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§ 101
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering sker omedelbart.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Naim 
Skenderi (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Ove Johansson (MP) till förmån för fram-
ställda men ej bifallna förslag.

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

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

Ove Johansson (MP) föreslår Ove Johansson (MP) att justera dagens protokoll.

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

___
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KS/2014:31-315

§ 102
Parkeringsprogram för Burlövs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att rekommenderat längsta gångavstånd för parkering ska vara ”inom rimligt avstånd” från bostäder, 
arbetsplatser och butiker, samt att parkeringsprogram för Burlövs kommun ska revideras i enlighet med 
detta.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade den 20 maj 2019, § 41, ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare 
utredning på grund av oklarheter avseende vad som i programmet avses med ”maximalt” respektive ”re-
kommenderat” avstånd. Parkeringsprogrammet antogs av fullmäktige den 21 mars 2016, § 41, och inne-
håller parkeringspolicy och parkeringsnorm för Burlövs kommun. 

Planering av bostäder i kommunen pågår för närvarande i kollektivtrafiknära lägen och som förtätning i 
tätorterna. Trafikplan Burlöv, som antogs av fullmäktige den 20 oktober 2014, § 86, är ett strategiskt mål-
dokument. I planen ingår som ett övergripande mål att andelen gående, cyklister och resande med kollek-
tivtrafik ska stå för minst två tredjedelar av alla resor. Syftet är att öka hållbarheten och minska klimatpå-
verkan samtidigt som det kollektivtrafiknära läget utnyttjas. I planprogrammet för Kronetorpstaden, som 
är kommunens stora utbyggnadsområde, står att parkeringar ska samlas i parkeringshus. Det gör det möj-
ligt att samla parkering från flera fastigheter i ett parkeringshus för att undvika att fler parkeringsplatser 
än nödvändigt byggs. Det kan innebära att avstånden mellan bostäder, arbetsplatser och parkering ökar. 

I parkeringsprogrammet under rubriken ”utgångspunkter till parkeringsnorm” redovisas ett rekommen-
derat längsta gångavstånd på 200 m från bostäder, arbetsplatser och butiker till deras parkeringsplatser. 
Förvaltningens förslag är att rekommenderat längsta gångavstånd ökas till 300 meter. I huvudet till tabel-
len på sidan 13 i programmet förtydligas att det är rekommenderat längsta gångavstånd som avses. I 
enskilda fall med särskilda skäl kan ett större avstånd accepteras.

Yrkanden
Lars Johnson (M) föreslår att rekommenderat längsta gångavstånd för parkering ska vara ”inom rimligt 
avstånd” från bostäder, arbetsplatser och butiker.

Amelie Gustafsson (M), med instämmande av Rolf Hagmann (SD) yrkar bifall till Lars Johnsons förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Förslag till reviderat parkeringsprogram 
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KS/2017:698-702

§ 103
Avgifter för ansökningar av serveringstillstånd och tillsyn

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgifter för ansökningar av serveringstillstånd, tillsyn, folköl, tobak, elektroniska cigaretter 
samt receptfria läkemedel enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019, samt 

att nu gällande avgiftsföreskrift, antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 103, därmed 
upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Genom den nya lagen 
införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få utföra partihandel med tobak. Kommu-
nen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget behöver 
byggas upp. Kommunen har behov av att delfinansiera arbetet genom avgiftsuttag enligt självkostnads-
principen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter föreslås därför.

Kommunfullmäktige antog den 20 maj 2019, § 40, ett reviderat reglemente för socialnämnden, enligt 
vilket socialnämnden har ansvar för den nya tillståndshandläggningen. 

Socialnämnden överlämnar den 11 juni 2019, § 41, förslag på justering och tillägg till nuvarande avgifter 
gällande försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läke-
medel. Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige fastställer reviderade avgifter i enlighet 
med socialnämndens förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Beslut socialnämnden 2019-06-11, § 41
Förslag till reviderad taxeföreskrift
Nu gällande taxeföreskrift
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KS/2019:419-701

§ 104
Stadgar för inflytanderåd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa stadgar för inflytanderåd enligt i ärendet redovisat förslag,

att fastställa stadgar för inflytanderåd för utförarverksamheterna enligt i ärendet redovisat förslag, 

att stadgar för inflytanderåd samt inflytanderåd för utförarverksamheterna framöver får fastställas eller 
revideras av socialnämnden, samt

att reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget av kommunfullmäktige den 15 september 2014, 
§ 74, samt reglemente för rådet för funktionshindersfrågor, antaget av kommunfullmäktige den 16 april 
2012, § 45, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden överlämnar den 11 juni 2019, § 42, förslag på stadgar för inflytanderåd till kommunfull-
mäktige för fastställande.

I dagsläget finns fyra olika typer av råd (kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, 
brukarrådet samt förtroenderåden). Det finns ingen grund för att ha olika råd och stadgar med samma 
syfte, att uppnå delaktighet och inflytande för kommunens medborgare varför förslaget är att inrätta så 
kallade inflytanderåd. Socialnämnden föreslår därför att det i kommunen ska finnas två olika typer av 
inflytanderåd. Ett som ersätter det kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor och 
ett inflytanderåd per utförarverksamhet (Svenshög, Boklunden, Harakärrsgården samt socialpsykiatrin).

De nuvarande råden behandlar samma frågeställningar och tangerar varandra inom samtliga samhälleliga 
områden. Flera sjukdomar och olyckor som drabbar äldre, drabbar också yngre. En del sjukdomar som 
drabbar framförallt äldre, klassas idag som handikapp av regeringen, bland annat demenssjukdomar och 
en del demenssjukdomar tränger längre ner i åldrarna. En funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psy-
kisk och de politiska målen för funktionsnedsättning gör ingen skillnad på fysisk eller psykisk nedsättning, 
alla har samma behov av ett tillgängligt samhälle och att få vara delaktig.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer stadgarna i enlighet med social-
nämndens förslag.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Beslut socialnämnden 2019-06-11, § 42
Förslag till stadgar för inflytanderåd
Förslag till stadgar för inflytanderåd för utförarverksamheterna
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KS/2016:665-214

§ 105
Begäran om förordnande enligt 13 kap. 17 § 3 st. PBL – Detaljplan för del av Tå-
garp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunstyrelsen beslutar
att hos mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt begära förordnande enligt 13 kap. 17 § 3 st. plan- 
och bygglagen, för detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, med undantag för fastig-
heten Tågarp 15:13, enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, den 29 april 
2019, § 27. 

Frasetti Bakverk har den 21 maj 2019 inkommit med ett överklagande av beslutet. Överklagandet avser 
endast detaljplanens förändring av fastigheten Tågarp 15:13 (Frasettis fastighet). Övriga delar av detalj-
planen har företaget inga synpunkter på. 

Enligt 13 kap. 17 § 3 st. plan- och bygglagen, kan kommunen begära att mark- och miljödomstolen förord-
nar att det överklagade beslutet får genomföras, i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överkla-
gandet, trots att överklagandet inte har avgjorts slutligt.

För att genomförandet av övriga delar av detaljplanen ska kunna inledas föreslår kommunledningsförvalt-
ningen att kommunen begär ett förordnande av mark- och miljödomstolen att fastigheten Tågarp 15:1 
undantas och att planen i övriga delar ska vinna laga kraft. Frasetti är vidtalade och ställer sig positiva till 
förslaget. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-14
Förslag till begäran om förordnande jml 13 kap. 17 § 3 st. PBL
Antagandehandling Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv centralstation – plankarta med undantag
Skrivelse från Frasetti Bakverk 2019-06-17
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