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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 19
Fastställande av fördelningsnyckeltal, fördelningstal, tekniska ramar för budget 
2020 med flerårsplan 2021–2022

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

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, 
Komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, för budget 2020 med flerårs-
plan 2021–2022, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 enligt i ärendet redovisat för-
slag, samt

att fastställa den ekonomiska inriktningen för budget 2020 till en ekonomisk nivå som möjliggör ett resul-
tat på 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, samt

att fastställa investeringsvolymen till att minst 90 % av investeringsutgifterna ska finansieras med egen 
likviditet.

___

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022, omfattande driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget samt skatte-
sats, antas i juni månad 2019.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolk-
ningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ brukare. Övriga 
verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer fördelningsnyckeltalen då de är basen för framti-
da beräkningar av så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas. 

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

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 5
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018–2028
Befolkningsprognos 2018–2028, efter område och ålder
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-01-15 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 5
Fastställande av fördelningsnyckeltal, fördelningstal, tekniska ramar för budget 
2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, 
Komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, för budget 2020 med flerårs-
plan 2021–2022, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 enligt i ärendet redovisat för-
slag, samt

att fastställa den ekonomiska inriktningen för budget 2020 till en ekonomisk nivå som möjliggör ett resul-
tat på 2 procent av intäkter från skatter och statsbidrag, samt

att fastställa investeringsvolymen till att minst 90 % av investeringsutgifterna ska finansieras med egen 
likviditet.

___

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022, omfattande driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget samt skatte-
sats, antas i juni månad 2019.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolk-
ningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ brukare. Övriga 
verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer fördelningsnyckeltalen då de är basen för framti-
da beräkningar av så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas. 

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

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018–2028
Befolkningsprognos 2018–2028, efter område och ålder
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-07

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:6-041

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

Kommunstyrelsen 

Fastställande av fördelningsnyckeltal, fördelningstal, 
tekniska ramar för budget 2020 med flerårsplan 2021–
2022

Sammanfattning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2020 med flerårs-
plan 2021–2022, omfattande driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget 
samt skattesats, antas i juni månad 2019.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av 
befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ 
brukare. Övriga verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer fördelningsnyckeltalen 
då de är basen för framtida beräkningar av så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från 
när budgetarbetet påbörjas. 

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till fullmäktige avseende befolkningsprognos, 
fördelningsnyckeltal samt tekniska ramar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymna-
sieskola, Komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, för budget 
2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisat förslag, 

att fastställa tekniska ramar för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 enligt i ärendet redovi-
sat förslag, samt

att fastställa den ekonomiska inriktningen för budget 2020 till en ekonomisk nivå som möjliggör 
ett resultat på 2 procent av intäkter från skatter och statsbidrag.
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Redogörelse för ärendet
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2020 med flerårs-
plan 2021–2022, omfattande driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget 
samt skattesats, antas i juni månad 2019.

Enligt modellen tillämpar kommunfullmäktige ram- och inriktningsstyrning medan nämnderna 
anpassar sina verksamheter efter fullmäktiges beslutade budget. På så vis får nämnderna bättre 
förutsättningar i arbetet med internbudget och verksamhetsplanering under hösten. Syftet med 
modellen är att tidigarelägga budgetprocessen, öka den politiska styrningen, tydliggöra spelreg-
lerna samt få till en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resursfördelning och kom-
munens övergripande mål.

Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av 
befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ 
brukare. Övriga verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer fördelningsnyckeltalen 
då de är basen för framtida beräkningar av så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från 
när budgetarbetet påbörjas. 

Budgetprocessen inleddes med ett strategiseminarium den 14 januari 2019. Då presenterades 
kommunens framtida förutsättningar och inriktningar.

I föreliggande ärende föreslås fullmäktige fastställa befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal 
och tekniska ramar. 

Befolkningsprognos – fördelningstal och fördelningsnyckeltal 
Befolkningsprognosen ligger till grund för fördelningstalen. Genomsnittet mellan två år avgör 
hur mycket nämnderna tilldelas i ram. I budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 används be-
folkningsprognos (bilaga 1: Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018–2028) för åren 2019 
till 2022 som underlag för beräkning av fördelningstal. 

För nämnder som ska resursfördelas – pedagogisk verksamhet inom utbildning- och kultur-
nämnden samt äldreomsorg inom socialnämnden – har fördelningsnyckeltal beräknats. Beräk-
ningarna utgick från berörda verksamheters internbudgetar 2019. Fördelningsnyckeltalen räk-
nas upp/ned varje år efter beslut om permanenta tilläggsanslag som t.ex. lön- och priskompen-
sation, alternativt nedskärningar i form av reducerat anslag. 

Inför årets budgetprocess har samtliga fördelningsnyckeltal räknats upp med föregående års 
pris- och lönejusteringar samt nya nivåer på arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för 
pensioner. Grundskolans och fritidshemmens fördelningsnyckeltal har även räknats upp med 
permanenta satsningar, såsom tilläggsanslag för barn i behov med särskilt stöd, fler resurser till 
kvalitetsteamet samt fler resurser för att utveckla kvaliteten inom fritidshemmens verksamhets-
område. Samtidigt har en justering gjorts inom gymnasieverksamheten eftersom aktivitetsan-
svaret för ungdomar i åldern 16–20 år har gått över till socialnämndens ansvarsområde. 

Fördelningsnyckeltalen för vård och äldreomsorg för yngre och äldre justeras ned efter beslut i 
budget 2018, till följd av att nyttjandegraden i kommunens verksamheter är lägre än befolk-
ningsökning i åldrarna 65 år och äldre.

Följande uppgifter bygger på befolkningsprognos framtagen av KAAB prognos AB den 17 de-
cember 2019 samt uppräknade fördelningsnyckeltal.
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FördelningstalVerksamhet Åldersgrupp (år) Fördelningsnycklar 
(tkr/individ) 2020 2021 2022

Grundskola 6–15 79,0 2 618 2 738 2 828
Fritidshem 6–12 16,6 1 885 1 958 2021
Förskolan 1–5 95,6 1387 1411 1429
Gymnasieskola 16–19 88,5 1 012 1 053 1 074
Komvux 20–64 1,2 11 018 11 302 11 519
Vård- & äldreomsorg – 
yngre

65–84 41,4 2 933 2 969 2 995

Vård- & äldreomsorg – 
äldre

85– 110,1 374 381 394

LSS (SCB/RS, skillnad 
individstatistik)

Personlig assistent
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidstillsyn
Barn i bostad
Vuxna i bostad
Daglig verksamhet

+1
+3

0
+1
-6
+1
+2
+4

Tekniska ramar
Till grund för beräkning av tekniska ramar ligger för resursfördelade verksamheter fördelnings-
nyckeltal och fördelningstal samt individstatistik publicerat i räkenskapssammandraget för LSS. 
För anslagsfinansierade verksamheter är grunden i de tekniska ramarna tidigare års beviljade 
anslag. Gemensamt för samtliga verksamheter är att anslagen räknas upp alternativt ned med 
tidigare års permanenta satsningar alternativt tillfälliga satsningar

Följande är budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 års tekniska ramar nämnderna ska utgå 
från i sitt arbete med budget 2020 och flerårsplan 2021–2022:

Tekniska ramar årenNämnder/nettokostnader (tkr) Budget 2019
2020 2021 2022

Kommunstyrelsen -124 064 -121 764 -121 764 -119 184
Miljö- och byggnämnden -4 569 -4 569 -4 569 -4 569
Utbildnings- och kulturnämnden -540 385 -565 033 -581 988 -593 344
Socialnämnden -313 169 -317 769 -314 430 -316 937
SUMMA -982 188 -1 009 134 -1 022 751 -1 034 034

I de tekniska ramarna har justeringar gjorts dels för volymer inom utbildnings- och kulturnämn-
den och socialnämnden, dels för tillfälliga satsningar inom kommunstyrelsen, utbildnings- och 
kulturnämnden samt socialnämnden. 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde återförs tillfälliga anslag för fiberutbyggnaden, EU-val, 
personalfrämjande åtgärder, näringslivsfrämjande åtgärder samt för tillfälliga projektmedel för 
implementering av elektroniskt handelssystem. Under 2020 och framåt finansieras de merkost-
nader som uppstår på kommunledningsförvaltningen för implementering av elektronisk handel 
genom att medel från utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden tillförs kommunsty-
relsen eftersom införandet av elektronisk handel väntas ge effektiviseringsvinster ute bland 
nämnderna. Totalt sett minskar kommunstyrelsens ram med 2,3 mnkr jämfört med budget 
2019. I plan 2022 ska enligt tidigare beslut kommunstyrelsens ram justeras för tillfälliga sats-
ningar som planerats in under 2019. De tillfälliga satsningarna som återförs 2022 avser trygg-
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hetsskapande åtgärder genom installation av värmekameror på kommunens byggnader, utökat 
beläggningsunderhåll samt återföring av medel från Kommunteknik för två delprojektledare 
kopplade till utbyggnaden av Södra stambanan.

Utbildnings- och kulturnämndens ram justeras upp med 27,2 mnkr till följd av volymökningar 
inom nämndens pedagogiska verksamheter. Vidare justeras ramen ned för den återstående 
delen av de medel som tillförts i samband med hyra av paviljonger på grund av rivningen av 
Södervångskolans utdömda lokaler, cirka 0,1 mnkr. Därutöver justeras ramen ned till följd av en 
förväntad effektivisering i samband med införandet av elektronisk handel i kommunen, 
0,4 mnkr. Totalt sett ökar nämndens ram jämfört med 2019 med cirka 26,6 mnkr. Under åren 
2021 och 2022 ska enligt plan nämndens ramar totalt sett öka med ytterligare 17,0 respektive 
28,3 mnkr. Den bidragande orsaken är fortsatta volymökningar inom de pedagogiska verksam-
heterna. År 2022 ska enligt plan en återföring av tillfälliga anslag göras för hyra av Lillevångens 
paviljonger, 0,6 mnkr. Paviljongerna ska under denna period användas för att husera förskole-
barn från Grönebo förskola under tiden som en ny förskola byggs.

Socialnämndens ramar justeras upp med 2,9 mnkr till följd av befolkningsökningar kopplade till 
verksamheterna inom äldreomsorgen. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till 
SCB under hösten 2018 att behovet av LSS-insatser ökar i kommunen, därmed justeras ramen 
för 2020 upp med 2,9 mnkr.  Under 2020 justeras ramen vidare ned till följd av tillfälliga sats-
ningar som beviljades tidigare år. Bland annat återförs resterande medel för Våga-projektet, 
0,4 mnkr. Ramarna justeras även ned till på grund av en förväntad effektivisering i samband 
med införandet av elektronisk handel i kommunen. Totalt sett ökar nämndens ram med 
5,4 mnkr jämfört med 2019 års ram. I 2021 års plan beräknas ramen justeras med 2,3 mnkr för 
volymökningar inom äldreomsorgen. Därefter ska ramen justerings för temporära insatser i 
samband med högre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 3,0 mnkr och 
2,6 mnkr inom LSS-verksamheten externa placeringar. År 2022 bidrar fortsatta volymökningar 
till att ramen ökar med 4,8 mnkr jämfört med 2019. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018–2028
Befolkningsprognos 2018–2028, efter område och ålder
Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018-2028 vid en utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.
KAAB Prognos AB
2018-12-17

1

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 2018 – 2028.

BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1986-2017

Befolkningen i Burlövs kommun har ökat med drygt 3 750 personer under åren 1986-2017, 
eller i medeltal med 117 personer per år. År 2017 ökade folkmängden i kommunen med 427 
personer. 

Antalet födda har under perioden varit förhållandevis högt, i medeltal 186 barn per år medan 
antalet döda har uppgått till 135 per år. Antalet födda minskade kraftigt mellan 1990 
( 209 barn ) och slutet av detta årtionde ( lägst 1996 med 129 barn ). Under senare år har 
antalet födda åter ökat väsentligt och år 2011 föddes 235 barn i kommunen, år 2012 199, år 
2013 192 barn. År 2014 ökade antalet födda till 238 barn och år 2015 till 221 barn. År 2016 
föddes 227 barn i kommunen och år 2017 213 barn.
År 2016 avled 174 personer i kommunen och år 2017 152 personer.

Flyttningarna har i medeltal medfört ett plus på 62 personer per år under åren 1986-2017. 
År 2016 var flyttningsnettot +164 personer och år 2017 +360 personer.

Under år 2018 har befolkningen i kommunen ökat med 273 personer fram till den
1 november.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018-2028 vid en utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.
KAAB Prognos AB
2018-12-17

2

BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR 2017 

År 2017 ökade befolkningen i kommunen med 427 personer. 

Burlövs kommun har normalt inflyttning av barnfamiljer och en begränsad utflyttning av 
ungdomar, medelålders och yngre pensionärer. 

Flyttningsöverskott för Burlövs kommun 2012-2016 efter ålder.

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Medeltal 2017-Medeltal

1231 Burlöv
 0-5 44 12 60 24 63 203 40,6 22
 6-9 14 9 -4 1 31 51 10,2 21
 10-12 -2 -1 11 10 13 31 6,2 7
 13-15 -4 9 4 19 28 56 11,2 17
 16-18 8 19 4 36 71 138 27,6 43
 19-24 -32 -47 -56 -16 -27 -178 -35,6 9
 25-44 50 68 156 60 167 501 100,2 67
 45-54 -16 -4 -9 21 -7 -15 -3 -4
 55-64 1 -5 15 -8 6 9 1,8 4
 65-79 3 -17 -31 8 5 -32 -6,4 11
 80- 2 -3 6 9 10 24 4,8 5
 Totalt 68 40 156 164 360 788 157,6 202
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018-2028 vid en utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.
KAAB Prognos AB
2018-12-17

3

Flyttningsnetto efter ålder 2008-2017 för Bulövs kommun.
Utrikes och inrikes netto.

0-5 6-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80- Totalt
1231 Burlöv
  Invandraröverskott

2008 28 23 7 44 79 13 3 2 199
2009 14 23 8 38 89 14 -3 -1 182
2010 9 8 2 34 52 15 1 0 121
2011 -4 11 6 19 23 -9 -2 1 45
2012 12 29 14 41 69 5 3 0 173
2013 10 21 8 13 15 5 -4 -3 65
2014 9 13 11 9 38 12 -3 -2 87
2015 22 26 8 18 43 23 2 0 142
2016 21 54 33 13 92 31 3 1 248
2017 41 62 63 26 94 19 -2 -1 302

2008-2017 162 270 160 255 594 128 -2 -3 1 564
  Inrikes flyttningsöverskott

2008 28 -5 -2 -49 62 -12 5 4 31
2009 9 -1 3 -32 33 4 -2 10 24
2010 -6 -13 -5 -36 59 -14 -12 -2 -29
2011 41 6 4 -64 46 -19 -7 -4 3
2012 4 -9 -5 -69 40 18 -18 -4 -43
2013 34 -13 0 -45 35 -20 7 5 3
2014 3 4 8 -56 30 -21 -14 -1 -47
2015 38 -15 -4 -74 113 -17 -33 6 14
2016 3 -24 3 -29 -32 -18 5 8 -84
2017 22 10 8 -53 73 -20 7 11 58

2008-2017 176 -60 10 -507 459 -119 -62 33 -70
  Flyttningsöverskott

2008 56 18 5 -5 141 1 8 6 230
2009 23 22 11 6 122 18 -5 9 206
2010 3 -5 -3 -2 111 1 -11 -2 92
2011 37 17 10 -45 69 -28 -9 -3 48
2012 16 20 9 -28 109 23 -15 -4 130
2013 44 8 8 -32 50 -15 3 2 68
2014 12 17 19 -47 68 -9 -17 -3 40
2015 60 11 4 -56 156 6 -31 6 156
2016 24 30 36 -16 60 13 8 9 164
2017 63 72 71 -27 167 -1 5 10 360

2008-2017 338 210 170 -252 1 053 9 -64 30 1 494

Under åren 2008-2017 hade kommunen sammanlagt ett inflyttningsöverskott på 1 494 
personer. 
Inflyttningen från utlandet medförde ett överskott på 1 564 personer medan flyttningarna 
inom landet gav en flyttningsförlust på 70 personer.
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Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018-2028 vid en utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.
KAAB Prognos AB
2018-12-17

4

PROGNOSANTAGANDEN

I den prognos som här presenteras har det antagits att fruktsamheten ska vara i medeltal 2,0 
barn per kvinna och år ( i likhet med fruktsamheten under de senaste åren ). Detta kommer då 
att leda till att antalet födda kan beräknas komma att öka från 225 i medeltal under den första 
delen av prognosperioden till cirka 270 vid slutet av perioden.

 

0

50

100

150

200

250

300

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

ANTAL FÖDDA I BURLÖVS KOMMUN 1974-2017 OCH 
PROGNOS 2018-2028.

Vi har antagit att dödligheten kommer att minska något under de närmaste åren. 
Detta leder då till att antalet döda kommer att som medeltal vara cirka 170 per år under 
perioden. 
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Flyttningens åldersstruktur antas också vara som under åren 2013-2017. 

Flyttningsnettot förväntas variera i takt med det planerade bostadsbyggandet. I medeltal 
beräknas flyttningsnettot vara +400 personer per år under perioden.
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FLYTTNINGSNETTO FÖR BURLÖVS KOMMUN 1974-2017 
OCH PROGNOS 2018-2028.

Bostadsbyggande

Prognosen är baserad på att det skall ske en inflyttning i 1 560 nya bostäder i Arlöv under 
åren 2019-2028 och 260 i Åkarp under samma period. 

Sammantaget medför detta att bostadsbyggandet i kommunen förväntas bli 1 820 bostäder 
under prognosperioden.

Den befolkningsökning som redovisas i prognosen är starkt beroende av att den redovisade 
bostadsproduktion kommer att ske. 

År 2018 är en prognos baserad på kommunens folkmängd 2018-11-01. 
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ANTAL BARN FRAMÖVER

Burlövs kommun har en jämnare åldersstruktur bland barnen än de flesta andra kommuner 
även om de senaste åskullarna är större än de på högstadiet. 
Burlövs kommun har normalt inflyttning av barnfamiljer och detta kommer, tillsammans med 
en stor förväntad bostadsproduktion, att leda till ett ökat antal barn framöver.
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BEFOLKNING 0-18 ÅR 2017.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR 2017
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN EFTER ÅLDER 2017.

Burlövs kommun har en relativt jämn åldersfördelning och det är en betydligt jämnare 
åldersstruktur än många kommuner i närheten.
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2018 - 2028 
TOTALT OCH EFTER ÅLDER 

Under perioden beräknas befolkningen i kommunen komma att öka från 18 073 personer vid 
årsskiftet 2017/2018 till drygt 21 300 personer vid slutet av år 2023 och 23 325 år 2028. 
Befolkningsökningen blir härigenom 5 250 personer eller i medeltal 480 personer per år. 
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN ÅR 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER . ÅLDERSGRUPP: TOTALT.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.

Burlövs kommun planerar, som tidigare nämnts, för ett bostadsbyggande på 1 820 bostäder 
åren 2019-2028. 

Sett i relation till bostadsbyggandet under de senaste åren är detta en stor produktion. 
Prognosen baseras naturligtvis på ovanstående bostadsbyggande vilket får mycket stor 
betydelse i första hand för barn och personer i åldern 25-40 år men även för medelålders och 
yngre pensionärer.

14



Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018-2028 vid en utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.
KAAB Prognos AB
2018-12-17

8

Befolkning efter ålder

Befolkning i Burlövs kommun år 2017
och prognos år 2023  och 2028.
Utbyggnad med 1 820 nya bostäder.

Förändring Förändring
2017 2023 2028  2017-2023  2017-2028

0 222 277 285 55 63
1-5 1 267 1 486 1 573 219 306
0-5 1 489 1 763 1 858 274 369
6-9 1 034 1 231 1 301 197 267
10-12 698 849 962 151 264
13-15 679 871 972 192 293
6-15 2 411 2 951 3 235 540 824
16-18 679 859 1 007 180 328
19-24 1 160 1 497 1 723 337 563
25-39 3 512 4 271 4 529 759 1 017
40-64 5 600 6 565 7 321 965 1 721
65-79 2 451 2 467 2 529 16 78
80-w 771 975 1 124 204 353
65-w 3 222 3 442 3 653 220 431

Summa 18 073 21 348 23 326 3 275 5 253

Barn 0-5 år

Antalet förskolebarn ( 0-5 år ) förväntas öka från 1 489 barn år 2017 till 1 860 år 2028. 
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 0-5 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 0 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018 -2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 1-5 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018 -11-01.

Barn 6-15 år
Antalet barn 6-15 år ( 2 411 år 2017 ) förväntas öka till 3 235 år 2028.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 6-9 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 10-12 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 13-15 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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Ungdomar 16-18 och 19-24 år

Antalet ungdomar 16-18 år ( 679 år 2017 ) förväntas öka till 1 010 vid slutet av perioden.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 16-18 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.

Åldersgruppen 19-24 år beräknas öka från 1 160 år 2017 till 1 725 år 2028.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 19-24 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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Arbetskraften 25-64 år

Befolkning i yrkesverksam ålder, 25 - 64 år, förväntas öka från 9 112 år 2017 till 11 850 
år 2028. Detta är en ökning med närmare 2 750 personer vilket medför cirka 2 200 fler i 
arbetskraften.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 25-64 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 25-39 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 40-64 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.

Pensionärer 65-79 år och 80 år eller äldre

Antal pensionärer (65 år eller äldre) förväntas öka under perioden från 3 222 personer vid 
årsskiftet 2017/2018 till 3 650 år 2028. 
Detta är en ökning med 430 personer under perioden. 

Det är både de yngre och de äldre pensionärerna som beräknas öka; de yngre pensionärerna 
( 65-79 år ) ökar med 80 personer under perioden och de äldre ( 80 år eller äldre ) kan 
förväntas öka med 350 personer under perioden.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 65-w ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 65-79 ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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BEFOLKNING I BURLÖVS KOMMUN 2017 OCH PROGNOS 2018-2028. 
UTBYGGNAD: 1 820 BOSTÄDER. ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR.

BASERAD PÅ FOLKMÄNGD 2018-11-01.
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Tabellbilaga

Befolkning i Burlövs kommun 2017 och prognos 2018-2028.
Utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.

0 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

2017 222 1 267 1 034 698 679 679 1 160 3 512 5 600 2 451 771 18 073
2018 223 1 298 1 036 734 673 672 1 201 3 604 5 696 2 454 789 18 380
2019 243 1 374 1 079 763 706 765 1 256 3 878 5 914 2 444 839 19 261
2020 263 1 399 1 109 818 760 792 1 312 4 007 6 136 2 468 861 19 925
2021 266 1 423 1 130 858 800 789 1 356 4 079 6 238 2 490 880 20 309
2022 267 1 435 1 187 866 815 803 1 422 4 151 6 347 2 475 932 20 700
2023 277 1 486 1 231 849 871 859 1 497 4 271 6 565 2 467 975 21 348
2024 278 1 516 1 222 882 910 898 1 521 4 312 6 722 2 473 1 004 21 738
2025 280 1 539 1 235 926 918 911 1 601 4 309 6 899 2 482 1 034 22 134
2026 281 1 551 1 247 970 894 958 1 656 4 386 7 013 2 492 1 073 22 521
2027 281 1 559 1 269 960 926 995 1 689 4 441 7 146 2 509 1 102 22 877
2028 285 1 573 1 301 962 972 1 007 1 723 4 529 7 321 2 529 1 124 23 326
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 
2018 - 2028.

                  

                                                 

                                                                                                       

KAAB Prognos AB                                                                                DECEMBER 2018 
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2018-2028

EFTER OMRÅDE OCH ÅLDER

Prognosen är baserad på att det skall ske en inflyttning i 1 560 nya bostäder i Arlöv under 
åren 2019-2028 och 260 i Åkarp under samma period. 

Sammantaget medför detta att bostadsbyggandet i kommunen förväntas bli 1 820 bostäder 
under prognosperioden.

Den befolkningsökning som redovisas i prognosen är starkt beroende av att den redovisade 
bostadsproduktion kommer att ske. 

År 2018 är en prognos baserad på kommunens folkmängd 2018-11-01. 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Arlövsdelen av kommunen 11 562 invånare och i Åkarp fanns  
6 120 invånare. I övriga delar av kommunen uppgick befolkningen till 348 personer och 43 
personer var restförda. 
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KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ARLÖVS KOMMUNDEL

Statistikområde: 1

Befolkningsprognos för år 2018-2028 i Arlövs kommundel.
Utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2018 935 1 454 428 850 6 130 1 991 11 788
2019 1 019 1 526 480 909 6 543 2 073 12 550
2020 1 068 1 597 494 960 6 813 2 138 13 070
2021 1 115 1 665 487 997 6 966 2 186 13 416
2022 1 130 1 702 505 1 032 7 107 2 217 13 693
2023 1 170 1 787 522 1 101 7 386 2 264 14 230
2024 1 204 1 834 558 1 105 7 577 2 301 14 579
2025 1 232 1 887 547 1 158 7 737 2 356 14 917
2026 1 242 1 906 583 1 164 7 884 2 412 15 191
2027 1 248 1 937 601 1 187 8 026 2 467 15 466
2028 1 261 2 010 602 1 199 8 242 2 519 15 833

Befolkningen förväntas öka med 4 270 personer eller 37 procent under perioden från 11 562 
invånare år 2017 till 15 835 invånare år 2028.
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PROGNOS 2018-2028. UTBYGGNAD 1 820 BOSTÄDER. 
KOMMUNDEL: ARLÖV.
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KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ÅKARPS KOMMUNDEL

Statistikområde: 2

Befolkningsprognos för år 2018-2028 för  Åkarps kommundel.
Utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2018 558 932 223 323 2 979 1 183 6 198
2019 566 968 264 316 3 058 1 141 6 313
2020 563 1 033 276 320 3 139 1 120 6 451
2021 541 1 064 278 332 3 155 1 109 6 479
2022 537 1 107 275 361 3 194 1 111 6 585
2023 556 1 109 308 365 3 251 1 098 6 687
2024 555 1 119 314 385 3 249 1 097 6 719
2025 554 1 133 332 412 3 259 1 083 6 773
2026 558 1 145 347 454 3 303 1 074 6 881
2027 560 1 153 363 466 3 344 1 066 6 952
2028 567 1 155 383 482 3 390 1 054 7 031

Befolkningen förväntas öka med drygt 900 personer eller 16 procent under perioden från        
6 120 invånare år 2017 till 7 030 invånare år 2028.
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PROGNOS 2018-2028. UTBYGGNAD 1 820 BOSTÄDER. 
KOMMUNDEL: ÅKARP.
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KOMMUNDELAR - BURLÖVS KOMMUN

ÖVRIGA BURLÖV KOMMUNDEL

Statistikområde: 3

Befolkningsprognos för år 2018-2028 för Övriga Burlöv.
Utbyggnad med 1 820 nya bostäder.
Baserad på folkmängd 2018-11-01.

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-64 65-w Totalt

2018 28 52 21 25 166 65 357
2019 32 49 21 27 167 66 362
2020 31 52 21 29 166 69 368
2021 33 53 24 24 170 72 376
2022 35 54 24 26 171 76 386
2023 36 49 28 29 173 76 391
2024 35 56 26 28 180 77 402
2025 34 53 32 28 185 74 406
2026 32 54 28 34 185 77 410
2027 31 58 31 32 190 75 417
2028 30 64 22 38 191 76 421

Befolkningen förväntas öka med 75 personer under perioden, från 348 invånare år 2017 till 
420 år 2028.
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PROGNOS 2018-2028. UTBYGGNAD 1 820 BOSTÄDER. 
KOMMUNDEL: ÖVRIGA BURLÖV.
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UTBYGGNADSOMRÅDE: KRONETORP 

Befolkning 2018-2028 på Kronetorpsområdet ( inkl Burlövs centrum och Kronotorps park ).
Utbyggnad med 1 000 nya bostäder.
Alternativ: 1 820 bostäder i kommunen 2019-2028.

Område Kronetorp med Burlövs centrum och Kronetorps park.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Summa

2018 4 11 0 6 6 5 13 24 42 48 11 4 174
2019 8 53 7 21 17 17 17 46 144 191 128 4 653
2020 13 73 12 28 27 24 20 54 211 261 192 5 920
2021 14 76 12 31 28 25 22 41 220 254 200 9 932
2022 14 82 16 37 32 26 25 41 237 265 216 12 1 003
2023 19 104 17 51 37 36 32 52 301 336 272 17 1 274
2024 22 116 30 61 47 43 39 58 357 396 320 23 1 512
2025 28 140 24 82 60 51 44 65 421 466 375 29 1 785
2026 31 164 29 91 76 58 55 73 475 539 428 39 2 058
2027 35 190 35 104 86 68 62 85 524 614 477 52 2 332
2028 38 215 39 106 109 82 72 94 564 694 520 65 2 598

Kronetorpsområdet ( inklusive Burlövs centrum och Kronetorps Park ) förväntas byggas ut 
med drygt 1 000 nya bostäder under åren 2019-2028 varav huvuddelen i flervåningshus och 
med en mindre andel som traditionella villor. Området torde få en betydande inflyttning av 
personer som är över 40 år och med en mindre andel barn än vid en mera normal 
villautbyggnad. 
År 2028 kan det förväntas finnas närmare 2 600 personer i området varav 660 barn/ungdomar 
0-18 år eller cirka 25 procent av hela befolkningen i området. 
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR BURLÖVS KOMMUN 2018 - 2028.

TABELLBILAGA
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:8-104

§ 20
Partistöd 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2019 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kom-
mun.

___

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

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kommunalt 
partistöd för 2019.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 6
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:8-104

§ 6
Partistöd 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2019 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kom-
mun.

___

Ärendebeskrivning

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

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kommunalt par-
tistöd för 2019.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-07

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:8-104

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

Kommunstyrelsen 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 95, antagit lokala regler för kommunalt parti-
stöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kom-
munalt partistöd för 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd för 2019 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i 
Burlövs kommun.

32



BURLÖVS KOMMUN 2019-01-07 KS/2019:8-104 2/2

Redogörelse för ärendet
Pbb 2019 46 500 kr

40 % av pbb 18 600 kr
20 % av pbb 9 300 kr

Partistödet består av två delar; ett fast grundstöd och ett rörligt mandat-
stöd:

1) Grundstöd = 40 % av pbb

2) Mandatstöd = 20 % av pbb/mandat

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
S 13 18 600 kr 120 900 kr 139 500 kr
SD 10 18 600 kr 93 000 kr 111 600 kr
M 8 18 600 kr 74 400 kr 93 000 kr
L 3 18 600 kr 27 900 kr 46 500 kr
V 3 18 600 kr 27 900 kr 46 500 kr
C 2 18 600 kr 18 600 kr 37 200 kr
MP 2 18 600 kr 18 600 kr 37 200 kr

511 500 kr

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Beslut i ärendet delges

Ekonomiavdelningen
Samtliga partier representerade i Burlövs kommunfullmäktige

I anslutning till fullmäktiges beslut ska uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp 
göras tillgängliga på kommunens webbplats.

33



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:275-291

§ 21
Upphävande av fullmäktiges beslut avseende tillbyggnad av Humlemadskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva sitt beslut av den 30 oktober 2017, § 97.

___ 

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden hemställde den 4 september 2017, § 71, om kommunfullmäktiges beslut 
att påbörja projekteringsarbete för en tillbyggnad till Humlemadskolan, med en ny matsal, nytt mottag-
ningskök och fyra klassrum varav ett utrustas som en NO-sal. Fullmäktige uppdrog den 30 oktober 2017, 
§ 97 (dnr KS/2015:704), åt kommunstyrelsen att under 2018 genomföra tillbyggnaden och anslog 
30 mnkr för ändamålet.

Inför genomförandet har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att byggnationen skulle kräva om-
fattande bullerdämpande åtgärder. Då befintlig detaljplan inte medger bullervall måste man bygga ett 
bullerplank på 9–10 meters höjd längs E22:an. Kostnaden för bullerplanket uppskattas bli ca 20 mnkr och 
återställningen av omgivningarna efter byggnationen uppskattas kosta ca 15 mnkr. Under byggnationen 
krävs tillstånd att stänga av E22 mot Malmö i upp till sex månader, då det är den enda möjliga angrepps-
vägen. 

Då kostnaderna för de bullersänkande åtgärderna blir oskäligt höga föreslår förvaltningen att fullmäktige 
upphäver sitt tidigare beslut.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 7
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-01-15 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:275-291

§ 7
Upphävande av fullmäktiges beslut avseende tillbyggnad av Humlemadskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva sitt beslut av den 30 oktober 2017, § 97.

___ 

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden hemställde den 4 september 2017, § 71, om kommunfullmäktiges beslut 
att påbörja projekteringsarbete för en tillbyggnad till Humlemadskolan, med en ny matsal, nytt mottag-
ningskök och fyra klassrum varav ett utrustas som en NO-sal. Fullmäktige uppdrog den 30 oktober 2017, 
§ 97 (dnr KS/2015:704), åt kommunstyrelsen att under 2018 genomföra tillbyggnaden och anslog 
30 mnkr för ändamålet.

Inför genomförandet har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att byggnationen skulle kräva om-
fattande bullerdämpande åtgärder. Då befintlig detaljplan inte medger bullervall måste man bygga ett 
bullerplank på 9–10 meters höjd längs E22:an. Kostnaden för bullerplanket uppskattas bli ca 20 mnkr och 
återställningen av omgivningarna efter byggnationen uppskattas kosta ca 15 mnkr. Under byggnationen 
krävs tillstånd att stänga av E22 mot Malmö i upp till sex månader, då det är den enda möjliga angrepps-
vägen. 

Då kostnaderna för de bullersänkande åtgärderna blir oskäligt höga föreslår förvaltningen att fullmäktige 
upphäver sitt tidigare beslut.

___

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-10-31

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:275-291

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare: Johan Sjöberg 
Telefon: 040-625 63 45 
E-post: Johan.Sjoberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Upphävande av fullmäktiges beslut avseende 
tillbyggnad av Humlemadskolan

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden hemställde den 4 september 2017, § 71, om kommunfullmäkti-
ges beslut att påbörja projekteringsarbete för en tillbyggnad till Humlemadskolan, med en ny 
matsal, nytt mottagningskök och fyra klassrum varav ett utrustas som en NO-sal. Fullmäktige 
uppdrog den 30 oktober 2017, § 97 (dnr KS/2015:704), åt kommunstyrelsen att under 2018 
genomföra tillbyggnaden och anslog 30 mnkr för ändamålet.

Inför genomförandet har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att byggnationen skulle 
kräva omfattande bullerdämpande åtgärder. Då befintlig detaljplan inte medger bullervall mås-
te man bygga ett bullerplank på 9–10 meters höjd längs E22:an. Kostnaden för bullerplanket 
uppskattas bli ca 20 mnkr och återställningen av omgivningarna efter byggnationen uppskattas 
kosta ca 15 mnkr. Under byggnationen krävs tillstånd att stänga av E22 mot Malmö i upp till sex 
månader, då det är den enda möjliga angreppsvägen. 

Då kostnaderna för de bullersänkande åtgärderna blir oskäligt höga föreslår förvaltningen att 
fullmäktige upphäver sitt tidigare beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva sitt beslut av den 30 oktober 2017, § 97. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef

Handläggare

I ärendets handläggning har även drift- och teknikchef Mats Rosberg och projektledare Husein Abdulah 
deltagit.
Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-10-31
Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, fastighetsavdelningen 
Utbildnings- och kulturnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2015:635-214

§ 22
Genomförandeavtal för detaljplan för del av Sockervägen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna i ärendet redovisat förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen i Åkarp den 3 september 2018, 
§ 106. Anledningen var att gällande detaljplaner inom området inte följde de utbyggnadsplaner som Tra-
fikverket har till följd av utbyggnaden av stambanan till fyra spår. 

Ett förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun har parallellt tagits fram. Det-
ta avtalsförslag reglerar vilken part som ansvarar för vilka åtgärder, anläggande och finansiering.

De åtgärder inom området som krävs till följd av stambanans utbyggnad finansieras helt av Trafikverket. 
Dessa åtgärder är bland annat ombyggnad av del av Sockervägen med ny vändplan, gång- och cykelväg, 
anläggandet av allmän plats, natur, längs stambanan, flytt av garage som tillhör bostäderna innanför Soc-
kervägen och flytt av befintliga träd längs Sockervägen.

Samtidigt har förbättringar av allmänna platser inom detaljplanen som inte finansieras av Trafikverket 
föreslagits. Då dessa åtgärder inte anses vara en följd av stambanans utbyggnad ansvarar Burlövs kom-
mun för dessa.

Åtgärderna är finansierade genom kommunfullmäktiges beslut den 29 februari 2016, § 23, att anslå 
6 290 tkr för åtgärder utmed Sockervägen.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 3
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Förslag till genomförandeavtal
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-01-15 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2015:635-214

§ 3
Genomförandeavtal för detaljplan för del av Sockervägen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet redovisat förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun.

___

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen i Åkarp den 3 september 2018, 
§ 106. Anledningen var att gällande detaljplaner inom området inte följde de utbyggnadsplaner som Tra-
fikverket har till följd av utbyggnaden av stambanan till fyra spår. 

Ett förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun har parallellt tagits fram. Det-
ta avtalsförslag reglerar vilken part som ansvarar för vilka åtgärder, anläggande och finansiering.

De åtgärder inom området som krävs till följd av stambanans utbyggnad finansieras helt av Trafikverket. 
Dessa åtgärder är bland annat ombyggnad av del av Sockervägen med ny vändplan, gång- och cykelväg, 
anläggandet av allmän plats, natur, längs stambanan, flytt av garage som tillhör bostäderna innanför Soc-
kervägen och flytt av befintliga träd längs Sockervägen.

Samtidigt har förbättringar av allmänna platser inom detaljplanen som inte finansieras av Trafikverket 
föreslagits. Då dessa åtgärder inte anses vara en följd av stambanans utbyggnad ansvarar Burlövs kom-
mun för dessa.

Åtgärderna är finansierade genom kommunfullmäktiges beslut den 29 februari 2016, § 23, att anslå 
6 290 tkr för åtgärder utmed Sockervägen.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Förslag till genomförandeavtal
Protokollsutdrag KS 2018-09-03, § 106
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TJÄNSTESKRIVELSE
DATUM
2019-01-02

1/2
DIARIENUMMER
KS/2015:635-214

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

Kommunstyrelsen

Godkännande av genomförandeavtal för detaljplan 254 
”del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen” med Trafikverket

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen i Åkarp den 
3 september 2018, § 106. Anledningen var att gällande detaljplaner inom området inte 
följde de utbyggnadsplaner som Trafikverket har till följd av utbyggnaden av stambanan 
till fyra spår. 

Ett förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun har parallellt 
tagits fram. Detta avtalsförslag reglerar vilken part som ansvarar för vilka åtgärder, an-
läggande och finansiering.

De åtgärder inom området som krävs till följd av stambanans utbyggnad finansieras helt 
av Trafikverket. Dessa åtgärder är bland annat ombyggnad av del av Sockervägen med 
ny vändplan, gång- och cykelväg, anläggandet av allmän plats, natur, längs stambanan, 
flytt av garage som tillhör bostäderna innanför Sockervägen och flytt av befintliga träd 
längs Sockervägen.

Samtidigt har förbättringar av allmänna platser inom detaljplanen som inte finansieras 
av Trafikverket föreslagits. Då dessa åtgärder inte anses vara en följd av stambanans 
utbyggnad ansvarar Burlövs kommun för dessa. I budget har tidigare avsatts 6,2 mnkr 
för förbättrande åtgärder längs Sockervägen vilka föreslås kunna användas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna bilagt förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kom-
mun, samt

att finansiera åtgärderna med tidigare budgeterade 6,2Mkr
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Redogörelse för ärendet

Sammanfattning
Ett detaljplaneförslag ”detaljplan för del av Sockervägen i Åkarp, Burlövs kommun” har 
tagits fram av planeringsavdelningen och under hösten antagits av kommunstyrelsen. 
Anledningen till att detaljplaneförslaget har tagits fram är att gällande detaljplan inom 
området inte följer de utbyggnadsplaner som Trafikverket har till följd av utbyggnaden 
av stambanan till fyra spår. 

Avtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun har tidigare tecknats om finansieringen 
av framtagande av detaljplanen. 

Ett förslag till genomförandeavtal av detaljplanen mellan Trafikverket och Burlövs kom-
mun har tagits fram. Detta avtal ska reglera vilken part som ansvarar för vilka åtgärder 
och hur detaljplanen ska genomföras, vem bygger ut vad och vem finansierar vad.

De åtgärder som krävs till följd av stambanans utbyggnad finansieras helt av Trafikver-
ket. I de flesta fallen ska de också utföra anläggandet. Dessa åtgärder är b.la. ombygg-
nad av del av Sockervägen med ny vändplan, gång- och cykelväg, anläggandet av allmän 
plats, natur, på bägge sidor E:6 längs stambanan, flytt av garage som tillhör bostäderna 
innanför Sockervägen, flytt av träd längs Sockervägen m.m.

Samtidigt har förbättringar föreslagits i detaljplaneförslaget av allmänna platser inom 
detaljplanen som inte finansieras av Trafikverket eftersom dessa åtgärder inta anses 
vara en följd av stambanans utbyggnad. Eftersom åtgärderna strider mot gällande de-
taljplan eller inte är detaljplanelagda säkerställer man dem i den nya detaljplanen. Des-
sa åtgärder är b.la. bullerförbättringar på den södra delen av bullervallen mor E6, nya 
odlingslotter, en gång- och cykelbana längs del av Sockervägen, gång- och cykelbro över 
Alnarpsån, kostnader för lantmäteriförrättningar m.m.

I beslut i kommunfullmäktige 2016-02-29 §23 avsattes 6 290 000 kr för åtgärder längs 
Sockervägen. Dessa föreslås användas till de åtgärder Burlövs kommun ansvarar för.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef 

Handläggare:

Mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor: 

Förslag till Genomförandeavtal

Beslut i ärendet delges:

Mark- och exploateringsstrategen
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DIARIENUMMER

KS/2015:635-214 

 
   

Mellan Trafikverket, nedan kallad Trafikverket, och Burlövs kommun, ne-
dan kallad Kommunen, träffas härmed följande

Genomförandeavtal till följd av upprättande av ”de-
taljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i 
Åkarp".

§ 1 Bakgrund

Som en följd av att Trafikverket bygger ut Södra stambanan i projektet ” 
Flackarp – Arlöv, fyra spår” tas ett förslag till detaljplan för del av Åkarp 8:1 
m.fl., Sockervägen i Åkarp, fram av Kommunen. Detta avtal reglerar genomfö-
randet av detaljplanen, nedan kallad Detaljplanen, och beskriver vem som an-
svarar för och bekostar vad. Avtal har tidigare tecknats mellan parterna om 
kostnader för att ta fram detaljplaneförslaget. 

§ 2 Åtgärder och ansvarsfördelning

De delar av genomförandet som Trafikverket ansvarar för och som ligger inom 
Trafikverkets tillfälliga marknyttjande enligt gällande järnvägsplan ska återstäl-
las i enlighet med Detaljplanens intentioner. De funktioner som finns i Detalj-
planen ska anläggas och finnas när utbyggnaden av stambaneprojektet är klart. 
Trafikverket projekterar samtliga anläggningar inom området om inte annat av-
talas om i detta avtal. Kommunen skall delta i projekteringsmöten. Kommunen 
ska ha 10 dagar på sig att granska och lämna synpunkter på projekteringshand-
lingarna innan anläggandet påbörjas. Standarden på anläggningarna ska mot-
svara den som fanns innan utbyggnaden påbörjades. Skulle Kommunen vilja ha 
en standardhöjning ska Kommunen beställa detta under projekteringstiden. 
Kostnaden för standardhöjningen ska Kommunen då svara för. Kostnaden ska 
skriftligen godkännas av Kommunen innan åtgärden påbörjas. Befintlig plante-
ringsplan avseende bullervallen E6 – Sockervägen ska anpassa och tas in i pro-
jekteringen för Området.

Följande åtgärder och dess ansvarsfördelning för genomförandet har identifie-
rats:

1. Inlösen av den mark som till följd av Detaljplanen omvandlas från att 
innan Detaljplanen vunnit laga kraft betecknats som kvartersmark 
eller icke planlagd mark till att efter att Detaljplanen vunnit laga 
kraft utgöra allmän platsmark. Gäller för del av Åkarp 9:1 som är i 
privat ägo och ska överföras till kommunal ägo.
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Kommunen ansöker om och Trafikverket bekostar samtliga kostna-
der för nödvändiga lantmäteriförrättningar. 

2. Inom Åkarp GA:1 behöver parkeringsgarage flyttas. Trafikverket har 
tecknat avtal med samfällighetsföreningen som äger garagen och 
har även utfört arbetet. Omprövning av gemensamhetsanläggningen 
är gjord på Trafikverkets initiativ och har även bekostats av densam-
ma. En ytterligare omprövning av samfälligheten kommer att behö-
va göras när DP skall genomföras. Kommunen ansöker om och be-
kostar denna.

3. Åkarp GA:7 får en ny infart från Sockervägen via Brännnmästarga-
tan, en rivning av garagelänga krävs samt anläggande av två nya ga-
rage. Fyra av de nya garagen uppförs på Trafikverkets bekostnad på 
del av Åkarp 1:44 enligt detaljplanen. Ersättning för mark som Kom-
munen avstår ska ej utgå.

4. För GA:6 och GA:7 ska eventuella kostnader som uppstår delas lika 
mellan Trafikverket och Kommunen. Ansökan om detta hos lantmä-
teriet har gjorts av Trafikverket. Förrättningen avvaktar att Detaljpla-
nen vinner laga kraft.

5. A - Ändring/höjning av bullervallen mellan Sockervägen och E6 inklu-
sive återplantering av vegetation enligt krav i gällande järnvägsplan 
utförs och bekostas helt av Trafikverket. 

B - Ändring/höjning av bullervallen mellan Sockervägen och E6 mot 
Lundavägen. Separat beställning av anläggandet har gjorts av Kom-
munen för detta.

6. Gång- och cykelvägen som ansluter Alnarpsvägen från Sockervägen 
gamla dragning ska ha motsvarande standard som innan ombyggna-
tionen, dvs gatustandard. Trafikverket anlägger och bekostar detta. 

7. Gång- och cykelbron över Alnarpsån på Åkarpssidan av E6 ska be-
kostas av Kommunen. 

Gång- och cykelbron över Alnarpsån på Arlövssidan ska anläggas och 
bekostas av Trafikverket. Den ska byggas så att den håller för fordon 
som ska komma till befintliga el-ledningar.

8. Eventuella ändringar av Sockervägen på sträckningen från Lundavä-
gen till infarten till Brännmästarevägen ansvarar Kommunen för och 
bekostar. 

9. Anläggandet av nya odlingslotter ansvarar och bekostar Kommunen 
helt för.

10. Området med användningen ”PARK”, söder om Resedavägen, ska 
anläggas och bekostas helt av Kommunen.   

§ 3 Utbyggnadstid
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Om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna ska samtliga åtgär-
der vara slutförda när projektet ”Flackarp – Arlöv, fyra spår” är slutfört. Detta 
beräknas till år 2024.

§ 4 Kontakt med fastighetsägare och samfällighetsföreningar i om-
rådet

Trafikverket och Kommunen ska gemensamt ansvara för att informera fastig-
hetsägare, samfällighetsföreningar, tomträttshavare m.fl. som påverkas av ut-
byggnaden.

§ 5 Finansiering

Ersättning vilken ska utgå mellan parterna enligt ovan ska erläggas mot faktura 
när åtgärden är utförd och godkänd slutbesiktning gjorts. 

§6 Garanti

För samtliga anläggningar som Trafikverket eller dess entreprenör anlägger ska 
Trafikverket ansvara för garanti och garantiskötsel i fem år från slutbesiktning. 
Efter dessa fem år ska Kommunen genom övertagandebesiktning äga, drifta och 
underhålla anläggningarna.

Detta gäller ej bullervallens del från dess topp ner mot E6:an där Trafikverket ska 
ansvara för drift och underhåll.

§ 7 Övrigt

Detta avtal är giltigt under förutsättning att detaljplaneförslaget antas av Kom-
munen och därefter vinner laga kraft.

Detta avtal har upprättats i två likalydande avtal varav parterna tagit varsitt.

Arlöv den 2019- Arlöv den 2019-

Trafikverket Burlövs kommun

                        ………………………………..                                         …………………………………..
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 106 
Antagande av Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen  
 
Sammanfattning 
Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger förslag till detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., 
Sockervägen. 

Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas och få en 
ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska rymmas behöver 
några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra 
stambanan byggs ut. Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen har varit ute på en andra 
granskning sedan planerna för Alnarpsån nu är att det ska vara ett öppet vattendrag istället för 
att kulverteras som det tidigare var tänkt.   

___ 

Förslag 
Ordförande Katja Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över 
alternativa placeringar för odlingslotter. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över alternativa placeringar för odlingslotter. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
att, under förutsättning att ett av Trafikverket underskrivet och av kommunfullmäktige antaget 
exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervä-
gen. 

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM 

2018-06-25 

1/3 

DIARIENUMMER 

KS/2015:635-214 

   

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare: Fanny Jakobsson 
Telefon: 040-625 61 49 
E-post: fanny.jakobsson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., 
Sockervägen 
 

Sammanfattning 

Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas 
och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska 
rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem 
som uppstår då Södra stambanan byggs ut. Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sock-
ervägen har varit ute på en andra granskning sedan planerna för Alnarpsån nu är att det 
ska vara ett öppet vattendrag istället för att kulverteras som det tidigare var tänkt. Pla-
nen var på granskning från den 11 juni till och med den 2 juli 2018. Inkomna yttranden 
och kommentarer på dessa redovisas i Granskningsutlåtande 2. Yttrandena har inte för-
anlett några ändringar i planhandlingarna. Nästa steg i processen är att kommunfull-
mäktige antar detaljplanen.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens planutskott beslutar 

att godkänna i ärendet redovisat Granskningsutlåtande 2 för Detaljplan för del av Åkarp 
8:1, m.fl., Sockervägen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att, under förutsättning att ett av Trafikverket underskrivet och av kommunfullmäktige 
antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Åkarp 
8:1, m.fl., Sockervägen.  
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Redogörelse för ärendet 

Detaljplaneområdet ligger utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i 
Åkarp samt en del väster om väg E6/E20. Planförslaget avviker från översiktsplanen av-
seende att möjligheten att öppna Sockervägen till Alnarpsvägen för biltrafik tas bort. 
Detaljplanen har därför handlagts med utökat förfarande.  

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 24 april 2017 att gå ut på granskning med 
detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen. Granskningshandlingarna var på 
granskning under tiden 29 maj till 29 juni 2017. 

Sedan den första granskningen av detaljplanen under 2017 förändrades förutsättning-
arna och Alnarpsån kommer i huvudsak fortsätta vara ett öppet vattendrag istället för 
att kulverteras som det tidigare var tänkt. Kommunen gjorde därmed bedömningen att 
planhandlingarna måste omarbetas och skickas ut på en ny granskning. Burlövs kom-
muns planutskott beslutade den 1 juni 2018 att gå ut på granskning 2 med detaljplanen. 
Detaljplaneförslaget fanns utställt för granskning från den 11 juni till och med den 2 juli 
2018. Inkomna yttranden under denna tid har inte föranlett några ändringar i planhand-
lingarna inför antagandet.     

Planens syfte och huvuddrag 

Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas 
och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska 
rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem 
som uppstår då Södra stambanan byggs ut. Detaljplanen möjliggör: 

 En ny sträckning och utformning av Alnarpsån.  

 En ny sträckning för ledningar som berörs av stambanans utbyggnad till fyra 
spår. 

 En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bo-
stadsfastigheter. 

 Byggnation av uthus och garage. 

 Cykelstråk Åkarp – Arlöv.  

 Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen. 

 Dagvattendammar. 

 Omvandling av Åkarp 1:44 till allmän plats. 

 Odlingslotter. 

 Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden. 

 

 

Julia Branting 
Samhällsbyggnadschef Kerstin Torseke Hulthén  
 Planchef  
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Ärendebilagor 

Plankarta  
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Granskningsutlåtande 2 

Beslut i ärendet delges 

Trafikverket: 
marie.minor@trafikverket.se 
niklas.a.persson@trafikverket.se 
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YTTRANDEN SOM INKOMMIT MED ERINRINGAR  
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FÖRTYDLIGANDEN OCH REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR   

MEDVERKANDE 
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INLEDNING 

Vad är en detaljplan? 

Planprocessen  

HANDLINGAR 

 

 

 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
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Areal 

Markägoförhållanden 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
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Översiktsplan 
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Detaljplan 

Bevarandeplan 

65



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen KS/2015:635 
 

Antagandehandling, upprättad 2018-08-27 10 (26) 

Trafikplan 

Fastighetsplan 
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Övriga kommunala beslut 

Järnvägsplan 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Pågående markanvändning  

Natur och kultur 
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Miljö 
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Bebyggelse 

Gator och trafik  

Teknisk försörjning  
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PLANFÖRSLAG 

Övergripande målsättning  
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Planbestämmelser 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökvalitetsnormer 

Grundvatten 

Störningar 

Markanvändning 
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Landskapsbild 

Natur 

 

Trafik 

Risker 
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Sociala konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLAN 

Organisatoriska frågor

Fastighetsrättsliga frågor 
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Tekniska frågor 

MEDVERKANDE 
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Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2018:508
Ej verkställda beslut, kvartal 3-2018

2. KS/2018:508
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2018

3. KS/2018:927
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
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SN/2018:115-739

§ 67
Ej verkställda beslut, kvartal 3-2018

Sammanfattning
Enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL) är kommunen skyldig att anmäla samtli-
ga gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Ansvarig nämnd är skyldig att rappor-
tera till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om beviljad insats inte har verkställts inom tre månader samt om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 

Om IVO bedömer att insatserna inte har verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Följande uppgifter ska rapporteras vid varje tillfälle: 
• Nya ej verkställda beslut och avbrott på individnivå
• Upprepad rapportering på individnivå av beslut/avbrott som fortfarande inte är verkställ-

da
• Tidigare rapporterade beslut eller avbrott som har verkställts, eller avslutats av annan or-

sak

Socialnämnden informeras härmed om att det under tredje kvartalet 2018 finns 15 gynnande ej 
verkställda beslut som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL eller rap-
porteringsskyldighet enligt 28 f-g §§ LSS.  

___

Utskottets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att socialnämnden har tagit del av rapporteringen avseende ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 
2018 och överlämnar denna till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Socialnämnden beslutar                                                                                                                             

att socialnämnden har tagit del av rapporteringen avseende ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 
2018 och överlämnar denna till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.

___
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Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal tre 2018

1. Rapport ej verkställda beslut SoL, Äldreomsorg
Kön Beslut Datum för 

gynnande 
beslut

Datum för 
avbrott i 
verkställighet

Datum för 
verkställighet

Väntetid i antal dagar från 
besluts - eller avbrottsdatum 
till den 30 oktober 2018, eller 
avsluts/verkställighetsdatum.

Datum för avslut 
utan verkställighet 

Skäl till att beslutet ej verkställts

Man Bifall 4:1 SoL 
Serviceinsatser 

2018-01-02 280 2018-10-09 Beslut om städning omprövat/avslutat vid 
uppföljning.

Kvinna Bifall 4:1 SoL 
Personlig omsorg, 

2018-04-24 189 Svårighet att utföra insats pga. hemmiljö. Har 
tackat nej till insatsen dusch på annan plats. 

Kvinna Bifall 4:1 
Serviceinsatser 

2018-05-08 162 2018-10-17 Brukaren har tackat nej till erbjuden insats. 
Insatsen avslutas efter uppföljning.

Man Bifall 4:1 
Serviceinsatser 

2018-05-08 162 2018-10-17 Brukaren har tackat nej till erbjuden insats. 
Insatsen avslutas efter uppföljning.

Man Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-07-04 2018-10-29 112 Erbjudande 19/10.  Inflyttad 29/10. 

Man Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-07-09 113 Tackat nej till plats två gånger 1/8 samt 18/9

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-07-17 105 Finns inget ledigt boende att erbjuda.
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Kvinna

Kvinna  

Bifall 4:1 
Serviceinsatser 

Bifall 4:1 SoL 
Trygghetslarm 

2018-07-19

2018-07-19

103

103

Lägenheten behöver saneras innan insatsen 
kan verkställas. 

Har blivit erbjuden installation av 
trygghetslarm 23/8 men tackat nej. 

1. Rapport ej verkställda beslut SoL, Socialpsykiatri 
Kön Beslut Datum för 

gynnande 
beslut

Datum för 
avbrott i 
verkställighet

Datum för 
verkställighet

Väntetid/antal dagar från 
beslutsdatum till 
verkställighetsdatum 

Datum för avslut 
utan verkställighet

Skäl till att beslutet ej verkställts

Man Bifall 4:1 SoL 
Boendestöd 

2018-06-21 2018-10-17 118 Svårigheter att få till samverkan pga 
(sommar)semestrar. Ny SIP är bokad till 
181017 för att planera för insatser. Därefter 
verkställs beslut.

2. Rapport ej verkställda beslut SoL, Barn och familj 
Kön Beslut Datum för 

gynnande 
beslut

Avbrott i 
verkställighet

Datum för 
verkställighet

Väntetid/antal dagar från 
besluts-/avbrottsdatum till 
den 17 oktober 2018

Datum för avslut 
utan verkställighet

Skäl till att beslutet ej verkställts

Kvinna Bifall 4:1 SoL 
Kontaktfamilj

2018-07-26 96 Ny utredning inled kort efter att insats 
beviljats. Barnet är familjehemsplacerad 
under pågående utredning.
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3. Rapport ej verkställda beslut LSS 
Kön Beslut Datum för 

gynnande 
beslut

Avbrott i 
verkställighet

Väntetid/antal dagar från 
besluts-/avbrottsdatum till 
den 30 oktober  2018

Datum för avslut 
utan 
verkställighet

Skäl till att beslutet ej 
verkställts

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-01-02 301 Finns inget ledigt boende att 
erbjuda.

Man Bifall 9:10 LSS 
Daglig 
verksamhet

2018-02-07 241 Befinner sig i annan kommun, 
brukaren har blivit erbjuden 
uppstart av insats men tackat 
nej. 

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-02-19 253 Finns inget ledigt boende att 
erbjuda.

Kvinna Bifall 9:6 LSS 
Stödfamilj

2018-05-07 176 Saknar resurs. Lämplig 
uppdragstagare är under 
utredning.
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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört 
en granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Granskningen har syftat 
till att bedöma om kommunstyrelsen, utifrån kommunallagens krav och intentioner, har 
en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över kommunens nämnder. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att uppsiktsarbetet i 
Burlövs kommun i huvudsak bedrivs utifrån kommunallagens krav och intentioner. 
Kommunstyrelsen har tydliggjort vad uppsikten innebär och hur den ska genomföras 
och vi bedömer att uppsikten i stor grad är tillräcklig och ändamålsenlig. Vi bedömer 
dock att uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen avseende IT-
driftsnämnden inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att kommunstyrelsen 
har initierat åtgärder i syfte att komma till rätta med detta. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• I kommunens budget även ange målen för löneservicenämnden. 
• Verka för att återrapporteringen från IT-driftnämnden fungerar på ett 

ändamålsenligt sätt och fortsätta med att försöka stärka uppsiktsarbetet över IT-
driftnämnden. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
uppsikt över nämnderna. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunallagen anger tydligt att kommunstyrelsen har en skyldighet att bedriva 
uppsikt över den kommunala verksamheten. Uppsikten utgör grunden för 
kommunstyrelsens förutsättningar att på ett effektivt sätt leda och samordna hela den 
kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har också ansvar för att åtgärder vidtas i 
de fall någon av de övriga nämnderna inte, ur ett ekonomiskt eller verksamhetsmässigt 
perspektiv, sköter sitt uppdrag på ett betryggande sätt.  
Revisorerna bedömer att det finns en risk att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte 
bedrivs på ett systematiskt sätt samt att strukturen för hur uppsikten utövas inte finns 
tydliggjord. Att kommunen ingår i två gemensamma nämnder tillsammans med 
Staffanstorps kommun och Kävlinge kommun innebär enligt revisorerna bedömning 
ytterligare en risk vad gäller utformningen av kommunstyrelsens uppsikt.   
Utifrån ovanstående har revisorerna beslutat om att granska hur kommunstyrelsen 
utövar sin uppsikt över samtliga nämnder men med fokus på samarbetsnämnden för 
vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster och IT-drift (IT-driftnämnden) där den 
operativa verksamheten är förlagd till Kävlinge kommun.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen, utifrån kommunallagens krav 
och intentioner, har en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över kommunens nämnder.   
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

• Har kommunstyrelsen definierat och tydliggjort vad uppsikten innebär och hur 
den ska genomföras?  

• Bedrivs uppsiktsarbetet på ett effektivt sätt och är omfattningen på arbetet 
tillräcklig?  

• Fungerar uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt?  

Granskningen omfattar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna med särskilt 
fokus på IT-driftnämnden. Granskningen omfattar inte de kommunala bolagen.  

2.2 Revisionskriterier 

2.2.1 Uppsikt enligt kommunallagen 
Kommunstyrelsens särskilda ansvar regleras i kommunallagen 6 kap 1 § samt 8-15 §§. 
Enligt 6 kap ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan 
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
Styrelsen har också ansvaret för att bereda ärenden till fullmäktige, ha hand om den 
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ekonomiska förvaltningen samt verkställa fullmäktiges beslut. Dessa delar är dock 
reglerade i andra delar av kommunallagen. 

2.2.2 Kriterierna för uppsikt 
En del generella krav på uppsikten och dess genomförande kan definieras med 
utgångspunkt från förarbeten och kommentarer till kommunallagen. För att på ett 
effektivt sätt kunna leda och samordna kommunens angelägenheter behöver 
kommunstyrelsen ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens 
genomförande av sina respektive uppdrag och styrelsers/nämnders styrning och 
kontroll. 
För fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt på ett tillräckligt och 
ändamålsenligt sätt behöver begreppet uppsikt definieras avseende omfattning och 
genomförande. 
KPMG har utifrån lagens grundläggande förutsättningar definierat följande 
utgångspunkter för bedömning av hur uppsikten utövas: 

• Det ska finnas en ändamålsenlig och effektiv modell för styrning och uppföljning 
i kommunen och för ägarstyrning av kommunens bolag. 

• Det ska finnas en gemensam och beprövad modell för intern kontroll som 
tillämpas av nämnder och styrelser. 

• Nämnder och styrelser ska ha tydliga uppdrag från fullmäktige. Det ska framgå i 
reglementen/bolagsordningar vad nämnderna/styrelserna ansvarar för och det 
ska i mål, målprogram, policys m.m. framgå vad nämnderna ska uppnå. 

• Nämnderna ska ha mottagit samt tolkat uppdraget i sin helhet och omvandlat 
det till genomförbara åtaganden som i sin tur beskrivs i verksamhets-
/affärsplaner. 

• Nämnderna/styrelserna har system för styrning, ledning samt uppföljning och 
intern kontroll. 

Nämnderna/styrelserna redovisar hur uppdraget har genomförts, tillsammans med 
resultaten, i förhållande till t.ex. mål, budget, uppdrag och ägardirektiv. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av kommunens styrande dokument, så som reglementen, 
policy för intern kontroll, årsredovisningar m.m. 

• Intervjuer med ledamöter från kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämndens 
presidium, Socialnämnden presidium, Utbildnings- och kulturnämndens 
presidium, kommundirektör, ekonomichef samt kanslichef. Även kommunens 
IT-strateg har intervjuats. 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade tjänstemän. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Formella förutsättningar för KS uppsikt - Reglementen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras bl.a. i dess reglemente. Ledningsfunktionen 
regleras i 1-2 §§. I dessa paragrafer står att kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan som ansvarar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. I 3 § regleras kommunstyrelsens styrfunktion. Ur ett 
uppsiktsperspektiv ingår i kommunstyrelsens uppgifter att bl.a. övervaka att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 
I nämndernas reglemente finns ett avsnitt om ansvar och rapporteringsskyldighet. I 
detta ligger att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i respektive nämnds reglemente. Nämnderna ska regelmässigt till 
fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret. 

3.2 Burlövs kommuns modell för styrning och uppföljning  

3.2.1 Mål 
Burlövs kommuns ledningssystem utgår ifrån Vision 2030 för Burlövs kommun. 
Visionen antogs av kommunfullmäktige 2012-05-21, § 66 och är fortfarande gällande.  I 
bild 1 nedan, hämtad från kommunbudget 2018 och flerårsplan 2019 -2020 
presenteras Vision 2020.  
Bild 1  

 
I budget 2018 anges att tanken med ledningssystemet är att ha en stark politisk 
styrning med fokus på resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 
Ledningssystemet ska möjliggöra en plattform där ekonomistyrningen integreras med 
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verksamhetsstyrningen i syfte att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service 
utifrån givna resurser. Styrningen utgår från kommunens vision och värdegrund. 
Värdegrunden ska visa vilka värden som ska vara grundläggande för verksamheten i 
kommunen. Den handlar om bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet och 
likabehandling. 
I linje med Vision 2030 ska fullmäktige utforma sina målområden och övergripande 
mål. Här har fullmäktige i budget 2018 angett fem målområden som vart och ett är 
konkretiserade i mätbara övergripande mål. Målen mäts i form av en indikator. Syftet 
med indikatorerna är att förtydliga direktiven från fullmäktige och tanken är att det då 
blir lättare för nämnderna att bryta ner fullmäktigemålen till konkreta och mätbara 
nämndmål. 
I bild 2 nedan illustreras hur Vision 2020 hänger ihop med värdegrunden och 
målstyrningen i kommunen.  
Bild 2 

 
De övergripande fullmäktigemålen presenteras i bild 3 nedan:  
Bild 3 
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Samtliga nämnders mål har samma struktur men är ytterligare konkretiserade. Hur 
nämnderna ska nå målen beskrivs under rubrikerna nämndsmål, strategier för 
måluppfyllelse och vad som ska göras under året.  Exempelvis bild 4 nedan där 
kommunstyrelsens nedbrutna fullmäktigemål om trygghet presenteras. 
Bild 4 

 

 
På förvaltningsnivå omsätts nämndmålen till verksamhetsplaner, arbetssätt och 
fördelning av resurser internt inom förvaltningen. 
Av granskningen framgår att de gemensamma nämnderna, samarbetsnämnden för 
löneservice (löneservicenämnden) och IT-driftnämnden, inte behandlas likadant som 
kommunens egna nämnder. 
Löneservicenämnden ska följa kommunstyrelsens nämndmål och utöver dem ska 
löneservicenämnden formulera egna nämndmål. Vi kan konstatera att det i 
Kommunbudgetbudget 2018 och plan för 2019-2020 inte finns några specifika mål för 
löneservicenämnden. Anledningen till detta uppges vara att löneservicenämnden är en 
del av kommunstyrelsens förvaltning och arbetar utifrån samma mål som 
kommunstyrelsen. Dock ska löneservicenämnden upprätta egna mål som presenteras i 
särskilt dokument, framgår av budgetdokumentet. Nämnden har ett eget 
budgetdokument som utöver budget även innehåller fördelningsnycklar för fördelning 
av kostnader till respektive kommun. I budgetdokumentet återfinns ett antal mål som 
följer samma struktur utifrån målområden som övriga nämnders mål. De fyra första av 
fem målområden är inte tillämpbara för löneservicenämnden. De nämndmål som finns 
är inom målområdet service & kvalitet där målen är hög servicenivå, hög kompetens, 
minskad sårbarhet och hög kostnadseffektivitet. 
IT-driftnämnden lyder under kommunfullmäktige i Kävlinge kommun och ska enligt 
uppgift följa Kävlinge kommuns målstyrningsmodell. Båda de gemensamma 
nämnderna är resultatenheter och är därmed nollbudgeterade. De finansieras genom 
de intäkter som de får genom att sälja sina tjänster till Burlövs kommun, Kävlinge 
kommun och Staffanstorps kommun. 
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3.2.1.1 Finansiella mål 
Fullmäktige har fastställt två finansiella mål för Burlövs kommun i syfte att säkerställa 
en långsiktig finansiering av kommunens verksamheter. Dessa är för 2018: 

- Årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och 
exploateringsöverskott, ska vara lägst 1 procent av intäkter från skatter och 
statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige 
beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning.  

- Investeringsvolym som ett snitt över budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 
ska inte överstiga 90 miljoner kronor per år. 

I budget 2018 budgeteras under perioden 2018-2020 en investeringsvolym om 438 
miljoner kronor vilket överstiger målet om en genomsnittlig investeringsvolym om 90 
miljoner kronor per år. I denna summa ligger byggnation av ett nytt badhus om 255 
miljoner kronor vilket betraktas som en investering av engångskaraktär. I budget 2018 
anges att från och med 2019 kommer investeringsvolymerna återigen att gå ner till 
normala nivåer. 

3.2.2 Måluppföljning  
Måluppföljning sker i samband med att kommunens delårsrapport och årsredovisning 
upprättas. Förutom utfallet av verksamhetsmässiga mål redovisas även utfallet av de 
finansiella målen.  
Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp sina mål med samma struktur som i 
budget, d.v.s. kommunfullmäktiges målområden nedbrutna till nämndmål. 
Nämnderna lämnar uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige tre gånger per år samt 
vid årsbokslut. Uppföljningsrapporterna ska innehålla delårsrapport samt prognos för 
året vad gäller det ekonomiska utfallet och fastställda prestations- och kvalitetskrav i 
verksamheten. Vid befarade avvikelser ska nämnderna föreslå korrigerande åtgärder. I 
samband med uppföljningsrapporterna kallar kommunstyrelsens arbetsutskott 
nämndernas presidier till samtal om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet. 
Kommunstyrelsen ställer tidigt krav på åtgärder vid befarade avvikelser. Möten med 
presidierna sker även i samband med budget och bokslut. Inför presidiesamtalen 
skickas frågor ut i förväg så att presidierna på ett bra sätt kan förbereda sig inför 
samtalet. 
Löpande under året träffar kommunstyrelsens arbetsutskott nämndernas presidier, 
framför allt om prognosticerade underskott föreligger men även annan större avvikelse, 
t.ex. frågor rörande utbildnings- och kulturnämndens lokalförsörjning. Upplägget ses av 
nämndernas presidier som givande. Samtalen är av informell karaktär och inga 
minnesanteckningar eller protokoll upprättas vid samtalen. 

3.2.3 Intern kontroll  
Kommunens interna kontrollreglemente är fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-16 
§ 126. Syftet med reglementet är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 
en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande mål uppnås: 
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- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Den interna kontrollen ska, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ses som 
en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för den interna kontrollen och nämnderna ska som grund för sin 
styrning genomföra riskbedömningar för sin samlade verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska göra en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll. 
Den interna kontrollen i kommunen utgår enligt intervjuade från COSO-modellen även 
om den inte är implementerad fullt ut. Det innebär att den interna kontrollen ska 
fokusera på processer snarare än, som det ofta ser ut, kontroll av attester och 
fakturahantering. 
I samband med att verksamhetsberättelsen lämnas till kommunstyrelsen ska nämnden 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. 
Av granskningen framgår att samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen har 
upprättat interna kontrollplaner och uppföljningsrapporter över den interna kontrollen. 
För 2017 års verksamhet togs beslut i kommunstyrelsen 2018-04-16, § 45. Resultatet 
av den samlade bedömningen var att systemet för intern kontroll är tillfredsställande 
men att det finns utrymme för att ytterligare utveckla arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalys. Detta utifrån att samma kontrollmoment upprepas från år till år i 
en del av nämndernas interna kontrollplaner. Den samlade bedömningen behandlades 
i fullmäktige 2018-05-02 som godkände bedömningen.  
Vad gäller löneservicenämnden är den förvaltningsorganisatoriskt tillhörande Burlövs 
kommuns kommunledningskontor och ingick i den risk- och väsentlighetsanalys som 
genomfördes inför att kommunstyrelsen skulle fastställa intern kontrollplan för 2017. 
Inför 2018 har löneservicenämnden beslutat om en egen intern kontrollplan.  
Vad gäller IT-driftsnämnden ligger den under Kävlinge kommun och ingår därför inte i 
kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll.  
I styckena nedan följer nämndspecifika redogörelser för innehållet i de interna 
kontrollplanerna 2018.  

3.2.3.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har antagit två interna kontrollplaner för de verksamheter som lyder 
direkt under kommunstyrelsen. 
Intern kontrollplan för kommungemensamma moment innehåller två kontroller. Den 
ena avser ersättning till förtroendevalda och den andra fakturabetalningar. 
Rapportering ska ske till kanslichef och ekonomichef. 
Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen innehåller fyra kontroller. De är 
vidarefakturering av exploateringskostnader, faktureringsrutiner, rutin gällande 
plankostnadsavtal vid detaljplaner samt detaljplanerutin. Rapportering ska ske till 
förvaltningschef och ekonom. 
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3.2.3.2 Socialnämnden 
Socialnämndens interna kontrollplan1 innehåller en kontroll. Valet av kontroller uppges 
vara ett resultat av en riskanalys där kontrollområdena identifierats och värderats 
utifrån sannolikhet och konsekvens på en skala 1-4. De risker som får höga värden ska 
tas med i den interna kontrollplanen. 
Ett kontrollområden bedöms ha allvarlig konsekvens och ha hög sannolikhet för att 
felaktigheter kan ske. Det är avvikelser och allvarliga händelser. Därför tas detta med 
som ett kontrollmoment i nämndens interna kontrollplan. Kontrollansvarig är 
kvalitetsstrateg, kontroll ska ske två gånger per år och rapporteras till socialchef. 

3.2.3.3 Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämndens interna kontrollplan innehåller tre kontroller och är ett resultat 
av en sannolikhets- och konsekvensanalys. Kontrollerna avser myndighetsbeslut 
(rättssäkerhet), säkerställande att delegationsbeslut redovisas till nämnden och 
säkerställande av att fakturering fungerar. 
I planen tydliggörs att kontrollerna ska rapporteras till nämnden en gång per år. 

3.2.3.4 Utbildnings- och kulturnämnden 
Nämnden har sex kontrollmoment varav kränkande behandling inom förskola och skola 
har fyra. Dessutom kontrolleras att frånvarorapportering görs i Vklass och att utdrag 
från belastningsregister görs vid anställningar som kräver registerkontroll. 
Kontrollansvarig är utvecklingsledare och/eller nämndsekreterare. Rapportering ska 
ske till förvaltningschef. 

3.2.3.5 Löneservicenämnden 
Löneservicenämnden har fem kontrollmoment. De processer som ska kontrolleras är 
Handlingsplan rehabilitering, IT, Beslut av chef/arbetsledare, säkerställa samverkan 
mellan samarbetskommunerna samt felrapportering i Självservice. Kontrollmomenten 
är att aktuell handlingsplan för rehabilitering finns, driftsäkerhet vid lönekörning, 
påskrivna anställningsavtal, ”tre olika kommuner som fattar lokala avtal m.m.” samt rätt 
omfattning och orsaker vad gäller felrapportering i Självservice. Rapportering ska ske 
till lönechef och personalchef förutom när det gäller IT. Då går rapporten till IT-driftchef. 
För 2017 hade löneservicenämnden inte upprättat någon kontrollplan. Detta 
påpekades av kommunledningskontoret i en tjänsteskrivelse 2018-04-03 
(diarienummer KS/2018:173-007).  

3.3 Systemstöd för ledning, styrning och uppsikt 
Som beslutsstöd har kommunen införskaffat QlikView. QlikView är ett verktyg som 
möjliggör skräddarsydda rapporter och som hämtar data från kommunens olika 
verksamhets-, personal- och ekonomisystem. Kommunen använder sig också av 
Stratsys. 

                                                
1 Beslutad av socialnämnden 2017-10-23 
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Ett arbete pågår med att länka ihop QlikView och Stratsys. Ambitionen är att de två 
systemen ska vara helt integrerade med varandra under 2019. Då ska budget- och 
uppföljningsprocessen helt administreras i systemen. Även intern kontroll, målstyrning, 
avtalsuppföljning, systematiskt arbetsmiljöarbetet och socialstyrelsens 
författningssamling ska enligt uppgift integreras i systemen. 
Utbildning för användare har genomförts fyra gånger avseende Stratsys och QlikView.  
Rutinen är att utbildning ska tillhandahållas nyanställda och/eller vid behov. 

3.4 Uppsikt över de gemensamma nämnderna 
Burlövs, Kävlinges och Staffanstorps kommuner har två gemensamma nämnder. 
Dessa är IT-driftnämnden och löneservicenämnden. Löneservicenämnden är förlagd till 
Burlövs kommun och lyder enligt uppgift under Burlövs kommunfullmäktige. IT-drift är 
förlagd i Kävlinge kommun och lyder enligt uppgift under Kävlinges 
kommunfullmäktige.  
För löneservicenämnden utövas uppsikten på samma sätt som för övriga nämnder i 
Burlövs kommun. 
Kommunstyrelsens uppsikt över IT-driftnämnden sker genom att Burlövs 
kommunstyrelse är representerad i nämnden. För närvarande är det 
kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande som representerar IT-
driftnämnden. Därtill får kommunstyrelsen i Burlövs kommun rapport från IT-
driftnämnden fyra gånger per år. I intervju med KSAU framgår att det föreligger 
missnöje kring innehållet i de rapporter som levereras. Kommuncheferna i respektive 
kommun har fått i uppdrag att se över bl.a. upphandlingar som IT-driftnämnden har 
gjort samt hur budgetprocess och prognosarbete genomförs.   

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att uppsiktsarbetet i 
Burlövs kommun i huvudsak bedrivs utifrån kommunallagens krav och intentioner. 
Kommunstyrelsen har tydliggjort vad uppsikten innebär och hur den ska genomföras 
och vi bedömer att uppsikten i stor grad är tillräcklig och ändamålsenlig. Vi bedömer 
dock att uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen avseende IT-
driftsnämnden inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att kommunstyrelsen 
har initierat åtgärder i syfte att komma till rätta med detta. 

4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Har kommunstyrelsen definierat och tydliggjort vad uppsikten innebär och hur 
den ska genomföras? 
Ansvar och formella förutsättningarna för kommunstyrelsens uppsikt finns reglerat 
kommunstyrelsens reglemente.  I kommunens reglemente för intern kontroll fastslås 
vidare kommunstyrelsens ansvar för kommunens samlade system för intern kontroll 
och i ledningssystemet finns också tydliggörande kring hur kommunstyrelsen ska 
genomföra sin uppsikt.  
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Utifrån granskningen bedömer vi att kommunstyrelsen tydligt har definierat vad 
uppsikten innebär och tydliggjort hur den ska genomföras för kommunens egna 
nämnder. Vi bedömer dock att det föreligger en otydlighet kring hur målstyrning och 
uppföljning ska fungera avseende löneservicenämnden.  

Bedrivs uppsiktsarbetet på ett effektivt sätt och är omfattningen på arbetet 
tillräcklig? 
Vi bedömer att uppsiktsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt. Uppföljningen av budget 
och verksamhet sker genom uppföljningsrapporter varje tertial. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott träffar nämndernas presidier vid varje uppföljningstillfälle. Det ställs krav 
på åtgärder om det befaras att budgeten inte räcker till eller om den planerade 
verksamheten inte går som det är tänkt. Kommunstyrelsen gör också årligen en 
utvärdering av kommunens system för den interna kontrollen. 
Omfattningen på uppsiktsarbetet bedömer vi som tillräcklig med den periodicitet som 
kommunstyrelsens arbetsutskott träffar varje nämnds presidium. Kommunen har ett 
genomtänkt systemstöd i form av QlikView och Stratsys som under 2019 kommer att 
utvecklas så att det blir ett helt integrerat uppföljningssystem vilket kommer att 
effektivisera uppföljningen än mer.  

Fungerar uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt? 
Utifrån våra intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att uppföljning och rapportering 
till kommunstyrelsen från kommunens egna nämnder är ändamålsenlig. Vi bedömer 
dock att uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen avseende IT-
driftsnämnden inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att kommunstyrelsen 
har initierat åtgärder i syfte att komma till rätta med detta. 
 

4.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• I kommunens budget även ange målen för löneservicenämnden. 
• Verka för att återrapporteringen från IT-driftnämnden fungerar på ett 

ändamålsenligt sätt och fortsätta med att försöka stärka uppsiktsarbetet över IT-
driftnämnden. 

 
 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 
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