goda.   

Gator 

Planområdet ansluter till Företagsvägen och Hammarvägen. 

Frontpac 

Tunnel med uppgång till plattformarna 
till Burlöv C 
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Parkering, varumottagning och utfarter 

Till Frontpac kommer det 15 – 40 tunga lastbilar varje dag för utlastning av färdiga 
varor beroende på säsong. Parkering för anställda och besökare ska ske på fastigheten. 

 

Vy mot Hammarvägen och den planerade nya infarten och lastzonen. Illustration: Griab. 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten kommer att förbättras då den tunga lastbilstrafiken inte passerar 
stationen på Företagsvägen där många gångtrafikanter och cyklister kommer att röra 
sig. 

Mötesplatser 

Den nya pendlarstationen och Burlöv Center får ett entrétorg med en ramp för gång- 
och cykeltrafik mitt för planområdet. Här kommer även persontrafik som ska hämta 
och lämna passagerare till tågen.   

Hälsa och säkerhet 

Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning utfördes på fastigheten 20151. Intryck i fält via 
lukt/okulära observationer gav ingen indikation på förorenade jordmassor vid några 
undersökningspunkter under byggnadens betongplatta, eller utanför fastighetens 
byggnad. Resultat från mätning med PID-mätare för samtliga jordprover, visade låga 
halter, <5 ppm. 

Resultat från 18 utförda laboratorieanalyser på jord med avseende på aromater och 
alifater, BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen), PAH, samt de 11 vanligaste 
tungmetallerna, påvisade inga halter över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM 
(mindre känslig markanvändning). 

Samtliga uppmätta halter av analyserade ämnen i grundvatten gällande metaller ligger 
tydligt under gränsvärden för kraftig påverkan enligt riktvärden från Holland. Resultat 
från utförda laboratorieanalyser av grundvatten tillsammans med riktvärden enligt 

                                                             

1 ÅF Infrastructure AB (2015). Rapport avseende miljöteknisk markundersökning på fastigheten 
Tågarp 16:75, Arlöv. (2015-04-29). 
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SPBI visar att analyserade organiska ämnen i grundvattnet inte visar värden över satta 
riktvärden. 

Samtliga uppmätta halter av analyserade ämnen i grundvatten från volatila ämnen i 
vatten (VOC) ligger under laboratoriets detektionsgräns. 

Då utförd undersökning är översiktlig kan det inte uteslutas att marken inom områden 
som ej har undersökts kan vara förorenad. Risken för markföroreningar i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning bedöms 
dock, baserat på fältiakttagelser, resultat från inventeringen samt fält- och 
laboratorieanalyser, som liten. 

Buller 

Den främsta bullerkällan i området är Södra stambanan. Bullervallen längs 
Företagsvägen kommer att ommodelleras i och med utbyggnaden av Södra stambanan 
och skärmar vid Burlöv C kommer att uppföras. Dessa skydd kommer även förbättra 
ljudmiljön vid fastigheten Tågarp 16:75.  

För verksamheten inom detaljplaneområdet är det främst transporterna som genererar 
buller. 

Klimatanpassning 

Eftersom hela fastigheten är hårdgjord är det framför allt i och på byggnaderna som 
klimatanpassning kan ske. Ett sätt att spara energi är att spillvärme som alstras från 
produktionen tas tillvara för uppvärmning. De stora takytorna kan användas till gröna 
tak och/eller solceller. 

Farligt gods 

Södra stambanan som söder om planområdet är utpekad som rekommenderad led för 
transport av farligt gods.  

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

VA SYD har vatten- och spillvattenledningar i gatan utanför fastigheten. Fastigheten är 
ansluten till VA SYD:s nät. 

Dagvatten 

VA SYD har en huvudledning för dagvatten i området som ligger inom den östra delen 
av fastigheten Tågarp 16:75. Detaljplanen har i denna del ett u-område.  

El, fjärrvärme, gas (nätstation) 

Uppvärmning av fastigheten sker med hjälp av den spillvärme som alstras från 
produktionen av wellpapp. Detta kompletteras med luftvärmepumpar. Den nya 
tillbyggnaden kommer att förses med solpaneler på taket. 

E.ON Gas leverera gas till Fronpac AB:s produktion. Inom planområdet har E.ON Elnät 
elledningar, kabelskåp och två nätstationer.  

För att säkerställa de två befintliga nätstationerna har plankarta och planbestämmelser 

kompletteras med byggrätter för nätstation samt ett u-område.  
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Tele, bredband 

Burlövs Öppna Stadsnät har fiber i trottoaren runt fastigheten. Även Rejlers och 
Skanova har fiber i området med anslutningar till fastigheten. 

Avfall 

Avfallshantering kommer att ske inomhus i framtiden och inte utanför som idag. 

Geoteknik och grundläggning 

Radon 

Hela kommunen har normalriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 
kbq/m3. Generellt rekommenderas att bygga med radonsäker grundläggning i 
kommunen.  

Jordlager 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarterna i området av täta jordarter (lera och silt). 
Över de naturliga jordarterna finns det ett cirka 0,4 meter tjockt lager med 
fyllnadsmassor bestående av sten, sand och grus. På delar av fastigheten är 
fyllnadsmassorna upp till 2,0 meter.  

PLANBESTÄMMELSER 

De planbestämmelserna som finns på plankartan återges nedan tillsammans med 
förklaringar av vad de innebär samt motivering.   

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Kvartersmark  

C Z PBL 4 kap. 5 § punkt 3 

Centrum, möjlighet till områden för kombinationer av handel, service, samlingslokaler 
och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Verksamhetsområde för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel 
med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan. 

E PBL 4 kap. 5 § punkt 3 

Tekniska anläggningar. Ger möjlighet att ha kvar befintliga nätstationer. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande  

 PBL 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § 

Byggnad får inte uppföras. Område som ska vara fritt från byggnader för att medge till 
exempel öppna grönytor, planteringar och parkeringar. 

Utformning 

 PBL 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § 

Högsta totalhöjd i meter. Utöver det får solenergianläggningar och antenner finnas. 
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f  PBL 4 kap. 16§ 1 

Fasader mot Företagsvägen ska ha inslag av tegel eller puts.  

 PBL 4 kap. 16§ 1 

Murar och plank mot allmän plats får ej uppföras högre än 1,1 m. 

Skyddsbestämmelser PBL 4 kap. 12§ 1 

Fasader inom 40 meter från Södra stambanan ska utformas obrännbara och i lägst 
brandteknisk klass EI 30. 

Byggnader inom planområdet förses med ventilation som utförs manuellt 
avstängningsbar. 

ADMINSTRATIVA BESTÄMMELSER 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 

u  PBL 4 kap. 6 §  

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Genomförandetid PBL 4 kap. 21 § 

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter 
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen beaktas (4 kap. 39 § PBL). 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 

Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns 
i 6 kapitlet 11, 18 och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande 
av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 
5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats. 

Mark, luft, vatten 

Miljökvalitetsnormer 

Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
och yt- och grundvattenförekomster överskrids. Närmaste ytvatten är Öresund cirka 
1,6 km väster om planområdet.  
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För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga halter av 
föroreningar. I de flesta fall ligger den allmänna luftföroreningshalten med stor 
marginal till lagkraven. Modellberäkningar visar på N02-halter runt 12 µg/m3 som 
årsmedel i större delen av området. Beräknade och modellerade värden för 
dygnsvärden (98 percentil) är cirka 30 µg/m3. PM10 bedöms enligt modelleringar ligga 
runt 15 µg/m3 – vilket är under miljökvalitetsnormen (<50%).  

Vattenkvalitet 

Alnarpsån är recipient för dagvattnet. Alnarpsån har dålig ekologisk status. 

Markföroreningar 

Kända markföroreningar bedöms inte påverka användningen på fastigheten varken när 
det gäller icke störande verksamhet eller centrumverksamhet.  

Trafik 

Den trafikökning som planen medför bedöms vara försumbar. 

Hälsa och säkerhet 

Trafikbuller/omgivningsbuller 

Utbyggnaden som planeras ska minska trafik- och bullerstörningarna vid stationen och 
vid bostäderna vid Företagsvägen. Lastzonen kommer få ett större avstånd till 
befintliga bostäder och till stationen när den flyttas till Hammarvägen.   

Risker (farligt gods mm) 

Fastigheten ligger nordväst om Södra stambanan som är en farligt godsled. Södra 
stambanan håller på att byggas ut från två till fyra spår vilket innebär att antalet 
godståg kommer att öka framöver. Trafikverket rekommenderar ett 30 m 
bebyggelsefritt område från järnväg. Fastigheten ligger mer än 30 m från Södra 
stambanan.  

En riskutredning2 har utförts i detaljplanearbetet. Riskutredaren bedömer att följande 
åtgärder är rimliga att vidta med hänsyn till planområdets förutsättningar. För befintlig 
bebyggelse behöver däremot inte åtgärder vidtas då dessa inte påverkas av ändringen:  
 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 35 meter från spårmitt upprättas från Södra 
Stambanan. Inom ett område om 35 meter från Södra stambanan tillåts 
däremot ytparkering med mera som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. 

• Fasader inom 40 meter från Södra Stambanan utformas i lägst brandteknisk 
klass EI 30 upp till 22 meter höjd räknat från transportledens höjd. Fasader 
inom 40 meter utförs även obrännbara. Fasader kan utföras utan brandteknisk 
klass om en särskild riskutredning kan påvisa att en acceptabel individ- och 
samhällsrisk kan erhållas för planområdet.  

• Byggnader inom planområdet förses med ventilation som utförs manuellt 
avstängningsbar.  

 

                                                             

2 FSD Malmö AB (2019). Riskutredning för detaljplan. Objekt Tågarp 16:75. (Upprättad 2019-
03-28 reviderad 2019-04-23).  
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Med uppsatta skyddsavstånd i kombination med manuellt avstängningsbar ventilation 
anser riskutredaren att risken för planområdet är acceptabel och lämplig att bebygga 
enligt föreslagen plan. 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Hela fastigheten är hårdgjord och planen innehåller ingen naturmiljö. 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 

Det finns ingen bebyggelse inom planområdet som har bedömts som kulturhistoriskt 
intressant. 

Fornlämningar 

Det finns kända fornlämningar i området som kan komma att påverkas vid 
förändringar på fastigheten. Markingrepp kräver tillstånd enligt 2 kapitlet i 
kulturmiljölagen och tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen. 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service  

Planen ger möjlighet till arbetsplatser och centrumverksamhet som ger arbetstillfällen 
och service i ett av kommunens mest stationsnära lägen. Arbetsplatser och publika 
verksamheter kring stationen skapar ett bra resandeunderlag för kollektivtrafiken. 

Barnkonventionen, barnperspektivet, jämställdhet och social hållbarhet 

Säkerheten ökar för oskyddade trafikanter då den tunga trafiken flyttas och inte 
behöver passera stationen. Detta är särskilt positivt för barn och unga som ska ta sig till 
och från stationen. Generellt är det fler kvinnor än män som åker kollektivtrafik och 
planen ger möjlighet att skapa en tryggare miljö kring stationen. Burlöv är en 
inpendlingskommun och planens läge är ett av de mest fördelaktiga för att resa med 
kollektivtrafik till de arbetsplatser som detaljplanen möjliggör. Ett blandat utbud av 
arbetsplatser i kommunen är en förutsättning för att skapa social hållbarhet.   

Säkerhet  

Säkerheten ökar när huvuddelen av verksamhetens transporter kan flytta till 
Hammarvägen istället för att passera stationen där många människor rör sig.  

Trygghet 

Genom att möjliggöra centrumverksamhet finns förutsättningar för att skapa mer liv 
och rörelse i anslutning till pendlarstationen vilket kan öka tryggheten i området. 
Genom att begränsa höjd på eventuella murar och plank mot allmän plats kommer 
området att upplevas som mer öppet och man har möjlighet att se vad som händer.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande eftersom den följer översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten och inte heller kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Tidplan 

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under sommar/höst 2019.  

Genomförandetid  

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.  

Ansvarsfördelning  

Fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan exploatering 
påbörjas. 

Avtal 

Exploateringsavtal 

Då eventuella behov av åtgärder på kommunal mark utifrån planen är begränsade har 
bedömningen gjorts att ett exploateringsavtal inte krävs.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningsrätt, servitut 

Det finns två servitut på fastigheten gällande nätstationer och starkströmledningar. 
Dessa planeras att finnas kvar på befintlig plats. Vid eventuell förändring ska 
överenskommelse ske mellan fastighetsägare och rättighetshavare. 

Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning, Tågarp ga:9, finns inom planområdet. Deltagande 
fastigheter är Tågarp 16:26 samt Tågarp 16:75. Ändamålet är en cirka 6 meter bred in- 
och utfartsväg med tillbehör såsom grind mot Hammarvägen. In- och utfartsväg för 
Tågarp 16:75 kommer vid utbyggnad av lasthuset behöva flyttas. Upphävande eller 
förändring av gemensamhetsanläggningen sker genom lantmäteriförätning. Detta ska 
initieras och bekostas av fastighetsägaren till Tågarp 16:75.   

Fastighetsplan  

Fastighetsplan erfordras ej. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och Fronten AB. 

Exploatering 

Samtliga kostnader för exploateringen ska belasta exploatören. 
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Tekniska frågor 

Befintliga ledningar  

Eventuella åtgärder i anslutning till befintliga ledningar ska bekostas av exploatören.  

Markföroreningar 

Då det vid rivning kommer uppstå farligt avfall är detta anmälningspliktigt enligt Plan- 
och bygglagen. Bygg- och rivningsverksamhet är miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. i 
miljöbalken på grund av spridningsrisken av farliga ämnen. Även miljöbalken 2 kap och 
26 kap samt avfallsförordningen (2011:927) innehåller bestämmelser som behöver 
beaktas. 

Om delar av byggnaden rivs finns det ett flertal rivningsmaterial som kan komma att 
klassas som farligt avfall.  

Det har påträffats föroreningar vid markprovtagning söder om byggnaden vilket 
innebär att åtgärder (till exempel grävningsarbete) som riskerar att sprida 
föroreningarna och risken inte bedöms som ringa omfattas av anmälningsplikten enligt 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- och hälsoskydd 28 §. Eftersom 
markundersökningar inte gjorts runt hela byggnaden kan det finnas behov av 
ytterligare undersökningar i samband med eventuellt grävarbete norr, väster och öster 
om byggnaden. 

MEDVERKANDE 

Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen genom planarkitekt Fanny Jacobsson 
på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänstepersoner från 
andra avdelningar deltagit. 

 

 

Kerstin Torseke Hulthén   Fanny Jacobsson 
Planchef    Planhandläggare 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

Delegationsbeslut på uppdrag av kommunstyrelsen togs av planchefen den 18 december 
2018 om att gå ut på samråd med förslag till Detaljplan för Tågarp 16:75. 
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2 januari 2019 till 1 februari 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap § 11. Detaljplanearbetet genomförs med standardförfarande för 
framtagande av plan. 

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 18 att gå ut på granskning med Detaljplan för 
Tågarp 16:75.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 juni – 28 juni 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

Detaljplanen har varit utsänd för granskning till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga 
och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar granskningssynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Region Skåne 
3. Trafikverket 
4. Svenska kraftnät 
5. Sydvatten 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 

6. Lantmäteriet 
7. Räddningstjänsten Syd  
8. VA SYD 
9. VA SYD Avfallsavdelningen 
10. E.ON Energidistribution AB 
11. Miljö- och byggnämnden 
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SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
 
Lantmäteriet 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan-och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en angivelse vilken version 
av plan-och bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används.  
 

Räddningstjänsten Syd 
Räddningstjänsten Syd anser att de riskreducerande åtgärder som föreslås i riskutredningen 
upprättad av FSD ska föras in i planbeskrivningen samt anges som planbestämmelser i 
plankartan. 
 

Kommentar: Planhandlingarna kompletterades från samrådet till 
granskningen med följande åtgärder utifrån riskutredningen: 

 
• Byggrätten justerades och minskades något i den sydöstra delen av 

fastigheten mot järnvägen.  

• En planbestämmelse lades till att byggnader inom planområdet förses 
med ventilation som utförs manuellt avstängningsbar.  

• Planbestämmelsen CZ omformulerades till Centrumverksamhet förutom 
vuxenutbildning, vårdlokaler, hotell och vandrarhem. Verksamhet med 
begränsad omgivningspåverkan.  

• Följande planbestämmelse lades till i plankartan: Fasader inom 40 
meter från Södra stambanan ska utformas obrännbara och i lägst 
brandteknisk klass EI 30. 

 
Dessa kompletteringar har bedömts som tillräckliga utifrån riskutredningen 
och varken länsstyrelsen eller Trafikverket har haft några synpunkter under 
granskningen. 

 
VA SYD 
VA SYD har inget att yttra angående granskningshandlingen. VA SYD uppmanar däremot att  
dagvattnet inom fastigheten bör fördröjas i möjligaste mån t.ex. genom gröna tak eller att 
använda genomsläppliga material vid parkeringsplatser. 
 

Kommentar: Planförslaget hindrar inte att gröna tak anläggs eller att 
genomsläppliga material används på parkeringsplatserna. 

 
VA SYD Avfallsavdelningen  
VA SYD:s avfallsavdelning vill poängtera att det är viktigt att hänsyn tas till att såväl fast 
avfall som fettavskiljarslam kommer att behöva hanteras från kommande publika 
verksamheter och centrumverksamhet utan att orsaka störning för trafik och besökande. 
 

Kommentar: Avfallshanteringen ska följa de riktlinjer och krav som VA SYD 
ställer. Planförslaget hindrar inte detta. 
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E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och är tacksam för utsatta u- och- e-områden. E.ON har fortfarande inget att 
erinra. 
 
Vi vill däremot informera om att det bland annat finns kabelskåp och flera olika typer av 
ledningar i mark både längst med Företagsvägen och Hammarvägen. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför ledningarna, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara 
utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936–1 samt tillhörande 
Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 
meter. SS-EN 61936–1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de 
rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och 
underhåll ska säkerställas. 
 
E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge och att 
vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande. Alla eventuella 
flyttningar och ändringar bekostas av exploatören. 
 

Kommentar: Det framgår i genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen 
att fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan 
exploatering påbörjas och att eventuella åtgärder i anslutning till befintliga 
ledningar ska bekostas av exploatören.  
 

Miljö- och byggnämnden 
Detaljplanen ger stora möjligheter att inrymma såväl centrumverksamheter, detaljhandel 
och annan ytkrävande verksamhet av icke störande karaktär inom Z- bestämmelsens 
användningsområde. Användningen av Z-verksamheter är bred och ger möjlighet för olika 
typer av ytkrävande verksamheter och syftar till att möjliggöra verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan. Enligt Boverket finns ingen tydlig gräns mellan vad som 
ryms inom J-industri eller Z- verksamheter, utan det är en bedömning som kommunen 
behöver göra i detaljplaneskedet, från fall till fall och vilka förutsättningar som finns på 
platsen. Konsekvenserna av det utökade användningsområdet som medges i detaljplanen 
ska vara utrett i detaljplaneskedet.  
 
I planbeskrivningen framgår att fasader som vetter mot stationen är viktiga och att dessa 
ska få ett representativt utförande. Utformningsbestämmelse ”fasader mot Företagsvägen 
ska ha inslag av tegel eller puts”, ska enligt rättspraxis tolkas ordagrant, vilket innebär att 
andra material får tillåtas dominera fasaderna. Detaljplanen saknar andra 
utformningsbestämmelser som reglerar fasaduttryck och saknar därför stöd för att ge 
fasaderna ett representativt uttryck inom ramarna för kommande bygglovsprövning. 
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Utförandebestämmelser som reglerar brandskydd i fasad och förutsättningar för ventilation 
bör stå under skyddsbestämmelser. Av detaljplanekartan ska det framgå att tekniska 
egenskapskrav som avser skyddsåtgärder ska redovisas som villkor för bygglov. 
 

Kommentar: Under planbestämmelser i planbeskrivningen finns ett stycke 
om att användningen Z avser verksamhetsområde för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 
andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan. 
 
Syftet med egenskapsbestämmelsen är att säkerställa att bebyggelsen 
utformas med för orten lokalt vanligt förekommande material, men för att 
undvika att befintlig bebyggelse blir planstridig har en mildare formulering 
valts. Planens syfte verkar för att fasader utformas med hänsyn till 
pendlarstationen och den framtida utvecklingen av Burlövs station. 
 
Bestämmelserna som reglerar brandskydd i fasad och förutsättningar för 

ventilation läggs under rubriken skyddsbestämmelser.    
 

 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Planbeskrivningen kompletteras med en angivelse vilken version av plan-och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används. 

- Bestämmelserna som reglerar brandskydd i fasad och förutsättningar för 
ventilation läggs under rubriken skyddsbestämmelser.    
  

MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Fanny 
Jacobsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Fanny Jacobsson 
Planchef    Planhandläggare 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:19-119

§ 2
Val av nämndemän vid Malmö tingsrätt för perioden 2020-2023

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att för perioden 2020-01-01 t.o.m. 2023-12-31 utse följande nämndemän till Malmö tingsrätt:

Owe Håkansson
Lissy Käll
Magdalena Nilsson
Bo Kronvall
Roland Bäck
Kjell Wernebecker
Christer Swahn
Margareta Abelsson
Christina Nordén
Anita Svensson
Gun-Britt Penderos

Ärendebeskrivning

Löpande tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 2019. Nyval av nämndemän för 
perioden 2020–2023 ska äga rum under 2019. Valen förrättas av de kommunfullmäktige som valdes 
2018. Tingsrätten hemställer i skrivelse den 1 februari 2019 att kommunfullmäktige för perioden 2020–
2023 utser 12 nämndemän i Malmö tingsrätt.

Tingsrätten betonar att nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmanna-
domare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de 
allmänna valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt.

Yrkanden
Uno Törringer (C) föreslår Owe Håkansson, samt i reserv för det fall Vänsterpartiet inte inkommer med 
nominering, Göran Kihlstrand.

Kristoffer Daag (L) föreslår Lissy Käll, Magdalena Nilsson, Bo Kronvall samt Owe Håkansson

Christer Swahn (SD) föreslår Roland Bäck, Kjell Wernebecker samt Christer Swahn.

Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår Margareta Abelsson, Christina Nordén, Anita Svensson samt Gun-Britt 
Penderos.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
På begäran av Håkan Dahlgren (M) antecknas till protokollet att på grund av att ingen företrädare för 
Vänsterpartiet närvarade vid sammanträdet, nominerar valberedningen endast elva nämndemän och 
låter Vänsterpartiet inkomma med sin nominering i samband med fullmäktigesammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2019-08-22
Malmö tingsrätts skrivelse 2019-02-01
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-08-22

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:19-119

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

Kommunfullmäktige 

Val av nämndemän vid Malmö tingsrätt för perioden 
2020–2023

Sammanfattning
Löpande tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 2019. Nyval av nämnde-
män för perioden 2020–2023 ska äga rum under 2019. Valen förrättas av de kommunfullmäkti-
ge som valdes 2018. Tingsrätten hemställer i skrivelse den 1 februari 2019 att kommunfullmäk-
tige för perioden 2020–2023 utser 12 nämndemän i Malmö tingsrätt.

Tingsrätten betonar att nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbe-
slut ske året efter de allmänna valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att för perioden 202020-01-01–2023-12-31 utse följande nämndemän till Malmö tingsrätt. 

Charlotta Wemme Dehlin
Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2019-08-22
Malmö tingsrätts skrivelse 2019-02-01

Beslut i ärendet delges

Malmö tingsrätt
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-09-16
Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2019:379
Revisionens granskning av elevhälsan 2019

2. KS/2019:379
Utbildnings- och kulturnämndens yttrande över revisionens granskning av 
elevhälsan 2019 (OBS! Yttrandet har ännu inte inkommit från UKN, men när det 
gör det ska de delges KF!)

3. KS/2018:456
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande avseende inkommen skrivelse från 
Burlövs kommun 2019-05-26
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1 Sammanfattning 

Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Den centrala elevhälsan leds av en enhetschef och är placerad direkt under 
förvaltningschefen för utbildnings- och kulturförvaltningen. Därtill finns det 
elevhälsopersonal ute på respektive skolenhet men de tillhör inte den centrala 
elevhälsan utan lyder istället under rektor på den aktuella skolan. På den centrala 
elevhälsan arbetar psykologer, skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger 
medan skolkuratorerna och övriga lärare med specialpedagogisk kompetens är 
anställda lokalt på respektive skolenhet. 

Den centrala elevhälsans resurser fördelas till respektive skolenhet i form av fasta 
”tilläggsbelopp” och kommer respektive skola tillhanda som en del av elevpengen. 
Resursfördelningen sker emellertid i nära dialog mellan elevhälsopersonalen och 
respektive skolenhet. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i 
huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Även om det under 
intervjuer ges uttryck för att det stundtals råder resursbrist bedömer vi att styrning och 
resursfördelningen ger tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika 
kompetenser ska kunna avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen för 
rådande budgetbegränsningar. Vi konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det 
gäller att säkerställa en likvärdig fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. 
Dels har mindre skolenheter inte samma ekonomiska möjligheter att erbjuda tillgång till 
elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Dels riskerar fördelningen av 
elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever 
vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att komma i andra hand. 

När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns 
förbättringsmöjligheter genom att dokumentationen gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. Här noterar vi dock att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och 
förtroendevalda att åtgärder behöver vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. 
Med hänvisning till detta noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera 
dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning 
och styrning framöver. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden: 

— att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 

— att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte 
påverkas av andra faktorer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar 
och behov oberoende av storleken på skolan och vilka andra behov som eleverna 
kan tänkas ha. 
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— att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. 

2 Bakgrund 

Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.  

Revisorerna bedömer att brister i elevhälsans organisation och förutsättningar riskerar 
att få negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse, särskilt för elever med 
särskilda behov. 

Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska 
primärt verka förebyggande och hälsofrämjande. I utredningar om elever i behov av 
särskilt stöd ska samråd med elevhälsan ske om det inte är uppenbart onödigt. 

Kommunen, i egenskap av huvudman, måste skapa förutsättningar i termer av 
ekonomi, personal och organisation. 

Med bakgrund av ovanstående vill revisorerna granska hur elevhälsan fungerar i 
verksamheten för att säkerställa att tillgången till elevhälsan är likvärdig i kommunen 
och att elever får tillgång till det stöd som de har rätt till.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan.   

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan?   

• Finns en ändamålsenlig resursfördelning avseende elevhälsans verksamhet? 

• Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att varje rektor och elev har 
tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

• På vilket sätt säkerställer nämnden att resurserna fördelas så att varje rektor 
och elev har tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar grundskolan. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller   

• kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 
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• skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§, och 

• tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser utbildnings- och kulturnämnden. 

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor och Simon Monti 
Danielsson, verksamhetsrevisor. 

Sofie Oldfield, certifierad kommunal yrkesrevisor, har deltagit i sin roll som 
kundansvarig. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän samt med ordförande och förste vice ordförande för utbildnings- och 
kulturnämnden. 

3 Om elevhälsan och dess uppgifter 

Om elevhälsa regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen. Elevhälsa ska bland annat finnas 
för elever i grundskola och gymnasium och omfatta ”medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser”, vilket innebär ”tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator” samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. 
Elevhälsa syftar till att stödja elevernas måluppfyllelse och ska primärt vara 
”förebyggande och hälsofrämjande”. 

Under grundskoletiden ska eleverna erbjudas minst tre enskilda hälsobesök och under 
gymnasietiden ett hälsobesök, som ska innefatta ”allmän hälsokontroll”. 

I de fall en elev befaras få svårigheter att nå kunskapskraven, trots att extra 
anpassningar har gjorts eller att man befarar att extra anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga, ska rektor skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. I denna 
utredning ska samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart obehövligt”. 

Förutom av skollagen regleras den medicinska och psykologiska insatsen av annan 
lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och 
patientdatalagen. Om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Hälso- 
och sjukvårdssekretess gäller för skolläkare och skolsköterska, dock i regel inte för 
psykolog.1 

                                                
1 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen-Skolverket 2014, sid. 72 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Elevhälsans organisation 

Vårdgivaren är bland annat ansvarig för att ”ledningen av hälso- och sjukvård är 
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet”. (28 § hälso- 
och sjukvårdslagen, 1982:763) Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren 
tillse att det finns en verksamhetschef som är ansvarig för elevhälsans hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. I kommunfullmäktiges reglemente till utbildnings- och 
kulturnämnden framgår att nämnden ”fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna enligt de lagar och förordningar som 
reglerar detta”.2 Utöver detta ansvarar även nämnden enligt reglementet för 
kommunens kost- och städverksamhet samt uppgifter inom kultur- och 
fritidsverksamhet. I reglementet för utbildnings- och kulturnämnden står det dock 
ingenting om elevhälsans vårdgivaransvar. 

Enligt elevhälsans organisationsöversikt3 har verksamhetschefen ansvar ”för ett 
likvärdigt medicinskt arbete i kommunen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen” och 
respektive rektor har ansvar ”för det lokala elevhälsoarbetet och därmed också vilka 
insatser skolsköterska bidrar med i skolans elevhälsoarbete”. 
 

 

                                                
2 Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90 och trädde i kraft 2019-01-01 
3 Organisationsöversikt elevhälsa i Burlövs kommun. 
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Verksamheterna i Burlövs kommun är organiserade i verksamhetsområden inom de 
olika förvaltningarna. Grundskolan är ett av fem olika verksamhetsområden som ligger 
inom utbildnings- och kulturförvaltningen vilken leds av en gemensam förvaltningschef. 
Bilden ovan visar organisationen i sin helhet. 

Av bilden ovan kan vi se att det finns en central elevhälsa som leds av en enhetschef 
och är placerad direkt under förvaltningschefen. Enhetschefen är tillika 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (kap. 4, § 2). Därtill finns det 
elevhälsopersonal ute på respektive skolenhet men de tillhör inte den centrala 
elevhälsan utan lyder istället under rektor på den aktuella skolan. 

Enheten för den centrala elevhälsan utgörs av följande funktioner: 

• Verksamhetschef central elevhälsa 

• Psykologer, 3 heltidstjänster 

o Psykologerna är centralt anställda men har sinsemellan delat upp det 
lokala elevhälsoarbetet på så vis att respektive psykolog har ansvar för 
ett antal av skolorna. Elevhälsoarbetet ute på skolorna sker i samråd 
mellan psykolog, rektor och verksamhetschef. 

• Skolsköterskor, 6 heltidstjänster 

o Skolsköterskorna är sedan fyra år tillbaka centralt anställda och 
ansvarar var och en för mellan 1-3 skolor. Centraliseringen skedde bl.a. 
för att stärka upp verksamhetens uppföljningsarbete. Det är 
verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska som 
beslutar hur många skolor respektive skolsköterska ansvarar för och 
beslut tas utifrån antalet elever samt skolorganisation. Medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska har även ansvar för administration av de 
årliga elevenkäterna samt för journalföring i ett system som heter 
”PMO”. 

• Skolläkare, avtal med externt företag (vid rapporttillfället ”Elevsupport” men 
fr.o.m. 1 juli 2019 ”Mediate Nordic”). Av Elevsupport köptes det in 8 timmar per 
vecka fördelat på två dagar i veckan. Avtalet med Mediate Nordic kommer 
innebära att det köps in 6 timmar per vecka och fördelat på två dagar. 
Anledningen till det minskade antalet inköpta skolläkartimmar framöver beror 
enligt ansvarig personal på att det skett effektiviseringar inom elevhälsoarbetet 
som möjliggjort för detta. 

• Specialpedagoger, 5 heltidstjänster 

o En specialpedagog med inriktning tal och språk, 1 heltidstjänst 

o En specialpedagog med inriktning autism, 1 heltidstjänst 

o Tre specialpedagoger med inriktning förskola 1-5 år, 3 heltidstjänster 

• Specialpedagogerna med fokus på tal och språk samt autism arbetar på 
uppdrag av rektor för respektive skola och arbetet sker i samråd mellan rektor, 
specialpedagog samt verksamhetschef. 
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Noterbart är att skolkuratorer inte tillhör det centrala elevhälsoteamet utan istället är 
anställda lokalt, direkt av respektive skola. Det finns även specialpedagoger och 
speciallärare som är anställda direkt av respektive skola. Samtliga arbetar på uppdrag 
av rektor på den aktuella skolan.  

Därtill finns det två särskilda arbetsgrupper som, även om de inte tillhör den centrala 
elevhälsans organisation, också är viktiga i elevhälsoarbetet. Dessa två är det s.k. 
”Kvalitetsteamet” samt det s.k. ”Mobila teamet”. Kvalitetsteamet, vilket lyder under 
kvalitetschefen, utgörs av förstelärare som först och främst arbetar strategiskt med 
skolan i rent pedagogiska frågor. Arbetet utförs efter det att beställning har inkommit till 
Kvalitetsteamet från enskild skolenhet. Dock har arbetsgruppen i åtminstone ett fall 
även ryckt in på en enskild skola där det fanns ett akut behov av elevstöd. Även om 
Kvalitetsteamet är mer fokuserat på det rent pedagogiska området har det således 
inom ramen för elevhälsoarbetet skett tät samverkan mellan arbetsgruppen och den 
centrala elevhälsan. Det Mobila teamet består av två socionomer och en 
specialpedagog, samtliga anställda på heltid och ska arbeta förebyggande med 
elevhälsofrågor och är en gemensam satsning mellan flera förvaltningar. Projektet4 
kommer att pågå under en treårsperiod och finansieras med bidrag från den 
kommunala fonden ”Sociala investeringsfonden”5. Närmaste chef för arbetsgruppen 
kommer att vara verksamhetschefen för den centrala elevhälsan. Det Mobila Teamet 
kommer att ledas av en styrgrupp bestående av verksamhetschef för den centrala 
elevhälsan, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, enhetschef öppenvården, 
grundskolechef/bitr. förvaltningschef samt kultur- och fritidschef. Det Mobila teamet 
kommer att påbörja sitt arbete under höstterminen 2019. 

I intervjuer med skolpersonal framgår att det finns både för- och nackdelar med 
nuvarande uppdelade elevhälsoorganisation mellan central och lokal nivå. Enligt de 
intervjuade möjliggör den centrala elevhälsan ett mer enhetligt och övergripande 
elevhälsoarbete samt gemensamt utbyte och kompetensutveckling för personalen inom 
den centrala elevhälsan. Ur det perspektivet saknas samma grad av gemensam 
kompetensutveckling för de lokalt anställda elevhälsoresurserna då ansvaret för det 
ligger på respektive skolenhet. Intervjuad personal menar att det behövs en central 
sammanhållande länk som skulle kunna hålla samman gruppen och verka för en 
gemensam kompetens- och kvalitetsutveckling. Här kan nämnas att kuratorerna på 
eget initiativ har skapat ett samverkansforum mellan sig och socialtjänsten. Samtidigt 
belyser skolpersonalen vikten av att den lokala elevhälsan på respektive skolenhet 
genom sina dagliga elevkontakter har god kännedom om elevgrupperna och deras 
dynamik. Baserat på intervjuer tycks den lokala och centrala elevhälsan komplettera 
varandra på ett önskvärt sätt. 

Det framkommer även från genomförda intervjuer att personalomsättningen inom 
elevhälsoverksamheten tidigare har varit hög men att den nu är lägre och att detta har 
bidragit till att verksamheten nu upplevs som mer stabil. 

                                                
4 Beslut Utbildnings- och kulturnämnden, § 96, 2018-12-10. 
5 Ansökan om medel till Sociala projekt – Mobilt team. 
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4.2 Resurser för elevhälsa 

I tabellen nedan kan vi utläsa kostnaden per i elev i grundskolan totalt och fördelat på 
kostnadsslag. Jämförelse görs med rike, län och mest lika kommuner enligt SKL:s 
databas Kolada. 

2017 Totalt 
(kr) 

Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skol-
måltider 

Lär-
verk. 

Elev-
hälsa 

Övr.6 

Burlöv 101 588 17 094 55 364 5 730 7 154 5 862 10 384 

Skåne län 108 129 17 183 59 965 5 949 5 090 3 690 16 253 

Mest lika 
kommuner7 

114 043 16 585 64 267 6 749 5 173 3 435 17 833 

Riket8 109 462 17 988 60 662 6 319 4 465 3 318 16 710 

Av tabellen ovan kan vi se att den totala kostnaden per elev i Burlöv ligger under snittet 
för både riket, länet samt de mest lika kommunerna. Burlövs kostnader för lärverktyg 
och elevhälsa ligger emellertid högt över snittet för både rike, län och de mest lika 
kommunerna. I nedanstående diagram framgår det att elevhälsans kostnader har ökat 
kraftigt under de senaste två åren från att tidigare ha varit på ungefär samma nivå som 
resten av landets kommuner. 

 

                                                
6 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
7 Hammarö, Bollebygd, Stenungsund, Vilhelmina, Alvesta, Upplands-Bro och Älmhult 
8 Kommunala huvudmän 
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Om vi tittar på hemkommunens nettokostnadsavvikelse9 framgår att den är negativ, - 
18,5 procent, vilket för Burlövs kommuns del motsvarar 43 mnkr. Även för genomsnittet 
för samtliga kommuner i Skåne län är nettokostnadsavvikelsen negativ, -0,7 procent. 
Däremot är nettokostnadsavvikelsen positiv för kommuner som mest liknar Burlöv samt 
för det nationella genomsnittet, 1,7 procent respektive 3,0 procent. Som framgår i 
diagrammet nedan har Burlövs negativa nettokostnadsavvikelse under de senaste fem 
åren gått från -6,2 till nuvarande -18,5 procent (från -12 mkr till nuvarande -43 mkr), 
vilket motsvarar nästan en trefaldig ökning. Den negativa nettokostnadsavvikelsen 
indikerar att Burlöv kommuns faktiska kostnader för grundskolan är lägre än vad 
strukturen motiverar, en trend som har förstärkts på senare år. 

 

                                                
9 Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt 
antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva 
värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat. SKL 
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Det centrala elevhälsoteamet som bistår samtliga grundskolor fick enligt 2019 års 
budget disponera 8 873 000 kronor. Detta belopp täcker lönekostnader för centrala 
elevhälsans verksamhetschef samt centralt anställda psykologer, specialpedagoger 
och skolsköterskor. Som framgår av tabellen nedan har den centrala elevhälsans 
budget sedan 2015 ökat från ca 2,65 miljoner kronor till dryga 8,87 miljoner kronor för 
2019. 

Pengarna från den centrala elevhälsan kommer respektive skola tillhanda som en del 
av elevpengen i form av ett fast ”tilläggsbelopp” och uppgår till ca 9 000 kr per elev. 
Dessa pengar fördelas inte olika enligt några socioekonomiska parametrar utan skiljer 
sig endast beroende på vilken årskurs eleven tillhör (ca 10 800 kr per högstadieelev, ca 
8 100 kr per lågstadieelev).  

Däremot fördelas 19 % av den totala elevpengen baserat på socioekonomisk struktur 
då den differentieras utifrån moderns härkomst och utbildningsnivå. Utbildnings- och 
kulturnämnden informerar under intervju att det ska göras en genomlysning över hur 
skolpengen fördelas och de förtroendevalda uppger att fördelningen i högre grad ska 
ske enligt de parametrar som SKL har tagit fram. De förtroendevalda menar att de 
högre kostnaderna för elevhälsan i Burlöv delvis beror på socioekonomiska aspekter 
och att kommunen har fler elever med särskilda behov än vad som är fallet i andra 
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KONTO Budget 
2019 

Budget 
2018 

Budget 
2017 

Budget 
2016 

Budget 
2015 

Intäkter/ Inkomster, mnkr 0 -500 0 0 0 

Kostnader/ utgifter, mnkr 30 0 0 0 0 

Kostnader för arbetskraft, mnkr 7 746 7 514,7 5 457,6 4 381,3 2 545,9 

Övr. verksamhetskostnader (lokaler, 
förbruk.mat., invent.), mnkr 

245 102 102 90 105 

Övr. verksamhetskostnader (resor, 
kurs, annons, reklam), mnkr 

852 500 750 500 0 

TOTALER, mnkr 8 873 7 617 6 310 4 971 2 651 
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kommuner. Nämnden informerar vidare att det finns en diskrepans mellan de olika 
skolornas resursbehov och att det generellt sett satsas mer elevhälsopengar per skola i 
Arlöv än i Åkarp. 

Från intervju med verksamhetschef för den centrala elevhälsan, rektorer och lärare 
framgår att fördelning av elevhälsoresurser till de olika skolorna sker i nära dialog 
mellan respektive skolenhet och den centrala elevhälsan. Formellt är det respektive 
skolas rektor som är ansvarig för anställning av specialpedagoger och kuratorer på sin 
skola medan övrig elevhälsopersonal är anställda av den centrala elevhälsan. Det är 
emellertid varje enskild skolas rektor som arbetsleder den centrala elevhälsans 
specialpedagoger, psykologer samt skolsköterskor när de är ute på skolorna. Baserat 
på intervjuerna får vi intrycket att personal ute på skolorna i huvudsak är tillfreds med 
de erhållna elevhälsoresurserna och att det finns en förståelse ute på skolenheterna för 
att elevhälsobudgeten är begränsad och att en del resursbehov därför inte kan täckas. 
Det ges även uttryck för att elevhälsoverksamheten, både den centrala och den lokala 
ute på skolenheterna, har utvecklats positivt under de senaste åren. Baserat på 
intervjuer tycks det dock föreligga en utmaning i elevhälsoarbetets förmåga att fånga 
upp samtliga elever som är i behov av stöd. Enligt de intervjuade finns det en tendens 
att prioritera mer utåtagerande elever än elever som har lika stora behov av hjälp men 
utan att det syns i deras beteende i klassrummet. Här konstaterar intervjuad personal 
att beslut om resursfördelning riskerar att i alltför hög grad påverkas av i vilken 
omfattning och med vilken intensitet lärare och föräldrar efterlyser extra 
elevhälsoresurser för en särskild elev eller elevgrupp. 

Det finns även en allmän åsikt att de administrativa rutinerna i högre grad kan 
digitaliseras, ett arbete som emellertid har påbörjats baserat på genomförda intervjuer. 

Enligt skollagen ska elevhälsan främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Intervjuad skolpersonal vittnar om att elevhälsoarbetet i kommunen har blivit mycket 
mer förebyggande jämfört med tidigare när det var mer fokus på åtgärdande insatser. 
Ett exempel på detta är att elevhälsans psykologer inte bara arbetar med utredningar 
utan även handleder den pedagogiska personalen. Intervjuad personal indikerar dock 
att det fortfarande är för stort fokus på åtgärdande insatser och att det förebyggande 
och i synnerhet det hälsofrämjande arbetet kan prioriteras ytterligare. 

4.3 Personalens uppfattning av tillgång till elevhälsa  

Skolinspektionen genomför halvåret före en planerad regelbunden tillsyn en enkät 
bland elever, personal och vårdnadshavare om deras syn på skolan och dess 
verksamhet inom en rad område. Ett sådant område är elevhälsan. I tabellerna nedan 
framgår svaren från elever och personal i Burlövs kommuns grundskola från enkäten 
hösten 2018.  

I Skolinspektionens enkäter inför regelbunden tillsyn gav eleverna i Burlöv följande svar 
på hur de såg på elevhälsan. Den procentsats som anges i respektive kolumn visar på 
hur stor andel av eleverna som ansåg att påståendet stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. Två av kolumnerna visar på resultatet i Burlöv och de två 
resterande kolumnerna visar på det totala enkätresultatet som ska spegla hela riket. 
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Elevhälsan årskurs 5 

Burlöv 

årskurs 5 

enkätomg. 

årskurs 9 

Burlöv 

årskurs 9 

enkätomg. 

Elevhälsogruppen i min skola frågar 
oss elever om hur vi har det i skolan 
och hemma.10  

62 % 67 % 49 % 52 % 

Jag kan gå och prata med skol-
sköterskan eller 
kuratorn/skolpsykolog om vad jag 
vill, det måste inte ha hänt något 
allvarligt. 

i.u. i.u. 63 % 68 % 

Svaren från eleverna i Burlöv var mer negativa än de nationella genomsnittssvaren från 
enkätomgången både för årskurs fem och för årskurs nio när det gällde frågan om att 
elevhälsogruppen förhör sig om hur eleverna upplever sin skol- och livssituation.11 
Svaren var även mer negativa än det nationella snittet när det gällde förutsättningarna 
att prata med skolsköterska, kurator eller skolpsykolog. För den senare frågan finns 
dock endast svar för årskurs nio. 

Nedan ser vi den pedagogiska personalens ställningstagande till påståenden om 
elevhälsan.  

Elevhälsan Pedagogisk personal12 

Burlöv Enkätomg. 

Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna 
om deras uppfattning om sin skol- och livssituation  

78 % 74 % 

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att 
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar  

88 % 85 % 

I min skola finns beredskap för att i det dagliga 
arbetet hantera situationer som kräver 
elevhälsogruppens kompetenser. 

87 % 77 % 

I Burlövs kommun är personalens svar nästan i paritet med enkätomgångens snitt, 
förutom vad gäller huruvida skolans beredskap är tillräcklig där snittet är betydligt 
högre i Burlöv. Personalens svar överensstämmer inte med elevernas svar inom 
samma område då personalen har en betydligt mer positiv bild än vad eleverna har. 
Närmare nio av tio lärare menar att elevhälsogruppen hör sig för hur eleverna mår 

                                                
10 Frågan till årskurs 9 var något annorlunda formulerad: Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever 
hur vi upplever vår skol- och livssituation. 
11 Hösten 2018 deltog 1 580 skolenheter i enkäten och totalt 72 436 elever i årskurs fem och nio samt 
årskurs två på gymnasiet besvarade enkäten. Svarsfrekvensen i Burlöv för årskurs 5 var 84 % och för 
årskurs 9 var den 68 %. 
12 Svarsfrekvensen i Täby kommun var 70 procent att jämföra med ett snitt på 68 procent i 
enkätomgången (grundskola) 
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medan bara sex av tio femteklassare och hälften av alla nioklassare menar att detta 
stämmer. Åtta procent av den pedagogiska personalen i Burlövs kommuns grundskola 
tycker inte att det finns beredskap för att ”i det dagliga arbetet hantera situationer som 
kräver elevhälsogruppens kompetenser”, vilket är fem procentenheter lägre och 
därmed bättre än enkätomgångens snitt som speglar landet i stort.  

Elevhälsans personal vittnar om att förutsättningarna för elevhälsoarbetet skiljer sig 
mellan de olika skolenheterna. Bl.a. finns det stora skillnader i den socioekonomiska 
sammansättningen mellan olika skolors elevgrupper och att det har en påverkan på 
vilka elevhälsoresurser som behövs sättas in på respektive skola. Ur det perspektivet 
menar intervjuad skolpersonal att det finns en poäng med att inte bara ha en central 
elevhälsa utan även en lokal elevhälsa ute på respektive skolenhet som har en daglig 
och nära kontakt med eleverna och skolpersonalen. Vidare framkommer det under 
intervjuer att de mindre skolenheterna p.g.a. sina mindre totalbudgetar har 
budgetbegränsningar när det gäller elevhälsoarbetet som gör att de inte har möjlighet 
att anställa lokala elevhälsoresurser i samma utsträckning som de större enheterna. 
Som en konsekvens av detta delas elevhälsans tjänster mellan flera mindre enheter. 

4.4 Uppföljning 

4.4.1 Måluppfyllelse 

Utbildnings- och kulturnämnden använder sig av nedan årshjul för att följa upp 
kvalitetsarbetet. 
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Bland annat rapporteras samtliga anmälda kränkningar till nämnden. Vidare rapportera 
elevhälsopersonal direkt uppföljningar till utbildnings- och kulturnämnden. Exempelvis 
redovisar årligen skolsköterskan och psykologen med medicinskt ledningsansvar 
tillsammans med den centrala elevhälsans verksamhetschef en 
patientsäkerhetsberättelse för nämnden. Detta görs i mars och i berättelsen redogörs 
för resultat och effekt av de delar av elevhälsoarbetets som omfattas av hälso-och 
sjukvårdslagen. Vidare för den centrala elevhälsans verksamhetschef tillsammans med 
grundskolechef dialog med respektive skolenhets rektor gällande elevhälsoarbetet och 
rapporterar sedan vidare till nämnden hur elevhälsoarbetet fungerar. Intervjuade 
tjänstemän uppger också att nämnden har varit lyhörd för när det har funnits behov av 
resursförstärkningar på olika skolenheter, bl.a. utökade psykologresurser. 

Det framgår emellertid från intervjuer att det finns brister i uppföljningen av 
elevhälsoarbetet. Det framgår bl.a. i intervju med tjänstemän att 
verksamhetsberättelserna i högre grad behöver innefatta elevhälsan och att 
förvaltningens dokumentation och underlag som rapporteras till nämnden kan bli mer 
omfattande. Samtidigt är det tydligt att detta är något som både förtroendevalda och 
tjänstemän inom samtliga berörda verksamheter nu arbetar aktivt med att förbättra. 
Bl.a. framkommer i intervju att nämnden har bett den centrala elevhälsan att ta fram 
underlag som visar på hur satsade resurser har använts och vilket resultatet har varit. 

Det framkommer även i intervju att systemet med kvalitetskort ska användas för att 
utveckla uppföljningen av elevhälsoarbetet, detta är dock något som enligt de 
intervjuade fortfarande behöver utvecklas. Ytterligare en åtgärd är att 
elevhälsoperspektivet ska införas i den övergripande uppföljningen av skolan med fokus 
bl.a. på behov och vilka resurser som behövs. Här informerar intervjuad skol- och 
elevhälsopersonal att elevhälsoperspektivet har inkluderats i återkommande 
analysdagar där ledningsgrupperna inom skolverksamheten träffas för att diskutera mer 
övergripande frågor. Även förtroendevalda deltar ibland på analysdagarna. 

Vidare finns det en ambition om att nämnden inom en snar framtid ska börja följa upp 
de elevenkäter som årligen går ut till förskolan, årskurs 4 samt årskurs 8 och som 
administreras av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Detta ska göras genom 
att den centrala elevhälsan redogör statistiken för de förtroendevalda. 

Det framkommer också i intervjuer att det har saknats ändamålsenliga digitala system 
för uppföljning och att dokumentationsverktygen fram tills nyligen har varit 
ålderdomliga. Detta är dock på väg att ändras i och med införandet av ett nytt digitalt 
dokumentationssystem, V-klass, där samtliga anteckningar gällande stödinsatser ska 
kunna samlas. V-klass ska tas i bruk under höstterminen 2019. Vidare kommer 
kommunen att införa ett nytt diariesystem, Evolution, som enligt intervjuade också 
kommer att förenkla dokumentation och uppföljning. 

5 Slutsats och rekommendationer 

Syftet med granskningen är att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i 
huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Styrningen och dess 

292



 

 14 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Confidential 

Burlövs kommun 

 Granskning av elevhälsan 

KPMG AB 

 2019-05-13 

resursfördelning ger tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika 
kompetenser ska kunna avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen för 
rådande budgetbegränsningar. Vi konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det 
gäller att säkerställa en likvärdig fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. 
Dels har mindre skolenheter inte samma ekonomiska möjligheter att erbjuda 
elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Dels riskerar fördelningen av 
elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever 
vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att hamna i andra hand. 

När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns 
förbättringsmöjligheter genom att dokumentationen gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. Här noterar vi dock att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och 
förtroendevalda att åtgärder behöver vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. 
Med hänvisning till detta noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera 
dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning 
och styrning framöver. 

Vidare konstaterar vi att uppdelningen av elevhälsan i en central och flera lokala 
enheter på respektive skola har både för- och nackdelar men att den i stort uppfattas 
som positiv av intervjuad personal. Fördelarna är att uppdelningen möjliggör för lokalt 
förankrat elevhälsoarbete som kompletteras med ett centralt elevhälsoarbete som kan 
fokusera på de mer övergripande frågorna i samverkan med förvaltningen. 
Nackdelarna är att samverkan och även kompetensutvecklingen inom 
elevhälsoverksamheten riskerar att lida av det faktum att samtlig elevhälsopersonal 
inte tillhör samma organisation. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 

5.1 Svar på revisionsfrågor 

Finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan?   

Vår bedömning är att elevhälsans organisation är ändamålsenlig och att det finns både 
för- och nackdelar med att den är uppdelad i en central enhet och flertalet lokala 
enheter. Fördelarna är att uppdelningen möjliggör för lokalt förankrat elevhälsoarbete 
med djup insikt i respektive skolas elevgrupp som kompletteras med ett centralt 
elevhälsoarbete som kan fokusera på de mer övergripande frågorna och likvärdigheten 
samt förebyggande och främjade elevhälsoarbete i samverkan med förvaltningen. 
Nackdelarna är att samverkan och även kompetensutvecklingen inom 
elevhälsoverksamheten riskerar att lida av det faktum att samtlig elevhälsopersonal 
inte tillhör samma organisation. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsans vårdgivande ansvar. 

Finns en ändamålsenlig resursfördelning avseende elevhälsans verksamhet? 

Vi konstaterar att resursfördelningen sker i nära dialog mellan elevhälsopersonalen och 
respektive skolenhet. Även om det under intervjuer ges uttryck för att det stundtals 
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råder resursbrist gör vi bedömningen att resursfördelningen är ändamålsenlig och att 
detta istället är ett symptom på rådande budgetbegränsningar. 

Vi konstaterar också att den centrala elevhälsans resurser fördelas som fasta 
tilläggsbelopp och kommer respektive skola tillhanda som en del av elevpengen. 
Pengarna från den centrala elevhälsans resurser differentieras inte olika enligt några 
socioekonomiska parametrar utan skiljer sig endast beroende på vilken årskurs eleven 
tillhör (ca 10 800 kr per högstadieelev, ca 8 100 kr per lågstadieelev). Däremot fördelas 
19 % av den totala elevpengen baserat på socioekonomisk struktur då den 
differentieras utifrån moderns härkomst och utbildningsnivå. Här noterar vi att det finns 
en ambition att framöver använda SKL:s parametrar när det gäller resursfördelningen. 

Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att varje rektor och elev har 
tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

Baserat på genomförda intervjuer finns det en allmän uppfattning att 
elevhälsoresurserna i huvudsak kommer samtliga skolenheter och därmed elever 
tillhanda. Dock föreligger det utmaningar kopplade till både budgetbegränsningar och 
elevgruppernas bakgrund och dynamik. En utmaning är att mindre skolenheter inte har 
samma möjligheter att erbjuda elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Detta 
beror på att de mindre skolenheternas budgetutrymme är begränsat. En annan 
utmaning i fördelningen av elevhälsoresurserna är att de enligt intervjuad personal 
riskerar att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever vars besvär inte 
syns lika tydligt riskerar att hamna i andra hand. 

Vi noterar även att det finns en diskrepans mellan personalens och elevernas svar 
gällande elevhälsoarbetet i de årliga skolenkäter som Skolinspektionen genomför. 
Skolpersonalen har baserat på svaren i skolenkäterna en betydligt mer positiv bild än 
vad eleverna har både när det gäller hur närvarande elevhälsan är och hur goda 
förutsättningarna är för att tala med elevhälsans personal. 

På vilket sätt säkerställer nämnden att resurserna fördelas så att varje rektor och 
elev har tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

Baserat på genomförda intervjuer bedömer vi att resursfördelningen, inom ramen för 
existerande budgetbegränsningar, är ändamålsenlig. Dock gör vi bedömningen att 
uppföljningsarbetet av elevhälsan kan utvecklas ytterligare. Det underlag och den 
dokumentation gällande elevhälsoarbetet som förvaltningen återrapporterar till 
nämnden kan bli mer omfattande. Vi noterar emellertid att det finns en medvetenhet 
hos både tjänstemän och förtroendevalda att detta är ett förbättringsområde och att ett 
utvecklingsarbete har påbörjats. 

Vidare noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera dokumentations- och 
uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning och styrning framöver. 

5.2 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden: 

— att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 
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— att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte 
påverkas av andra faktorer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar 
och behov oberoende av storleken på skolan och vilka andra behov som eleverna 
kan tänkas ha. 

— att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. 

 

 

 

 

KPMG, dag som ovan  

 

 

 

 

Joakim Nertyk      Simon Monti Danielsson 
Verksamhetsrevisor     Verksamhetsrevisor 
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DATUM
2019-05-09 

1/7
DIARIENUMMER
KS/2019:359-101 

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

Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut
2014
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2013:181

Motion av Lars Johnson (M) – 
Nationaldagsfirande

KF beslutade 2014-05-19, § 47

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i sam-
arbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och 
kommunstyrelsen återkomma med förslag till ett 
årligt nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktning-
en i motionen 

Utbildnings- och 
kulturnämnden

De ekonomiska och personella resurserna har inte medgett en 
förändring av nationaldagsfirandet. Förvaltningen avser ta upp en 
framställan till kommunfullmäktige i nämnden om att beslutet ska 
upphävas. (Not. 2016-05-25)

Nämnden beslutade om framställan enligt ovan den 3 oktober 
2016, § 47. (Not. 2016-10-28)

Vid beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott lyftes ärendet 
ut för vidare utredning av UKF. (Not. 2016-12-06)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 
28 augusti 2018, § 92, till utbildnings- och kulturnämnden för att 
senast i mars 2019 återkomma med ett förslag på hur national-
dagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka 
deltagandet. (Not. 2018-11-07)

Utbildnings- och kulturnämnden planerar att behandla ärendet 
den 28 januari 2019. (Not. 2018-11-14)

Kommunstyrelsen tillstyrkte nämndens förslag till nationaldagsfi-
rande 2019-03-11, § 43, och fullmäktige lade ärendet till hand-
lingarna 2019-03-25, § 12. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2019-05-09)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2014:180

Reglemente för kommunala pen-
sionärsrådet (KPR) 

KF beslutade 2014-09-15 § 74 

att uppdra åt socialnämnden att se över reglemen-
tet för rådet för funktionshinderfrågor 

Socialnämnden Arbetet är påbörjat. (Not 2015-11-17)

Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 6 april 2016, § 73, 
att remittera förslag till reglemente för ett inflytanderåd, att er-
sätta kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinders-
frågor, till råden för synpunkter och yttrande (Not 2016-04-27)

Nytt reglemente för rådet för funktionshinderfrågor kommer att 
behandlas under hösten. (Not 2017-05-22)

Nya reglementen kommer att antas i samband med ny mandatpe-
riod. (Not 2017-11-06)

Status oförändrad. (Not. 2018-06-11)

Status oförändrad. (Not. 2018-11-07)

Ärendet går preliminärt upp för beslut på socialnämnden 2019-
06-11 samt KF 2019-06-17. (Not 2019-05-24)

Nya stadgar antogs av KF 2019-06-17. Beslutet är verkställt. (Not. 
2019-07-02)
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2015
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:10, KS/2014:13

Uppföljning av intern kontroll 
2014

KF beslutade 2015-05-18 § 60 

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

Kommunstyrelsen

Miljö- och bygg-
nämnden 

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

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

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

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

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

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

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

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

KS/2015:828

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

KF beslutade 2016-02-01 § 11

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

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

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

Status oförändrad (Not 2017-05-30)

Planarbete pågår. (Not 2017-12-04)

Status oförändrad. (Not 2018-06-07)

Status oförändrad. (Not 2018-12-10)

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

2017
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2015:704

Tillbyggnad av Humlemadskolan

KF beslutade 2017-10-30, § 97

att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2018 ge-
nomföra tillbyggnad till Humlemadskolan enligt i 
ärendet redovisat förslag

Kommunstyrelsen Projektering påbörjas i början på 2018. (Not 2017-11-30)

Konsulter är upphandlade men projektet har försenats i väntan på 
bulleråtgärder. Svar inväntas angående åtgärdsplaner. 
(Not. 2018-06-04)

Utbyggnadsförslaget strider mot gällande detaljplan. Lokalgrup-
pen har därför konstaterat att man i nuläget inte kan gå vidare. 
(Not. 2018-11-12)

Förslag att upphäva kommunfullmäktiges beslut är beslutplanerat 
till kommunfullmäktige 2019-02-04. (Not. 2018-12-10)

Kommunfullmäktige upphävde beslutet 2019-02-04, § 4. 
(Not. 2019-05-23)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2016:885

Exploateringsprojekt för genom-
förande av detaljplanerna för 
kvarteret Ugglan och Fasanen, 
Dalbyvägen i Arlöv

KF beslutade 2017-11-20, § 116

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de-
taljplan för Arlöv 20:58 m.fl., kvarteret Fasanen, en-
ligt i ärendet redovisat förslag
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de-
taljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kvarte-
ret Ugglan, enligt i ärendet redovisat förslag

Kommunstyrelsen Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-21. (Not 2018-06-04)

Bygglov på Arlöv 20:106 och 20:58 beviljades 2018-02-27. 
(Not 2018-06-04)

Startbesked meddelade, byggarbetena pågår. Beslutet är verk-
ställt. (Not. 2018-11-09)

2018
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:1

Budget 2019 med flerårsplan 
2020–2021

KF beslutade 2018-06-18, § 50

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag 
till riktlinjer för avrop från medel för innovations-
satsningar

Kommunstyrelsen Arbete pågår (Not. 2018-12-10)

Kommunledningsgruppen fastställde rutin för ansökan om inno-
vationsmedel 2019-04-09 (KS/2019:258). Beslutet är verkställt. 
(Not. 2019-05-09)

KS/2017:813

Begäran om tilläggsanslag för ar-
keologisk utredning för nybygg-
nad av skola i Åkarp

KF beslutade 2018-10-15, § 96

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arkeo-
logisk utredning av området

Kommunstyrelsen Arkeologerna kan inte utföra fältarbete mellan november och 
mars, vilket innebär att arbetet inte kan genomföras förrän våren 
2019. (Not. 2018-11-12)

Fullmäktige beslutade 2019-03-25, § 13, att projektering av F–6-
skola i Åkarp ska flyttas framåt i avvaktan på utbildnings- och kul-
turnämndens lokalförsörjningsplan. Den arkeologiska undersök-
ningen är dock genomförd enligt uppdrag. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2019-05-09)

KS/2018:401

Motion av Mats Lithner (L) – Inför 
patrullerande trygghetsvärdar i 
Burlöv

KF beslutade 2018-12-17, § 105

att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett sy-
stem med patrullerande trygghetsvärdar

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrog 2019-03-11, § 44, åt kommundirektö-
ren att fatta erforderliga beslut för att inrätta och driva verksam-
het trygghetsvärdar i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Re-
krytering av trygghetsvärdar pågår. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2019-05-19)

302



BURLÖVS KOMMUN KS/2018:28 6/7

Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:859

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

KF beslutade 2018-12-17, § 114

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

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

2019
Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2018:916

Ny F–6-skola på Kronetorp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 13

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

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

KS/2019:145

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 14

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

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

KS/2018:456

Motion av Mats Lithner (L) – Ar-
beta för en vårdcentral i Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 22

att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att det 
inrättas en privat vårdcentral i Åkarp genom att till-
skriva hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne 
i ärendet.

Kommunstyrelsen Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-26)

KS/2016:665

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 26

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

Kommunstyrelsen Detaljplanen är överklagad vilket kan fördröja processen något. 
(Not. 2019-05-23)
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Dnr Beslut Ansvarig Nämndens notering

KS/2016:698

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 30

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

Kommunstyrelsen Förhandling av avtalet med Trafikverket pågår. (Not. 2019-07-02)
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-09-16
Kommunfullmäktige

Avsägelser och fyllnadsval

1. KS/2019:19
Avsägelse Anders Brännström (L), ledamot och ordförande miljö- och 
byggnämnden

2. KS/2019:19
Avsägelse Anders Brännström (L), ledamot kommunfullmäktige

3. KS/2019:19
Avsägelse Emma Lindvall (V), ledamot kommunfullmäktige
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valberedning Sammanträdesdatum 2019-09-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 3
Val av ordförande i miljö- och byggnämnden

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse Lisa Fritzin (L) till ordförande i miljö- och byggnämnden.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av S-gruppen till förmån för av Hans-Åke Mårtensson (S) framställt men 
ej bifallet yrkande.

Ärendebeskrivning

Anders Brännström (L) har avsagt sig sin post samt ordförandeskapet i miljö- och byggnämnden. En ny 
ordförande måste därför väljas.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) och Rolf Hagmann (SD) föreslår Lisa Fritzin (L).

Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår Hans-Åke Mårtensson (S).

___
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