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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:5-042

§ 31
Verksamhetsberättelse 2018 - kommunledningskontoret och samhällsbyggnads-
förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna resultatöverföring om 51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos (Delega-
tionen mot segregation),

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-stra-
teg, samt

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet samt fyra spår 
mellan Lund och Arlöv.

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, inklusive bila-
gor, till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrel-
sen redovisar en positiv budgetavvikelse om 9,2 mnkr samt en nettokostnadsökning om 1,4 mnkr.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 - KS
Bilaga 2. Investeringsbudget 2018 - KS
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-21

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:5-042

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fredrik Stark 
Telefon: 040-625 61 33 
E-post: fredrik.stark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse 2018, kommunstyrelsen

Sammanfattning
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamheter. Kom-
munstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 9,2 mnkr samt en nettokostnadsökning 
om 1,4 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna resultatöverföring om 51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos 
(Delegationen mot segregation),

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för 
GIS-strateg, samt

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet samt 
fyra spår mellan Lund och Arlöv.

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, 
inklusive bilagor, till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 - KS
Bilaga 2. Investeringsbudget 2018 - KS

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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1 Viktiga händelser 
Nya mål och nytt system för mål, genomförande och uppföljning 

Under perioden 2013-2018 har Burlövs kommun arbetat med ett målsystem som inneburit av 

kommunfullmäktige fastställda gemensamma mål/målområden men där även respektive nämnd 

fastställt nämndsmål och mätetal för dessa. Från och med 2019 har kommunfullmäktige beslutat om 

fyra målområden, att gälla till 2022, som destineras till nämnd. Systemet kommer att innebära färre 

mål och mätetal på kommungemensam nivå. 

Omorganisationsbeslut 

Som en konsekvens av att kommunallagen förändrats har en utredning om ny organisation av 

kommunens verksamheter genomförts under våren 2018. Fokus har varit på kommunstyrelsens 

verksamheter. År 2019 kommer en ny förvaltning, kommunledningsförvaltningen, att bildas, 
bestående av de nuvarande verksamheterna i såväl kommunledningskontoret som 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Val 2018 

Under 2018 genomfördes val i Sverige. Val till presidier, nämnder och övriga organ i 

kommunkoncernen har förrättats. 

Burlöv C 

Detaljplanen för Burlövs C med en blandad stad med kvartersbebyggelse där även högre byggnader 

ingår har godkänts av kommunstyrelsens planutskott och väntas antas av kommunfullmäktige första 

kvartalet 2019. Planen innehåller bostäder, handel, parkeringshus, ett handelstorg, ett grönt torg 

med entré till stationen samt förutsättningar för att tre busslinjer ska kunna ansluta till stationen. 

Planering för fler byggnader, parkering m.m. i stationsnära läge har kommit igång då flera planbesked 

lämnats under året. 

Utbyggnaden av Södra stambanan 

Utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår är inne i genomförandefasen vilket innebär 

granskning av projekteringshandlingar och samverkan kring gestaltnings- och anläggningsfrågor. 

Kommunen lägger mycket tid på samverkan med Trafikverket med uppdrag att tillvarata 

kommunens, medborgarnas och företagens intressen. 

Flera viktiga åtgärder i Dalslundsområdet 

I april invigdes kommunens nya centralkök på Dalslundskolan, samt en totalrenoverad och utbyggd 

matsal. Köket, som efter en tävling kommer att gå under namnet Restaurang Lunden, ersätter även 

Harakärrsgårdens kök. Kommunen har investerat totalt ca 55 mnkr i nya lokaler, utrustning och 

kompetensutveckling. Under våren kunde samhällsbyggnadsförvaltningen också sätta 

utemiljöfrågorna på plats runt Dalslundsområdet tillsammans med skolan. Uteklassrum och sittytor 

har byggts. Staketen runt Dalslunds förskola och Dungens förskola har höjts för att uppfylla gällande 

krav och barnens säkerhet under stambanebygget. En ny multiarena med konstgräs har byggts under 

sommaren och hösten på området, den blev klar för invigning i början av september och har blivit 

väldigt uppskattad av alla och utnyttjas flitigt. Vi har också gjort trygghetshöjande åtgärder på 

området, med mer och bättre belysning samt kameror på taket på skolbyggnaden. 
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2 Verksamheternas måluppfyllelse 
 Vi förväntas inte uppnå målet 

 Vi är på väg att uppnå målet men det finns mer att göra 

 Vi har uppnått eller förväntas uppnå målet 

Målområde Nämndsmål 
Måluppfyll
else Indikator 

Utfall

2017 

Utfall

2018 
Mål 
2018 

Trygghet 
Den totala 
brottsligheten ska 
minska 

Anmälda våldsbrott 
i kommunen, 
antal/100 000 inv 

1 25
0,5 

1 15
0 

Medborgarinflyt
ande 

Burlövsborna ska 
uppleva att de har 
möjlighet att 
påverka 
kommunens 
verksamhet och 
utveckling 

Nöjd Inflytande-
Index - Helheten 

37 38 39 

Synpunkter och 
klagomål via "Tyck 
om Burlöv" skall 
hanteras inom 10 
arbetsdagar 

Svar inom 10 
arbetsdagar 

96 93 90 

Boende och 
miljö 

God planberedskap 
för bostäder 

Planberedskap, 
antal lägenheter 900 820 300 

Nöjdheten med 
kommunens gator 
och vägar samt 
gång och cykelvägar 
ska öka 

Nöjd Medborgar-
Index - Gator och 
vägar 56 55 50 

Nöjd Medborgar-
Index - Gång- och 
cykelvägar 56 54 50 

Vi ska utveckla vår 
fordonspark så att 
den lever upp till 
miljöbilskraven till 
100% senast 2020 

Miljöbilar av 
personbilar och 
lätta lastbilar enl 
MFS, % 

30 26 50 

Viljan att 
rekommendera 
andra att flytta till 
Burlöv ska öka 

Nöjd Region-Index -
 Rekommendation 

59 57 58 

Uppfylla målet i 
bredbandsstrategin 
med 90% anslutna 
med minst 100 
Mbit, innan 2020 

Andelen anslutna 
hushåll och företag 
ska öka med 10 % 
per år med 
utgångsläge 40 % 70 74,8 65 
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Målområde Nämndsmål 
Måluppfyll
else Indikator 

Utfal
l 

2017 

Utfal
l 

2018 
Mål 
2018 

Arbete och 
näringsliv 

Företagsklimatet 
ska rankas högt 

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, 
ranking 28 17 42 

Service och 
kvalitet 

Vår information ska 
vara av hög kvalitet 

Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 63 81 58 

Andel som får svar 
på e-post inom en 
dag, (%) 96 100 94 

Vi ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare 

Personalomsättning 
exkl intern 18 10,7 13 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, 
tillsvidareanställda 93 94 95 

Friskvårdsinsatser, 
andel uttagna 
friskvårdsbidrag 41 55 55 

2.1 Trygghet 

2.1.1 Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 

2018 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet i Skåne. 

2.1.1.1 Den totala brottsligheten ska minska 

Resultat: Inget utfall för 2018. 

Analys: För skapa en tryggare och lugnare miljö på och runt skolor och förskolor samt minska risken 

för stöld och skadegörelse på grund av brister i befintligt skalskydd har kommunen vidtagit följande 

åtgärder, 

Montage av belysningsutrustning och förberedande uppsättning fästpunkter till kameror är utförda 

och effekten av dessa kommer att utvärderas nästkommande år. 

Uppdatering och utbyggnad av passagesystem, bland annat har alla anställda fått nya passerkort med 

foto och nyckelsystemen i fasad, byts till ett system som kan programmera nycklarna, detta gör det 

enklare att stänga av tappade nycklar/taggar vid förlust. 

Höjning av staket runt kommunens förskolor, detta för att skapa en tryggare miljö samt att leva upp 

till rådande säkerhetsföreskrifter. Här arbetar fastighetsavdelningen tillsammans med utbildnings- 
och kulturförvaltningen för att prioritera ordningen för byte. 

Fastighetsavdelningen har även haft ett samarbete med kommunens förvaltningar samt 
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representanter för ungdomsgrupper, polis, väktare och räddningstjänst för att stävja skadegörelse 

och att få ungdomarna mer engagerade i skapa aktiviteter. 

Åtgärder/Utveckling: Fortsatt arbete inom samtliga områdena ovan, då dessa är resurs-, 

kostnadskrävande och tar tid att genomföra. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Anmälda våldsbrott i 
kommunen, antal/100 
000 inv 1 250,5 1 150 

2.2 Medborgarinflytande 

2.2.1 Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens 

verksamhet och utveckling 

2.2.1.1 Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens 

verksamhet och utveckling 

Resultat: Utfallet har ökat jämfört med 2017, målet är på väg att uppnås. 

Analys: Projektet inom SKL för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har fortsatt under året 

med etapp 2, där fokus är dialog med arlövsbor samt framväxandet av nya Burlöv C. Etapp 2 har 

resulterat i nya medborgarförslag som före årsskiftet överlämnades till kommunen för politisk 

behandling under 2019. 

Tjänsten Tyck om Burlöv och möjligheten att mejla till kommunen används frekvent. Synpunkter 

inkommer också även via Facebook. Medborgare lämnar även synpunkter via telefoni och vid besök. 

Det finns ett flertal kanaler, vilket är positivt. 

Åtgärder/Utveckling:  För att förbättra kommunens service finns målsättningen att införskaffa nytt 

verksamhetsanpassat ärendehanteringssystem för telefoni, e-post, chatt och synpunkter under 2019. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Nöjd Inflytande-Index 
- Helheten 37 38 39 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 

Kommunen arbetar med en mängd olika aktiviteter och tjänster för att informera och ge 

medborgarna och näringsidkare insyn, kunskap och möjlighet till dialog, samt att påverka och lämna 

synpunkter. Ett exempel är medborgardialogprojektet samt utvecklingen av medborgarservice sedan 

2014 och kommunikationsarbetet inom hela organisationen. Utmaningen ligger i att nå ut och 

engagera fler medborgare i de kommunala frågorna i kanaler, under tider och på platser/arenor där 

medborgarna och näringslivet finns. 

Fortsatt utveckling är att presentera kommunens resultat och verksamhet i högre omfattning på 

webbplatsen, ev fortsätta medborgardialogprojektet, samverkan med andra (t ex TRV, 

Räddningstjänst, länsstyrelsen, etc), utveckla ex chattfunktion, e-tjänster, digitaliseringen totalt samt 

nytt system för ärendehantering i medborgarservice. 
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Under hösten har området näringsliv fortsatt att jobba nära företagen som verkar i kommunen. Vid 

olika events säkerställs det att såväl politiker och aktuella tjänstemän är på plats för att möjliggöra 

för goda relationer och skapa möjlighet för snabba kommunikationsvägar. Ett arbete har påbörjats 

för att öka samverkan mellan kommunens olika funktioner kopplat till tillstånd och handläggning. 

Detta görs för att kunna ge en bättre och snabbare service mot våra företag. Arbetet kommer att 

fortsätta under hela 2019. Kommunen samverkar med Lomma kring funktion företagslots. 

2.2.1.2 Synpunkter och klagomål via "Tyck om Burlöv" skall hanteras inom 10 

arbetsdagar 

Resultat: 93% av inkomna synpunkter och ärenden besvaras inom tio dagar. Det är en försämring 

jämfört med resultatet för 2017 (96 %) men kommunen ligger över målet, som är 90 %. 

Analys: Vissa funktioner har svårt att prioritera denna arbetsuppgift trots påtalande från 

medborgarservice. Med god dialog och täta uppföljningar påtalas vikten av att ge kommunens 

medborgare den service som kan förväntas. 

Åtgärder/Utveckling: Fortsatt dialog med de funktioner som inte besvarar ärenden inom 10 dagar. 

Under 2019 planeras för ett nytt ärendehanteringssystem som ska ersätta nuvarande system och ge 

verksamheterna ett bättre verktyg för att hantera synpunkter, telefonsamtal, mm. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Svar inom 10 
arbetsdagar 96 93 90 

Svar inom 10 arbetsdagar 

Resultat: Under 2018 har medborgarservice haft fortsatt fokus på att bevaka öppna ärenden för att 

nå ett gott resultat. Antal ärenden ökar men ändå når kommunen över målet. 

Analys: God dialog, främst med kommunteknik, har lett till att de flesta funktioner idag prioriterar 

ärenden i systemet. Det är ett krav för att klara målsättningen 

Åtgärder/Utveckling: Under 2019 planerar kommunen för ett nytt mer effektivt 

ärendehanteringssystem, vilket ska bli lättare att arbeta i för hela organisationen. 

2.3 Boende och miljö 

2.3.1 År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne 

2.3.1.1 God planberedskap för bostäder 

I pågående detaljplanearbete finns fler bostäder men även förskola och skola. Detaljplanen för 

Burlöv C med byggrätt för cirka 300 lägenheter väntas antas första kvartalet 2019. Planprogrammet 

för Kronetorpstaden visar mål, riktlinjer och förutsättningar för fortsatt planering av blandad stad 

som till stor det består av bostäder. Planeringsavdelningen arbetar för närvarande med en detaljplan 

för bostäder i området. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 
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Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Planberedskap, antal 
lägenheter 900 820 300 

Planberedskap, antal lägenheter 

Resultat: Målet är uppnått, planberedskapen för bostäder var vid årsskiftet 820 lägenheter. 

Analys: Bostäder har under året byggts i kvarteret Fasanen, på Kronetorp, i Burlövs egnahem och i 

Trädgårdsbyn i Åkarp. Planberedskapen för lägenheter har minskat men antalet ligger fortfarande 

över målet. 

Åtgärder/Utveckling: Högkonjunktur och bostadsbrist har resulterat i att det byggs mycket i 

kommunen för närvarande. Den nya pendelstationen väntas medföra en fortsatt efterfrågan. Ett 

stort antal bostäder kommer att färdigställas de närmaste åren. Det medför även ett behov av 

infrastruktur och social service etc. 

2.3.1.2 Nöjdheten med kommunens gator och vägar samt gång och cykelvägar ska 

öka 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Nöjd Medborgar-Index 
- Gator och vägar 56 55 50 

Nöjd Medborgar-Index 
- Gång- och cykelvägar 56 54 50 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 

Resultatet: Indikator för 2018 (55). 

Analys: Årets resultat (55) är en liten minskning jämfört med förra årets utfall (56) men ligger i linje 

med riket och klart över nämndens målsättning (50). 

Åtgärder/utveckling: Enligt SCB prioriteringsmatris är det rekommenderat med satsningar inom 

gator och vägar för att höja själva indexet totalt för Nöjd medborgare. Kommunteknik kommer att ha 

fortsatt fokus på trafiksäkerhets-, belysnings- och beläggningsåtgärder. 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 

Resultatet: Indikator för 2018 (54). 

Analys: Årets resultat är en liten minskning jämfört med förra årets utfall (56) men ligger i linje med 

riket och klart över nämndens målsättning (50). Alla omledningar av gång- och cykeltrafiken till följd 

av fyraspår har troligen påverkat nöjdheten. 

Åtgärder/utveckling: Enligt SCB prioriteringsmatris är det rekommenderat med satsningar inom gång 

och cykelvägar för att höja själva indexet totalt för Nöjd medborgare. Kommunteknik kommer att ha 

fortsatt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna med inriktning på gång- och cykelvägar. 
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2.3.1.3 Vi ska utveckla vår fordonspark så att den lever upp till miljöbilskraven till 

100% senast 2020 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Miljöbilar av 
personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, % 30 26 50 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, % 

Målet är inte uppnått. Andelen miljöfordon i Burlövs kommun ökar varje år men det går långsamt. 

Under 2018 tillkom ett miljöfordon, samtidigt som två fordon som inte klarar 

miljöfordonsdefinitionen köptes in. Miljöfordon definieras här som fordon klarar 2007 års definition 

och framåt. 

Av personbilarna i kommunens verksamheter (exkl. bolag) är andelen miljöfordon 52 %. 

Personbilar: 52 % (11 av 21) 

Lätta lastbilar: 10 % (2 av 20) 

Totalt: 32 % (13 av 41) 

2.3.1.4 Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka 

Planering av nya trivsamma bostadsområden med bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter och 

grönområden i anslutning till skola, förskola och bostäder, lämpliga för rekreation och avkoppling. 

Miljöer som passar barn och gamla är trivsamma för alla. 

Utbyggnad kring Burlöv C med handel, kontor, bostäder i en blandad och tät stadsbebyggelse 

kommer att innehålla offentliga rum med attraktiva mötesplatser. Torg och platser blir en del av 

entréerna till stationen samtidigt som de utformas som mötesplatser med grönska, sittplatser, 

belysning och viss service. Attraktiva platser där människor möts kan öka den upplevda tryggheten 

och attraherar fler människor. 

Utbyggnaden av Lund - Arlöv Fyra spår kommer påverka kommunen de närmaste åren. Information 

om vad som händer, tillfälliga och permanenta vägar, platser med mera är viktigt för att vardagen ska 

fungera i kommunen. Bättre bullervallar, återplantering av träd och buskar samt successivt 

färdigställande av ombyggda områden visar att när allt är på plats kommer kommunen att ha vunnit 

mycket. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Nöjd Region-Index -
 Rekommendation 59 57 58 

Nöjd Region-Index - Rekommendation 

Resultat: Målet är på väg att uppnås. 

Analys: Utbyggnad av Lund - Arlöv Fyra spår pågår. Kortsiktigt påverkar det boendemiljön negativt 

men det skapar förväntningar på bättre boendemiljö och bättre kommunikationer i framtiden. Nya 
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bostäder ger möjlighet att flytta till kommunen, ökar möjligheten att välja olika typer av bostäder. 

Skolor och förskolor attraherar barnfamiljer att flytta till kommunen. 

Åtgärder/Utveckling: Förbättrade skolor med bra personal, lokaler och resultat kan öka inflyttningen 

till kommunen. 

Trygghetsvandringar och samarbete med polisen, bidrar till att öka tryggheten. Personal som arbetar 

ute kan rapportera skadegörelse och fynd till polisen. De kan medvetet röra sig i områden där få 

vistas och utomstående personer ökar tryggheten. 

Planering av Kronetorpsstaden pågår med bland annat ett planprogram. Planering av nya trivsamma 

bostadsområden med bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter och grönområden lämpliga för 

rekreation och avkoppling. Miljöer som passar barn och gamla är trivsamma för alla. 

2.3.1.5 Uppfylla målet i bredbandsstrategin med 90% anslutna med minst 100 Mbit, 

innan 2020 

Under 2018 har utbyggnaden av stadsnätet till de planerade villaområdena avslutats och utbyggnad 

till Stora Bernstorp har påbörjats. Drygt 250 nya hushåll har anslutits och antalet hushåll med aktiva 

bredbandstjänster har ökat med nästan 300. Detta innebär att samtliga villor och flertalet 

flerfamiljsfastigheter inom tätorterna nu har möjlighet att skaffa fiberanslutning och även företagens 

möjligheter till snabb uppkoppling har kraftigt förbättrats. Fiberutbyggnaden utgör också en viktig 

del i den infrastruktur som krävs för den fortsatta digitaliseringen av kommunen och samhället i 

stort. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Andelen anslutna 
hushåll och företag 
ska öka med 10 % per 
år med utgångsläge 
40 % 70 74,8 65 

Andelen anslutna hushåll och företag ska öka med 10 % per år med utgångsläge 40 % 

Resultat: Målet är på väg att uppnås. Enligt senaste mätning gjord i oktober 2017, redovisad i mars 

2018, uppgår andel hushåll med tillgång till bredband med hastighet om minst 100 Mbit/s till 74,8 %. 

Analys: Utbyggnaden av stadsnätet fortgår enligt plan. Utbyggnaden av beslutade villaområden har 

slutförts och stadsnätet har också vidareutbyggts till Stora Bernstorp. 

Åtgärder/Utveckling: Fortsatt utbyggnad till företag och flerfamiljshus samt efteranslutning av villor 

i redan utbyggda områden. 
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2.4 Arbete och näringsliv 

2.4.1 År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller 

högre 

2.4.1.1 Företagsklimatet ska rankas högt 

Företagare har i olika sammanhang framfört synpunkter, i synnerhet med de frågor som mäts och 

tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen (lov och tillsyn). Det har framkommit intresse och frågor kring 

hur näringslivet kan stärka unga i sin utbildning i grundskolan. Det har också framförts att kommunen 

har bra insatser men saknar drivkraft bakom initiativ. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, 
ranking 28 17 42 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking 

Resultat: Den 2 oktober 2018 släppte Svenskt näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet. 

Burlövs kommun fick plats nr 17 i årets ranking. Detta är den bästa placering som kommunen haft 

över tid. Kommunen har gått framåt inom de flesta områden som mäts. 

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen jämfört med övriga skånska kommuner 

är att Burlövs kommun hamnar på betyg 3,9. Vilket gör att kommunen av de 33 deltagande skånska 

kommunerna innehar plats 6. 

Analys: Utifrån denna undersökning upplever företagen att kommunen gör många "rätt" saker. 

Undersökningen lyfter bland annat fram vikten av att jobba med allmänhetens attityder till 

företagande och medias attityder till företagande i kommunen. Kommunens näringslivsprogram har 

givit bra resultat. 

Åtgärder/Utveckling: Att fortsätta arbeta i enlighet med kommunens näringslivsprogram och ha 

tät kontakt med näringslivsorganisationer för att förbättra resultatet ännu mer. 

2.5 Service och kvalitet 

2.5.1 År 2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens 

verksamhet och service 

2.5.1.1 Vår information ska vara av hög kvalitet 

Resultat: Webbplats www.burlov.se har fungerat väl under året utan driftavbrott. Några nya 

redaktörer har fått internutbildning. 

Fler funktioner tar kontakt med kommunikationsavdelningen för att arbeta efter den grafiska 

profilen. 

Fler medborgare interagerar med oss på Facebook, antalet följare ökar fortfarande, i december 2018 
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drygt 1 600 st. Burlövstidningen har från 2018 fått ny layout och en läsarundersökning visar på 

mycket gott resultat, tidningen läses och är uppskattad. 

Under 2018 har ca 62 % av samtalen till medborgarservice besvarats direkt, vilket är i paritet med 

utfallet för 2017. Noteras kan att antal inkommande samtal har ökat med 2 %. Totalt har 35 450 

samtal registrerats under året. 

Andelen som får svar på synpunkt eller e-postmeddelande inom två dagar uppgår under perioden 

till 72 %, inom 10 dagar har 93 % av meddelandena besvarats. 

1 539 (1 323 st under 2017) ärenden har registrerats, en markant ökning med 16,7 %. 

Intranätet har förbättrats enligt plan, såväl Insidan som löneservice webbplatser går nu att ta del av 

utanför kommunens nätverk och båda webbplatserna är responsiva, vilket har efterfrågats av 

medarbetare. 

Analys: Kommunikationsavdelningen upplever att resurser saknas inom förvaltningarna för att se 

över information på webbplatsen, varför kvaliteten riskerar att försämras. 

Åtgärder/Utveckling: Dialog fortsätter med förvaltningarna om förståelse för behov av information 

av hög kvalitet och påtalar behov av att tillskapa resurser för kommunikationsarbete samt vikten av 

att ge god medborgarservice via telefon och e-post. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 63 81 58 

Andel som får svar på 
e-post inom en dag,
(%) 96 100 94 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

Resultat: Kommunen redovisar ett gott resultat i mätningen. Resultatet ingår som en del i KKiK. 

Analys: Medborgarservice har under de senaste åren haft en positiv utveckling kompetensmässigt. 

Kommunen mäter och följer utvecklingen, och ser till att förbättra där det behövs. 

Åtgärder/Utveckling: Kommunen fortsätter att arbeta med kompetenspåfyllnad och 

effektiviseringar. Nästa steg är att implementera ett nytt ärendehanteringssystem för att fortsätta 

effektivisera verksamheten, vilket behövs med ökande befolkning, fler samtal och ärenden. Med 

bättre verktyg kan kommunen behålla kvalitet och nuvarande personella resurser. 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 

Resultat: Av de e-postmeddelanden som skickades till medborgarservice i den årliga mätningen har 

enheten svarat på samtliga inom en dag. 

Analys: Målmedvetenhet och rutiner för att nå en hög servicegrad inom medborgarservice har gett 

ett gott resultat. 

Åtgärder/Utveckling: Konkurrensen för att nå goda resultat i mätningen är hög, medborgarservice 

avser att fortsatt arbeta för att behålla kommunens totalplacering topp 10 bland de kommuner som 

deltar i mätningen. 
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2.5.1.2 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Burlövs kommun erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och 

arbetsglädje. Kommunens medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg 

realisera kommunens mål och uppdrag utifrån kommunens värdegrund. 

Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där människor känner sig välkomna, 

trygga och erbjuds service av hög kvalitet. Burlövs kommun har tilltro till att medarbetarna både kan 

och vill ta ansvar för sitt uppdrag och ge stöd till andra kollegor. Medarbetarna har därför inflytande 

och förutsättningar att ta ansvar för verksamheten. Medarbetare med ledaruppdrag är förebilder 

och har fått förtroende och uppdrag att leda verksamheter inom ramen för givna villkor. I samverkan 

skapar ledare och medarbetare ett positivt arbetsplatsklimat och hittar vägar för att nå mål och 

utveckla verksamheten. Ledare ger medarbetarna goda arbetsförutsättningar och kan förvänta sig 

stöd och verktyg för att utföra sitt uppdrag. 

Burlövs kommun attraherar och rekryterar rätt medarbetare till rätt plats i organisationen. 

Kommunen behåller medarbetare genom att ge dem förutsättningar att lyckas, trivas och utvecklas i 

takt med verksamhetens krav och behov. Genom att vara en lärande organisation förblir både 

medarbetare och kommun professionella över tid. 

Med utgångspunkt i ovan arbetar Burlövs kommun strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunen driver tillsammans med Lomma och Kävlinge kommun ett av Sveriges största ESF-projekt 

för kompetensutveckling inom området, hälsa och hållbart arbetsliv. Syfte är att öka 

förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och ledare mår bra och utvecklas. 

Kartläggningar har under 2018 genomförts för att undersöka nuläget och identifiera vilka de största 

utvecklingsbehov är, såväl på individnivå som arbetsplats och organisationsnivå. Efter analys av 

underlagen har medarbetare och ledare, deltagit i några av de 16 olika aktiviteterna inom PEPP 

(Personligt Engagemang På Plats) två utvecklingsprogram. Varje del består av 

kompetensutvecklingsinsatser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas behov. 

Vidare har kommunen arbetat med karriärmöjligheter och driver tillsammans med Svedala, Lomma, 

Staffanstorp och Kävlinge ett utvecklingsprogram för ledartalanger där fem deltagare från Burlöv 

deltar. 

Burlövs kommun arbetar kontinuerligt med kommunens arbetsplatsers arbetsmiljö där en hög 

delaktighet av såväl medarbetare och skyddsombud utgör en central del. 

Alla delar för att vi ska nå målet om att vara en ännu attraktivare arbetsgivare. 

Fortsatt kommer vi inom ramen för PEPP arbeta med de organisatoriska förutsättningarna. Burlövs 

kommun kommer arbeta med bland annat ledaruppdraget och antalet medarbetare per chef. 

Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

Personalomsättning 
exkl intern 18 10,7 13 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, 
tillsvidareanställda 93 94 95 

Friskvårdsinsatser, 
andel uttagna 41 55 55 
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Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

friskvårdsbidrag 

Personalomsättning exkl intern 

Personalomsättningen uppgår till dryga 11 %  inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Vilket är 

en minskning från föregående år då personalomsättningen uppgick till 18 %. 

Trots en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och en region med många potentiella arbetsgivare har 

Burlövs kommun lyckats i uppdraget att arbeta för kontinuitet och stabilitet i våra verksamheter. 

Ledarbyten har påverkat våra avdelningars personalomsättning och deras i sin tur arbete för att 

skapa attraktiva arbetsplatser. 

Arbetet med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare sker bland annat genom att utveckla 

verksamheternas olika arbetsförhållanden och alternativa karriärmöjligheter. En annan åtgärd är att 

se över kommunens förmåner och fortsätta arbeta med konkurrenskraftiga lönenivåer. 

För att öka attraktiviteten genomför Burlövs kommun sedan november 2017 ett kompetenshöjande 

ESF-projekt PEPP tillsammans med Kävlinge och Lomma kommun. Projektet ska pågå i två år och 

innefattar kompetensutveckling och insatser för att förbygga ohälsa samt bidra till ett mer hållbart 

arbetsliv. Satsningen riktar sig till alla medarbetare och ledare och utgår från tre spår: organisatoriska 

förutsättningar, nära ledarskap och hälsofrämjande medarbetarskap. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunstyrelsens verksamhetsområden uppgår för 

2018 till 94 %, vilket är i linje med föregående år. 

Det finns fortfarande medarbetare som har deltidsanställningar, där Burlövs kommun inte har kunnat 

erbjuda hel sysselsättning. 

Arbete för att vid nyanställning erbjuda heltid i enlighet med det personalpolitiska programmet 

fortsätter och heltidsanställning vid utökningar beaktas. 

Friskvårdsinsatser, andel uttagna friskvårdsbidrag 

Uttaget av friskvårdsbidrag för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 55 och har således 

uppnått 2018 års målvärde. 

Det finns förhoppningar om att friskvårdsanvändandet ska öka som en effekt av PEPP och den 

kompetensutveckling alla medarbetare får kring hälsa och friskfaktorer. Det tillsammans med en 

översyn av processen för att förenkla ansökningen hoppas ge effekter. 
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3 Ekonomisk analys 

3.1 Nettokostnadsutveckling 

Belopp i tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 
Volymförändring 

(2017/2018) 

Intäkter 23 845 23 978 -133

kostnader -151 057 -152 615 1 558 

Nettokostnader -127 212 -128 637 1 425 

Analys av volymförändringar 

Politisk verksamhet inkl. revision -10 675 -10 725 50 

Fysisk planering inkl. miljö -2 105 -1 101 -1 005

Bredbandsverksamhet -2 165 -2 814 649

Näringslivsåtgärder -131 -244 113 

Samhällsskydd och beredskap -8 784 -8 840 56 

Gemensamma verksamheter -42 992 -45 116 2 124 

Förvaltningsledning SBF -6 465 -7 530 1 065 

Kommunteknik -18 168 -16 541 -1 626

Fastighetsavdelning -35 727 -35 726 -1

Nettokostnader -127 212 -128 637 1 425 

Kommentera 

(Volymförändring bokslut/prognos: +=kostnadsökning/intäktsminskning, -

kostnadsminskning/intäktsökning.) 

Nämndens totala nettokostnad ökade med 1,4 mnkr räknat i fasta priser för 2018 jämfört med 2017. 

Nämndens bruttointäkter ökade med 0,1 mnkr främst med anledning av ett ökade intäkter från 

bland annat planeringsavdelningen i samband med att kommunen beslutade om ny taxa för 

detaljplaner. 

Nämndens bruttokostnader ökade med 1,5 mnkr. Kostnadsökningen kan bland annat hänföras till 

ökade kostnader för kommunledningskontorets övergripande kostnader för gemensamma 

verksamheter, samt SBF förvaltningsledning. 

kommunledningskontoret 

Bruttointäkterna ökade med 1,0 mnkr och bruttokostnaderna ökade med 3,0 mnkr. Nettokostnaden 

ökade totalt med 2,0 mnkr räknat i fasta priser 2018. 

Politisk verksamhet ( 0,0 mnkr) 

Nettokostnaden för politisk verksamhet är oförändrad 2018 jämfört med 2017 

Fysisk planering (-1,0 mnkr)  
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Nettokostnaden för fysisk planering minskade 2018 jämfört med 2017. Intäkterna för detaljplaner 

ökade under året i samband med att fler detaljplaner upprättades samt kommunen antagit ny taxa 

för detaljplaner. Kostnaderna öka för bland annat utredningar då arbetstakten har intensifierats för 

kommunens utbyggnadsområden. 

Bredbandsverksamhet (+0,6 mnkr) 

Inom bredbandsverksamheten ökade kostnaderna med 0,6 mnkr 2018 jämfört med 2017. Ökningen 

är direkt hänförbar till bemanning med såväl projektledning, kommunikation och visst konsultstöd. 

Intäkterna från anslutna hushåll balanserade inte kostnaderna 2018. 

Gemensamma verksamheter (+2,1 mnkr) 

Nettokostnaden för kommunledningskontorets gemensamma verksamheter har ökat 2018 jämfört 

med 2017. Inom kommunstyrelsekansliet ökade kostnaderna med 1,3 mnkr, ökningen kan hänföras 

till personalkostnader då tjänster som under 2017 var vakanta har tillsatts samt att det skett 

rekryteringar till nyinrättade tjänster. Inom IT-organisationen ökade kostnaderna med 0,5 mnkr 

främst med anledning av pågående projekt kring översynen av IT-och dess organisation. Det går även 

hänföra kostnadsökningarna till sedvanliga indexuppräkningar för bland annat medlemsavgifter. 

samhällsbyggnadsförvaltning 

Bruttointäkterna är oförändrad 2018 jämfört med 2017. Bruttokostnaderna minskade med 0,6 mnkr. 

Totalt minskade nettokostnaderna med 0,6 mnkr räknat i fasta priser. 

Förvaltningsledning (+1,1 mnkr) 

Nettokostnaden för verksamheten ökade med 1,1 mnkr 2018 jämfört med 2017. Kostnadsökningen 

kan härledas till ökade personalkostnader. På grund av att vakanta tjänster tillsattes under senare 

delen av 2017/början av 2018. 

Kommunteknik (-1,6 mnkr) 

Nettokostnaden för verksamheten minskade med 1,6 mnkr 2018 jämfört med 2017. Intäkterna har 

ökat i from av intäkter från fastighetsavdelningen för skötsel av fastighetsmark. Samtidigt har 

kostnaderna för bland annat underhåll av kommunens parker minskat hänfört till vakant tjänst. 

Fastighetsavdelning ( 0,0 mnkr) 

Nettokostnaden är oförändrad 2018 jämfört med 2017. Planerade underhållsprojekt har inte 

genomförts som planerat pga. höga anbud. 

3.2 Budgetavvikelse 

Belopp i tkr Utfall 2018 Budget 2018 
Avvikelse 

2018 

Intäkter 85 572 79 633 5 939 

Kostnader -196 716 -199 951 3 235 

Nettokostnader -111 144 -120 318 9 174 

Politiskverksamhet inkl. revision -10 736 -10 267 -469

Fysisk planering inkl. miljö -1 101 -2 391 1290 

 Bredbandsverksamhet -2 814 -1 643 -1171
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 Näringslivsåtgärder -244 -155 -89

 Samhällsskydd och beredskap -8 848 -9 493 645 

 Gemensamma verksamheter -50 691 -55 881 5190 

Förvaltningsledning SBF -8 122 -9 739 1617 

Kommunteknik -21 977 -22 066 89 

Fastighetsavdelning -6 611 -8 683 2072 

Större avvikelser mot budget 

Nettokostnader -111 144 -120 318 9 174 

Kommentar: I tabellen är kostnader minusposter och intäkter plusposter. 

Kommunstyrelsen redovisar totalt en positiv budgetavvikelse om ca 9,2 mnkr för 2018. Varav 

kommunledningskontoret, 5,4 mnkr och samhällsbyggnadskontoret, 3,8 mnkr. 

kommunledningskontoret 

Politisk verksamhet (-0,5 mnkr) 

Verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse. Den negativa budgetavvikelsen hänförs främst 

till ökade kostnader för överförmynderiet, då regler för bidrag från Migrationsverket förändrats samt 

årets extra insatser i Almedalen för att informera om verksamheterna i Burlövs kommun. Almedalen 

har följts upp i en särskild rapport framtagen i slutet av 2018. 

Fysisk planering (+1,3 mnkr) 

I samband med antagandet av ny plantaxa har planeringsavdelningens intäkter ökat samtidigt som 

kostnaderna för Kronetorpsområdet och kartförsörjning ökat jämfört med budget. Intäktsökningen 

kompenserar kostnadsökningen och totalt redovisar planeringsavdelningen en positiv 

budgetavvikelse om 1,3 mnkr. 

Bredbandsverksamhet (- 1,2 mnkr) 

Utbyggnadstakten i planerade områden är i slutfasen, under 2018 har avtal för efteranslutningar till 

villor och bostadsrättsföreningar tecknats, även avtal för svartfiber till företag har tecknats. Den 

negativa budgetavvikelsen hänförs främst till färre anslutningar än beräknat samt ökade kostnader 

för kapitaltjänstkostnader. 

Samhällsskydd och beredskap (+0,6 mnkr) 

Den positiva avvikelsen beror främst på att bidrag inkommit från MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) för att stärka arbete med civilt försvar under 2018. Bidraget var större 

än beräknat och förbrukades inte fullt. Den positiva avvikelsen kan även hänförs till lägre 

personalkostnader i samband med vakans under delar av 2018. 

Gemensamma verksamheter (+5,2 mnkr) 

Gemensamma verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse. Den främsta anledningen är att 

avsatta medel för inträde i GEO-info inte förbrukades samt vakanser under året. 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningsledning SBF (+1,6 mnkr) 
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Som en följd av att förvaltningen förberett sig för organisationsförändringen vid årsskiftet 2018-19 

har kostnaderna för kompetensutveckling/aktiviteter samt material och tjänster varit lägre än 

budgeterat. Även vakanta chefstjänster under året genererar en positiv budgetavvikelse. Främst rör 

det tjänsten som enhetschef vid Kilvägen, som vakanthållits under en relativt lång period, men ett 

visst glapp uppstod också vid rekryteringen av ny fastighetschef. 

Kommunteknik (+0,1 mnkr) 

Kommunteknik redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr 2018. Drift- och 

underhållskostnader för gatubelysning, trafiksignaler samt fordonsflytt och parkeringsbevakning 

redovisar en negativ budgetavvikelse om ca 0,8 mnkr. Park- och gatuskötsel redovisar en positiv 

budgetavvikelse om ca 0,9 mnkr, den positiva budgetavvikelsen hänförs främst till kostnader för 

vintervägunderhåll som under 2018 varit lägre till följd av mild vintersäsong. 

Fastighetsavdelning (+2,1 mnkr) 

Den positiva budgetavvikelsen kan hänföras till att större underhållsprojekt som varit planerat men 

inte genomfördes under 2018. Orsaken var höga anbud som översteg anslaget. 

Fastighetsförvaltningen har haft lägre kostnader för bland annat skadegörelse samt lägre kostnader 

för hyra av moduler på Havrens förskola i samband med att hyreskostnaden övergått till UKN. 
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4 Uppföljning av beslutade ramförändringar 
kommunledningskontoret 

E-handel, 450 tkr

Riksdagen har antagit en ny lag om e-fakturering. Lagen innebär att kommuner och andra offentliga 

institutioner är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska 

standarden för elektronisk fakturering. Lagförslaget omfattar alla inköp, oavsett belopp, som görs 

från den 1 april 2019. 

Ekonomiavdelningen har under våren utvärderat vilka inköps- och fakturasystem samt e-

handelssystem som finns på marknaden. Det initiala arbetet utmynnade i ett val av 

systemleverantör. Under hösten 2018 tog kommunens ledningsgrupp beslut om att tillsätta en 

styrgrupp, projektledare, projektgrupp med målsättningen att implementera ett nytt system för 

inköp och faktura samt elektronisk handel under 2019. Anslaget förbrukades under 2018. 

Allmänna val, 400 tkr 

Kommunen ansvarar för att genomföra val till kommun, landsting och riksdag den 9 september 2018. 

Anslaget användes främst till arvoden för valnämnden och för valförrättare, samt för 

förbrukningsmaterial, marknadsföring samt licenskostnader för det valadministrativa systemet 

Kaskelot. 

Bredbandsverksamhet, 1 700 tkr 

Anslaget förbrukades under 2018. Anslaget användes främst till projektledning, kommunikation och 

konsultstöd. 

1 tj, införande ärendehanteringssystem, 600 tkr 

Ett nytt ärendehanteringssystem, Evolution, har upphandlats och implementeras under 2018. En 

person på kansliavdelningen har arbetat heltid som intern projektledare för införandet. 

Medverkan i GEO-info, 1 450 tkr 

I nuläget är inget beslut om medverkan i GEO-info taget. Anslaget förbrukades inte under 2018. 

0,25 tj GIS-samordnare, 180 tkr 

För att kunna administrera kommunens kartdatabas anställdes en konsult under 2018, anslaget 

förbrukades inte fullt ut. Under 2018 beslutade kommunen att behålla GIS-ingenjör i egen regi. 

Räddningstjänst syd, 153 tkr 

Sedvanlig uppräkning av årsavgiften till Räddningstjänst Syd. Anslaget förbrukades under 2018. 

Försäkringar, 365 tkr 

Full kompensation för kostnadsökningen i samband med försäkringsupphandling. Anslaget 

förbrukades under 2018. 

1 tj löneadministratör, del av tjänst, 140 tkr 

Löneservicenämnden beslutad att inför budgetåret 2018 utöka personalstyrkan med en 

löneadministratör på heltid vid Löneserviceenheten. Den totala kostnaden för den utökade tjänsten 

fördelades mellan tre samarbetskommuner utifrån den beslutade fördelningsnyckeln, varav Burlövs 

kommuns del av kostnaden blev 140 tkr. Tjänsten tillsattes i januari. 
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Barnrättsstrateg, 800 tkr 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att en lokal barnombudsman/barnrättsstrateg skulle 

tillsättas, och medel avsattes i budget 2018. En samordnare med fokus på barnrättsfrågor och 

folkhälsa anställdes den 1 april. 

Kommunikation 0,25 tj, 125 tkr 

Utökning av tjänst från 75 % till 100 %. Förstärkningen av resurserna är i linje med personalpolitisk 

inriktning om att erbjuda kommunens medarbetare heltidstjänster. Anslaget förbrukades under 

2018. 

TA friskvårdsbidrag, 15 tkr 

Beslut att öka friskvårdsbidraget från 1,0 tkr till 1,2 tkr. Anslaget förbrukades inte fullt ut under 2018. 

Personalfrämjande aktiviteter, 1 500 tkr 

1 200 tkr av anslaget har fördelats ut till kommunens nämnder för att användas för 

personalfrämjande aktiviteter/frivårdsinsatser samt att 300 tkr har fördelats till centrala insatser. 

TA hälsofrämjande insatser, 60 tkr 

Förvaltningen planerar genomföra aktiviteter för tilläggsanslaget. Gemensam aktivitet med 

föreläsning och teambuilding genomfördes under 2018. 

TA trygghetssatsningar, 250 tkr 

Under hösten 2018 har följande extra satsningar gjorts; belysningsåtgärder vid GC väg, 

klottersanering och skydd vid tre GC tunnlar. Medlen har förbrukats under 2018. 

TA arkeologisk utgrävning Åkarp, 180 tkr 

Förvaltningen tilldelades anslag för att påbörja arbetet avseende arkeologisk utredning av området 

kring Östragårdens förskola i Åkarp i samband med nytt detaljplanearbete. Anslaget förbrukades inte 

under 2018. 

Resultatöverföringar (planarbete kring Burlövs C och Södra stambanan), 150 tkr 

Utredningar som avser bland annat buller, nivåer och gestaltning av torg samt infrastrukturen i 

anslutning till Kronetorpstaden och Stambanan. Anslaget förbrukades under 2018. 

Resultatöverföringar (samhällsskydd och beredskap), 92 tkr 

Överföring av statliga medel från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som inte 

förbrukats under 2017. Överföringen används bland annat till skyddsåtgärder för beredskapslager. 

Samt genomföra utbildningar inom krisberedskapsrådet enligt utbildningsplan med fokus på tekniska 

stödsystem, däribland Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (webbaserat 

informationssystem). Anslaget har inte förbrukats fullt ut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

1 tj delprojektledare stambanan, 640 tkr 

Personalförstärkning för att kunna genomföra delprojekt inom ramen för utbyggnaden av 

stambanan och Kronetorpstaden krävs ytterligare en projektledarresurs under perioden 2018-2024. 

Anslaget är förbrukat under 2018. 
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Dammar och våtmarker, 50 tkr 

För att säkerställa kommunens beredskap för skyfall och översvämningar samt att kommunens 

dagvatten tar sig ut i havet är det viktigt att vattendragen sköts på ett tillfredsställande sätt. 

Drift av lekplatser, 100 tkr 

För att lekplatserna ska vara säkra och inbjudande är det viktigt att genomföra normalt underhåll i 

form av sandrensning, rensning av gummi, reparationer m.m. anslaget har förbrukats. 

Resultatöverföring (Vårboskolans NO-salar), 2 400 tkr 

Ombyggnation av Vårboskolans NO-salar då det upptäckts brister i den nuvarande utformningen av 

lokalen. Anslaget förbrukades inte under 2018. Detta i samråd med UKF, då det konstaterades att 

förprojekteringen inte genomförts korrekt och vitala funktioner och förändringar styrda av lag och 

föreskrifter inte beaktades. 

Resultatöverföring (trygghet: kameror och belysning), 1 844 tkr 

Installation av ny belysning och kameraövervakning på strategiska utvalda fastigheter för att minska 

skadegörelse och öka den upplevda tryggheten. Tilläggsanslaget förbrukades under 2018. Det har på 

flertalet av kommunens skolor och förskolor monterats belysning och förberetts för kameror. 

TA hälsofrämjande insatser, 32 tkr 

Förvaltningen planerar genomföra aktiviteter för tilläggsanslaget. Hittills har en teambuilding 

aktivitet genomförts på utmaningarnas hus. Anslaget förbrukades under 2018. 

TA friskvårdsbidrag, 10 tkr 

Beslut att öka friskvårdsbidraget från 1,0 tkr till 1,2 tkr. Anslaget förbrukades inte till fullo under 

2018. 
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5 Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått 

Nyckeltal 
Bokslut 

2018 
Budget 

2018 

Avv. 
mot 

budget 
Bokslut 

2017 

Avv. Mot 
bokslut 

2017 

Energikostnader i kr/m2 -166 -143 -23 -159 -7

Underhållskostnader i kr/m2 -145 -206 61 -159 14 

Övriga driftskostnader i kr/m2 -90 -86 -4 -77 -13

(Nyckeltal fördelat på 77 837 kvm) 

Utfallet visar en negativ budgetavvikelse. Energikostnaden/kvm beräknas överstiga budget på 

helårsbasis. De ökade kostnaderna hänför sig till Dalslundskolan där förbrukningen ökade med nära 

100 % under februari - april. Ökningen hänför sig till byggnationen av det nya köket. Förbrukningen 

beräknas även öka när produktionen är i full drift vilket får hanteras i budget 2019. Badet var även 

något dyrare under kvartal 1 och 2 då byggnaden har bristfällig isolering. Energiförbrukningen i kWh 

minskade under 2018 jämfört med 2017, däremot är kostnaderna för energin högre 2018 jämfört 

med 2017 i och med justerade nätpriser. 

Utfallet visar en positiv budgetavvikelse för underhållskostnaden/kvm. Kostnadsminskningen hänförs 

främst till framförskjutning av ett planerat underhåll. Kostnaderna för skadegörelse minskade 2018 

jämfört med 2017. 
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6 Personalekonomisk redovisning 

6.1 Personalnyckeltal KLK 

KLK Utfall 2018 Utfall 2017 
Förändring 2017 -

 2018 

Antal årsarbetare 55 52 3 

Varav timanställda 0 0 0 

Antal 
tillsvidareanställda 58 57 1 

Varav heltid 56 55 0 

Varav deltid 2 2 0 

Antal visstidsanställda 8 7 0 

Varav heltid 6 4 2 

Varav deltid 2 3 -1

Sjukfrånvaro (%) 4 3,7 0,3 

Kostnad sjuklön -401 -309 -92

Personalomsättning 
(%) 14 18,2 -4,2

Friskvårdserbjudande 
antal pers 49 55 -6

Det totala antalet årsarbetare har ökat till 55 vilket är en ökning med 3 årsarbetare jämfört med 

2017. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 1 medarbetare till 58. Av dessa arbetar 56 med-
arbetare heltid vilket är en ökning med 1 person sedan 2017. Antalet tillsvidareanställda på deltid är 

oförändrat sedan föregående år. Antalet visstidsanställda har däremot ökat med 2 personer sedan 

2017. Av de visstidsanställda arbetar 7 heltid och 2 deltid. Personalomsättningen har minskat med 

5,9 % från föregående år där 7 medarbetare har slutat under året. Sjukfrånvaron har ökat från 3,7 % 

till 4 % sedan 2017. Kostnaderna för sjuklön har ökat med 29,7 % från 309 tkr till 401 tkr. Uttaget av 

friskvårdsbidraget har minskat med -10,9% men sett till antalet anställa är uttaget relativt högt. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017. Sjukfrånvaron har legat lägre under 

sommarmånaderna och något högre under hösten. Långtidssjukrivningarna har minskat från 

föregående år samtidigt som korttidssjukfrånvaron har ökat. Det är främst kostnaderna för 

korttidssjukrivningarna som står för den största delen av de ökade sjuklönekostnaderna. Inom 

yrkesgrupper med högre löner får detta därför en stor märkbar effekt. 

PEPP har skapat en medvetenhet kring hälsa och friskvård vilket kommunen tror kan bidra till en 

positiv trend i uttaget av friskvårdsbidraget. Tillsammans med andra aktörer för 

friskvårdserbjudanden, en ökad summa för friskvårdsbidrag och skatteverkets nya regler för andra 

aktiviteter utgör ett ökat uttag av friskvårdsbidraget en bra grund för ett hållbart arbetsliv inom 

ramen för PEPP. 

Genom PEPP stärker kommunens utvecklingsorienterade organisation. Genom attraktiva 

arbetsplatser och arbetsförhållanden med konkurrenskraftiga lönenivåer och förmåner skapar vi 

organisatoriska förutsättningar för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter och därmed attrahera 
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kompetenta medarbetare i en region med många potentiella arbetsgivare. 

6.2 Personalnyckeltal SBF 

SBF Utfall 2018 Utfall 2017 
Förändring 2017 -

 2018 

Antal årsarbetare 27 26 1 

Varav timanställda 0 0 0 

Antal 
tillsvidareanställda 27 27 0 

Varav heltid 26 26 0 

Varav deltid 1 1 0 

Antal visstidsanställda 6 1 5 

Varav heltid 6 0 -2

Varav deltid 0 1 -1

Sjukfrånvaro (%) 7 5 1,4 

Kostnad sjuklön -313 -256 -58

Personalomsättning 
(%) 7,4 28 -20,6

Friskvårdserbjudande 
antal pers 6 11 -5

Det totala antalet årsarbetare har ökat till 27 vilket ger en ökning med 1 årsarbetare jämfört med 

2017. Antalet tillsvidareanställda är oförändrat samtidigt som 26 medarbetare arbetar heltid. Antalet 

tillsvidareanställda på deltid är oförändrat sedan föregående år. Antalet visstidsanställda har 

däremot ökat med 4 personer sedan 2017. Av antalet visstidsanställda arbetar samtliga heltid. 

Personalomsättningen har minskat med -20,6 % där två medarbetare har slutat under året. 

Sjukfrånvaron har ökat från 5 % till 7 % sedan 2017. Kostnaderna för sjuklön har ökat med 22,6% från 

256 tkr till 313 tkr. Uttaget av friskvårdsbidraget har minskat med -45,5%. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år totalt. Sjukfrånvaron var som högst i februari 

månad och ökade under höstmånaderna. Långtidssjukskrivningarna har minskat från föregående år 

och korttidssjukfrånvaron har ökat med nästan det dubbla. Det är främst kostnaderna för 

korttidssjukrivningarna som står för den största delen av de ökade sjuklönekostnaderna. 

PEPP har skapat en medvetenhet kring hälsa och friskvård vilket kommunen tror kan bidra till en 

positiv trend i uttaget av friskvårdsbidraget. Tillsammans med andra aktörer för 

friskvårdserbjudanden, en ökad summa för friskvårdsbidrag och skatteverkets nya regler för andra 

aktiviteter utgör ett ökat uttag av friskvårdsbidraget en bra grund för ett hållbart arbetsliv inom 

ramen för PEPP. 

Genom PEPP stärker kommunens utvecklingsorienterade organisation. Genom attraktiva 

arbetsplatser och arbetsförhållanden med konkurrenskraftiga lönenivåer och förmåner skapar vi 

organisatoriska förutsättningar för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter och därmed attrahera 

kompetenta medarbetare i en region med många potentiella arbetsgivare. 
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7 Uppföljning av investeringsbudget 

(tkr) Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse mot 
budget 

Utfall 2017 

Nämndens totala 
investeringsbudget 60 383 59 079 -1 307 54 202 

Bilaga finns för specificering av investeringsbudget 

Utbyggnaden av kommunens fibernät, som är ett av kommunens för tillfället större 

investeringsprojekt har fortlöpt och följt kommunens utbyggnadsplan. Fram till och med 2018 har 

71,2 mnkr av det ursprungligt beslutade anslaget på 76 mnkr förbrukats. 

Apotekarvillans ursprungliga anslag var 6,6 mnkr. I samband med besiktning av fastigheten 

uppdagades det att renovering av tak, fasad samt dräneringsarbete behövde genomföras vilket var 

inte med i i projektet från början. Totalt har dessa extra åtgärder belastas med kostnader om ca 1,3 

mnkr. Kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten har tillkommit under projektets gång vilket 

belastat projektet negativt. Totalt redovisade projektet kostnader på 8,8 mnkr. 

Dalslundskolans kök invigdes under våren och togs i drift 2018. Totalt redovisade projektet 56,4 mnkr 

att jämföra med det ursprungliga anslaget på 56,2 mnkr. 

Kommunens utbyggnadsområden Trädgårdsbyn, Kronetorp och Södra stambanan har fortlöpt under 

2018. 
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8 Nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

att godkänna resultatöverföring om 51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos 

(Delegationen mot segregation),

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för 
GIS-strateg, samt

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med kronetorpsområdet samt fyra 
spår mellan Lund och Arlöv.

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, 
inklusive bilagor, till handlingarna.
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INVESTERINGSREDOVISNING 2018
Totalt per objekt Detta år

Verks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat Kalkyl Slutredovisat
tom 2017 2 018 2 018 2 018

KOMMUNSTYRELSEN - KLK

275 00 130 36 Reservkraft 150 S
923 90 130 03 Inventarier 263,4 0,0 263,4 190,3
923 90 130 08 Ekonomisystem 959,2 207,7 751,5 13,4 400,0
923 90 130 17 Fordon, maskiner hela kommunen 4 754,8 0,0 4 754,8 0,0 3 150,0
923 90 130 25 Beslutstödssystem 1 200,0 1 092,5 107,5 216,8 172,1 S
923 90 130 28 Nytt ärendehanteringssystem 1 100,0 66,0 1 034,0 16,5 1 034,0 S
923 90 130 30 kommunal leasing 5 598,6 0,0 5 598,6 1 867,5 2 000,0
923 90 130 32 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 0,0 350,0
923 90 130 37 Ombyggnation toaletter och arbetsrum Medborgarhuset 500,0 443,8 56,2 0,0 100,0 S
923 90 130 40 Alkolås, installation kommunens fordon 100,0 0,0 100,0 51,6 S
923 90 230 03 Försäljning IT-inventarier -3 675,0
930 10 130 01 IT-kompletteringar 5 448,6 343,8 5 104,8 1 358,0 2 500,0
930 10 130 02 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 508,0 -508,0 193,1
930 10 230 02 Företagsbyn, inkomst 0,0 -180,0 180,0 -20,0
930 10 130 26 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 42 518,6 31 481,4 25 995,5 7 648,0
930 10 230 26 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -7 556,6 7 556,6 -4 424,4 -2 376,0

summa 96 274,6 39 443,8 56 830,8 21 783,2 15 128,1

KOMMUNSTYRELSEN - SBF

242 00 141 64 Enkelt avhjälpta hinder 2 221,0 1 814,3 406,7 0,0 200,0 S
242 00 142 01 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 0,0 4 000,0 290,0
242 00 142 82 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 0,0

Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0
242 00 142 83 Byte armaturer och belysningsstolpar 4 500,0 3 862,9 637,1 639,3 S
242 00 142 93 Hastighetsanpassning – Skyltning, rätt fart i staden 200,0 0,0 200,0 178,8 200,0 S
242 00 142 98 Gränsvägen förlängning 33 200,0 17 097,0 16 103,0 4 281,5 2 800,0
242 00 242 98 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -3 726,7 -1 223,3 -1 223,3
242 00 143 21 Gångstråk 1 000,0 0,0 1 000,0 748,6 1 000,0 S
242 00 143 36 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 0,0 1 000,0 1 078,6 1 000,0
242 00 243 37 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0
243 00 143 07 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 9,7 10 640,3 1 654,5 5 000,0
243 00 143 08 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1 2 700,0
243 00 143 09 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1
243 00 143 10 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4 500,0
243 00 143 12 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
243 00 143 13 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 1 068,0
243 00 143 14 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
243 00 143 16 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4
243 00 143 17 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 728,6
243 00 143 24 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 4 000,0
243 00 143 31 Förvärv av Tårgarp 15:10 (Jimmies tryckeri 5 925,0 5 000,0 925,0 760,2 950,0 S
243 00 Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen)
243 00 143 02 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0
243 00 143 03 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0
250 00 143 05 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 557,8 3 942,2 2 546,0 3 500,0
804 00 140 04 Expl Stora Bernstorp 30 120,0 27 915,7 2 204,3 S
804 00 240 04 Expl Stora Bernstorp, inkomst -30 120,0 -66 497,0 36 377,0 -1 500,0 S
804 00 141 13 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 704,3 -7 804,3 39,4 50,0
804 00 241 13 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -209 311,9 177 411,9 -4 035,0 -11 300,0
804 00 141 55 Div markförs, utgift 200,0 25,1 174,9 37,0 50,0
804 00 241 55 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -13 206,0
804 00 142 00 Förs.mark Södervångssk. Utgift 0,0 119,2 -119,2 1 709,4
804 00 242 00 Försäljning mark Södervångsk. -3 600,0 -288,5 -3 311,5 -8 030,0 -7 707,5 S
804 00 142 66 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 925,1 174,9 45,4 100,0
804 00 242 66 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -6 483,1 -8 516,9 -11 418,1 -10 200,0
804 00 142 99 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 4 987,6 14 272,4 5 180,5 5 000,0
804 00 242 99 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -3 111,4 -15 538,6 -6 640,2 -5 250,0
804 00 143 23 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 2 374,9 11 017,1 12 374,3 1 400,0
804 00 243 23 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 0,0 -13 392,0 -14 559,2 -1 400,0

Fasanen, Ugglan, Dalbyvägen, allmän plats utgift 0,0 0,0
Fasanen, Ugglan, Dalbyvägen, allmän plats inkomst 0,0 0,0

804 00 143 27 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 128,0 692,0 5,2 350,0
804 00 243 27 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0
904 00 142 86 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 249,7 2 250,3 260,6 900,0
904 00 143 20 Skalskydd 1 754,9 91,8 1 663,1 1 537,1 1 300,0
904 00 143 25 Apotekarvillan 6 600,0 498,9 6 101,1 7 464,5 6 600,0 S
904 00 143 39 Automatiska dörröppnare 200,0 200,0 130,0 S
910 00 142 58 Svenshögskolan nybyggnad 0,0 -5 965,0 S
910 00 142 94 Skolor, yttremiljö 2 268,3 0,0 2 268,3 2 026,7 1 000,0
910 00 143 02 Ombyggn. Dalslundsskolans kök 56 153,0 29 805,7 26 347,3 26 559,1 26 000,0 S
910 00 143 33 Etabl Ny Pav. Lilla Dals 1 095,0 21,9 1 073,1 616,8 S
910 00 143 35 Ombyggnation Humlemadskolan 30 000,0 0,0 30 000,0 78,9 20 000,0 S
913 00 142 78 Ny Badanläggning 29 400,0 675,4 28 724,6 9 825,4 15 500,0
913 00 143 26 Burlövsbadet renovering 4 000,0 0,0 4 000,0 1 194,2 S
916 00 143 38 PROVIS.FSK VID BURLÖVSBAD 670,0 0,0 670,0 0,0 S
917 00 142 97 Näridrottsplats i Åkarp 1 500,0 13,5 1 486,5 1 804,0 1 486,5 S
924 00 143 30 Inventarier 366,6 0,0 366,6 535,7 S

summa 226 708,8 -146 273,3 372 982,1 37 295,9 45 254,6

Totalt KS 322 983,4 -106 829,5 429 812,9 59 079,1 60 382,7
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§ 32
Uppföljning av intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anmoda respektive nämnd att vidta föreslagna åtgärder för att minimera antalet förfallna fakturor 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta förslag till tillämpningsanvisningar avseende 
arvodesreglementet,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta rutiner för vidaredebitering av interna kostna-
der såsom till exempel avgifter för bygglov, för arrenden avseende koloni- och odlingslotter, samt för 
debitering av grävtillstånd, samt

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga internkontrollrapport 2018 – uppföljning kommungemensamma 
processer och kontrollmoment – till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens nuvarande internkontrollprocess innebär att samtliga förvaltningar under hösten gör 
en gemensam riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för vilka kommungemen-
samma processer och rutiner som kommunstyrelsens arbetsutskott därefter fattar beslut om att kontrol-
lera kommande år. 
Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande två processer för år 2018:

1. Ersättning till förtroendevalda
2. Fakturabetalning
Även de processer som kommunstyrelsen beslutat för samhällsbyggnadsförvaltningen att kontrollera 
under 2018, redovisas i föreliggande rapport då samhällsbyggnadsavdelningen sedan den 1 januari 2019 
ingår i kommunledningsförvaltningen.

1. Vidarefakturering av exploateringskostnader
2. Faktureringsrutiner
3. Rutin gällande plankostnadsavtal vid detaljplaner
4. Detaljplanerutin

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess utskott 2019-02-14
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Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda inom utbildnings- och kulturnämnden och 
dess utskott 2019-01-22
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i socialnämnden och dess utskott 2019-01-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i miljö- och byggnämnden och dess utskott, 
2019-01-23
Rapport: Internkontroll 2018 – vidarefakturering av exploateringskostnader och kontroll att beslut om 
arrenden grävtillstånd är debiterade 2019-02-13
Plan för intern kontroll 2018 – samhällsbyggnadsförvaltningen ‒ fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-
31, § 142
Plan för intern kontroll 2018 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-
31, § 142
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-11

1/5

DIARIENUMMER

KS/2017:730-007

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av intern kontroll 2018 ‒ 
kommungemensamma kontrollmoment samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattning
Kommunstyrelsens nuvarande internkontrollprocess innebär att samtliga förvaltningar under 
hösten gör en gemensam riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för 
vilka kommungemensamma processer och rutiner som kommunstyrelsens arbetsutskott däref-
ter fattar beslut om att kontrollera kommande år. 
Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande två processer för år 2018:

1. Ersättning till förtroendevalda
2. Fakturabetalning

Även de processer som kommunstyrelsen beslutat för samhällsbyggnadsförvaltningen att kon-
trollera under 2018, redovisas i föreliggande rapport då samhällsbyggnadsavdelningen sedan 
den 1 januari 2019 ingår i kommunledningsförvaltningen.

1. Vidarefakturering av exploateringskostnader
2. Faktureringsrutiner
3. Rutin gällande plankostnadsavtal vid detaljplaner
4. Detaljplanerutin

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att anmoda respektive nämnd att vidta föreslagna åtgärder för att minimera antalet förfallna 
fakturor 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta förslag till tillämpningsanvisningar 
avseende arvodesreglementet,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta rutiner för vidaredebitering av interna 
kostnader såsom till exempel avgifter för bygglov, för arrenden avseende koloni- och odlingslot-
ter, samt för debitering av grävtillstånd, samt

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga internkontrollrapport 2018 – uppföljning kommunge-
mensamma processer och kontrollmoment – till handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
Kontrollmoment för samtliga nämnder ‒ Överensstämmelse med 
arvodesbestämmelser 
Processen har granskats genom att kontrollera att arvoden utbetalats i överensstämmelse med 
arvodesbestämmelserna. Kontrollmetoden för momentet har beslutats vara stickprov vid ett till-
fälle under året. Samtliga arvoden för samtliga nämnder har granskats för april månad 2018. 
Utbetalningarna som granskats är sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, justeringsarvo-
den, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reskostnadsersättningar.

Kommunstyrelsen och dess utskott – resultat

I ett fall har förrättningsarvode utgått för en sammankomst som inte bedöms utgöra förrättning 
enligt nu gällande reglemente. Förvaltningen konstaterar dock att arvodesreglerna är svårtolka-
de i detta hänseende. Vid två utbetalningar av förrättningsarvode, och en utbetalning av ersätt-
ning för personligt utlägg, kan det även konstateras att särskilt beslut om deltagande borde ha 
fattats och legat till grund för utbetalning av ersättningarna.

Utbildnings- och kulturnämnden och dess utskott ‒ resultat

Tre av elva förrättningsarvoden har utbetalats i enlighet med arvodesbestämmelserna. Åtta 
saknar beslut av ordförande, 1:e vice ordförande eller utskott. Arvodesbestämmelserna kräver 
att förrättningen är beslutad för att den ska betraktas som arvodesgrundande. Åtta utbetalning-
ar är således att betrakta som felaktiga. I två fall där ersättning för förlorad arbetsinkomst be-
gärts, visar kontakt med vederbörandes arbetsgivare att inget löneavdrag har gjorts. 

Socialnämnden och dess utskott ‒ resultat

Tre ledamöter har inte ansökt om ersättning för sina arvodesberättigade sammanträden. För-
rättningsarvoden har utbetalats vid sex tillfällen, beslut finns för två av dem. Förrättningarna har 
varit möten med kommunala samrådsorgan, krisledningsmöte, träff med Arbetsmiljöverket och 
projektmöte. Kontrollansvarig konstaterar därför att förrättningarna får anses som ersättnings-
berättigade i enlighet med arvodesbestämmelserna. 

Miljö- och byggnämnden och dess utskott ‒ resultat

Sju ersättningar har betalats ut efter ett möte där totalt tretton förtroendevalda närvarade. Tio 
ersättningar inrapporterades av kansliverksamheten och tre av de förtroendevalda ansvarade 
själva för att lägga in sina ersättningsanspråk. Det innebär att sex ersättningar som skulle ha 
betalats ut inte har betalats ut.

Föreslagna åtgärder

Att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer tillämpningsanvisningar avseende arvodesregle-
mentet för att underlätta för såväl förtroendevalda som förvaltningen när det gäller tolkning av 
regler och praktiska instruktioner för rapportering.

Kontrollmoment för samtliga nämnder ‒ Att fakturor betalas i tid
Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret hade under året 301 förfallna fakturor och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen hade 242. En möjlig kostnad i form av förseningsavgifter och krav har beräknats kunna 
uppgå till 55 595 kronor.
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Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden hade under året 1 301 förfallna fakturor. En möjlig kostnad i 
form av förseningsavgifter och krav har beräknats kunna uppgå till 49 667 kr.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden hade under året 69 förfallna fakturor. En möjlig kostnad i form av för-
seningsavgifter och krav har beräknats kunna uppgå till 995 kr. 

Socialnämnden

Socialnämnden hade under året 567 förfallna fakturor. En möjlig kostnad i form av förseningsav-
gifter och krav har beräknats kunna uppgå till 23 832 kr.

Sammanfattande kommentar

Under året har totalt 2474 fakturor förfallit till betalning vilket totalt motsvarar 7,7 % av det 
totala antalet fakturor i kommunen som 2018 uppgick till 32 235 st. En beräknad möjlig kostnad 
för dessa skulle kunna motsvara cirka 130 000 kronor på årsbasis. Nedan redovisas olika orsaker 
till att fakturor förfaller.

 Det uppstår oenighet mellan leverantör och mottagare där vissa fakturor får bestridas 
 Leverantörer sätter en kortare förfallotid än 30 dagar vilket är standardförfallotid i kom-

muner 
 Bristande underlag i fakturor är en annan orsak som innebär att leverantörer måste 

kontaktas vilket kan leda till fördröjning i hanteringen
 Samlingsfakturor där flera personer ska beslutsattestera fördröjer processen eftersom 

fakturorna skickas runt mellan olika beslutsattestanter 
 Vissa fakturor saknar en referens vilket innebär att betalningsprocessen förlängs. 

En del av ovanstående problem kommer att lösas genom att fler leverantörer skickar elektronis-
ka fakturor samt att kommunen tagit beslut om att införa elektronisk handel. 

Föreslagna åtgärder

 Tydliggöra för leverantörerna att förfallodatum kortare än 30 dagar inte kan accepteras 
 Ställa högre krav på fakturaunderlag från leverantörerna 
 Ökad disciplin kring fakturahantering genom att förtydliga vikten av att betala dem i tid
 Att vid beställning förtydliga att rätt beställare/referens måste uppges samt att genom-

föra en översyn för att minska antalet delade fakturor och att de skickas till flera beslut-
sattestanter 

 Begränsa antalet behöriga beställare i förvaltningarna kompletterat med att de ska er-
hålla utbildning 

 Att minimera antalet samlingsfakturor med flera beslutsattestanter
 Att införa autoattestering för mängdfakturor under vissa belopp.

Kontrollmoment för samhällsbyggnadsförvaltningen – kommunteknik 
Att vidarefakturering av exploateringskostnader genomförs

Kommuntekniks uppvisar en liten brist avseende vidarefakturering av interna kostnader. 

Att arrenden debiteras korrekt (koloni och odlingslotter)

Resultatet uppvisar inga brister men Kommunteknik föreslår att kontrollen görs även under 
2019.

36



BURLÖVS KOMMUN 2019-02-11 KS/2017:730-007 4/5

Att alla beslut om grävtillstånd debiteras korrekt

Granskningen visar att det saknas en tydligt nedskriven rutin för debitering av grävtillstånd och 
Kommunteknik föreslår att kontrollmomentet ska kvarstå 2019.

Föreslagna åtgärder

Att rutiner upprättas för vidaredebitering av interna kostnader såsom till exempel avgifter för 
bygglov, för arrenden avseende koloni- och odlingslotter, samt för debitering av grävtillstånd. 
Att kontrollmomenten avseende debitering av arrenden och grävtillstånd kvarstår 2019. 

Kontrollmoment för samhällsbyggnadsförvaltningen – planavdelningen 
Att vidarefakturering av exploateringskostnader genomförts

Att exploateringsavtal finns innan detaljplan antas

Att avtal finns i alla detaljplaner och är betalade innan antagande

Planavdelningen har följt upp faktureringsrutiner avseende debitering av karttjänster och att 
avtal finns i alla detaljplaner samt att de är betalda före antagande men även att exploaterings-
avtal finns innan detaljplan antas. 

Två interna detaljplaner antogs under 2018 (del av Tågarp 17:1 och Åkarp 1:57), vilket i båda 
fallen innebär att fakturering och upprättande av exploateringsavtal inte var aktuellt. En tredje 
plan (del av Åkarp 8:1) betalades redan i samband med samråd. Planen godkändes av planut-
skottet 2018 men gick inte vidare för beslut till kommunstyrelsen på grund av att avtalet med 
Trafikverket inte var klart. 

Således har inga brister kunnat konstateras. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen och dess utskott 2019-02-14
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda inom utbildnings- och kulturnämn-
den och dess utskott 2019-01-22
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i socialnämnden och dess utskott 
2019-01-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i miljö- och byggnämnden och dess 
utskott, 2019-01-23
Rapport: Internkontroll 2018 – vidarefakturering av exploateringskostnader och kontroll att 
beslut om arrenden grävtillstånd är debiterade 2019-02-13
Plan för intern kontroll 2018 – samhällsbyggnadsförvaltningen ‒ fastställd av kommunstyrelsen 
2017-10-31, § 142
Plan för intern kontroll 2018 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommunstyrelsen 
2017-10-31, § 142

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen; kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, kommunteknik
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DATUM

2019-02-14 

1/1

DIARIENUMMER

KS/2017:730-007 

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

Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
I enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 har stickprov gjorts av utbetal-
ningar till förtroendevalda och därefter har överensstämmelsen med kommunens arvodesbe-
stämmelser granskats.

Samtliga utbetalningar till förtroendevalda under april 2018 har granskats. Utbetalningarna 
avser sammanträdesarvode, justeringsarvode, förrättningsarvode samt ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.

Det genomfördes fyra sammanträden i de granskade organen i april 2018. Inga avvikelser avse-
ende sammanträdesarvodena kan konstateras.

Justeringsarvode har betalats en gång avseende april månad. Övriga justerare har enligt gällan-
de reglemente ej rätt till justeringsarvode. Justeringsarvodena stämmer således överens med 
såväl underlag som arvodesregler.

Förrättningsarvode har betalats ut till fyra förtroendevalda för sammanlagt åtta tillfällen under 
den granskade perioden. Särskilt beslut om deltagande fanns inte i något av fallen, men i fem av 
fallen gäller förrättningsarvodet deltagande i av kommunen arrangerade utbildningar eller and-
ra möten som är arvodesberättigade, utan att särskilt beslut behöver fattas. Ett förrättningsar-
vode avsåg i själva verket sammanträdesarvode. Summan som utgår är dock densamma oavsett 
om det avser förrättnings- eller sammanträdesarvode. 

I alla fall där förrättningsarvode betalats ut utom ett är det tämligen givet att sammankomster-
na ingår i arvodesreglernas definitioner av vad som är en förrättning. I ett fall bedömer förvalt-
ningen att sammankomsten inte utgör förrättning, men konstaterar också att arvodesreglerna 
är svårtolkade i detta hänseende. I två av fallen kan det konstateras att ett beslut om deltagan-
de borde ha fattats och legat till grund för utbetalning av arvodet.

Ingen förtroendevald har under april månad begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Två förtroendevalda har vid sammanlagt tre tillfällen under april månad begärt ersättning för 
personliga utlägg. Utbetalningarna överensstämmer med arvodesreglerna, men för ett av tillfäl-
lena saknas särskilt beslut om deltagande (se ovan).

Charlotta Wemme Dehlin 
Kanslichef
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2019-01-22 
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Anna Bonnevier
Telefon: 040-625 61 89
E-post: anna.bonnevier@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda inom 
utbildnings- och kulturnämnden och dess utskott

I enlighet med internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018 har stickprov gjorts 
av utbetalningar av arvoden till förtroendevalda och därefter har överensstämmelsen med arvo-
desbestämmelserna granskats.

I utbildnings- och kulturnämnden har fyra förtroendevalda har varit med i pilotgruppen inför 
införande av Självservice för förtroendevalda. Det innebär att dessa fyra själva har lagt in begä-
ran om arvode och ersättningar via en webbplats på sin surfplatta.

Samtliga utbetalningar till förtroendevalda i utbildnings- och kulturnämnden har granskats un-
der april månad 2018. De utbetalningar som förekommer under den granskade perioden avser 
sammanträdesarvode, justeringsersättning, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbets-
förtjänst samt reskostnadsersättning.

Sammanträdesarvode
Utbildnings- och kulturnämnden, barn- och utbildningsutskottet och kultur- och fritidsutskottet 
har haft ett sammanträde vardera under april. Sammanträdessarvodena är utbetalda enligt 
underlag och i enlighet med reglementet. 

Förtroendevalda som själv lägger in sina arvoden i Självservice har vid tre tillfällen begärt och 
beviljats förrättningsarvode istället för sammanträdesarvode. Beloppen för de båda arvodesty-
perna är emellertid desamma, vilket innebär att det är rätt summor som betalats ut.

Justeringsersättning
Ersättning för justering av protokollen från samtliga sammanträden har betalats ut i enlighet 
med arvodesreglerna.

Förrättningsarvode
Förrättningsarvode har betalats ut vid elva tillfällen (exkl. de tre tillfällen som rapporterats ovan) 
till två olika förtroendevalda. För en av dessa förrättningar har särskilt beslut fattats i utskott. 
För ytterligare två av förrättningarna som avser verksamhetsbesök har särskilt delegationsbeslut 
fattats för hela mandatperioden. Dessa förrättningar är således helt i enlighet med arvodesreg-
lerna.
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För övriga åtta utbetalda förrättningsarvoden saknas beslut av ordförande, 1:e vice ordförande 
eller utskott om att förrättningen är arvodesgrundande och utbetalningarna är således att be-
trakta som felaktiga.

I ett fall har en förtroendevald begärt sammanträdesarvode istället för förrättningsarvode. Lik-
som ovan har detta fel inte medfört att fel summa har betalats ut. I det här fallet avser förrätt-
ningen en styrgrupp till vilken vederbörande är utsedd och anses därför vara i enlighet med ar-
vodesreglerna, trots att särskilt beslut inte är fattat.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
I två fall har en förtroendevald begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kontakt har tagits 
med vederbörandes arbetsgivare för att stämma av att motsvarande löneavdrag har gjorts. Ar-
betsgivaren meddelar att inget löneavdrag har gjorts för något av de aktuella datumen.

Reskostnadsersättning
Vid ett tillfälle har ersättning för reskostnader betalats ut under april månad. Det gäller utlägg 
för resa till en förrättning som utskottet har fattat beslut om och den utbetalningen är helt i en-
lighet med arvodesreglerna.

Anna Bonnevier 
Nämndsekreterare

41



E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

SKRIVELSE

DATUM

2019-01-11 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2017:730-007 
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Handläggare: Malin Lövdahl
Telefon: 040-625 63 50
E-post: malin.lovdahl@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i 
socialnämnden och dess utskott
I enlighet med internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018 har stickprov gjorts 
av utbetalningar av arvoden till förtroendevalda och därefter har överensstämmelsen med arvo-
desbestämmelserna granskats.

Samtliga utbetalningar till förtroendevalda i socialnämnden har granskats under aprilmånad 
2018. De utbetalningar som förekommer under den granskade perioden avser sammanträ-
desarvode, förrättningsarvode, justeringsarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Socialnämnden och utskottet har sammanlagt haft tre sammanträden under april. Samtliga 
sammanträdessarvoden är utbetalda enligt underlag och i enlighet med reglementet. Tre leda-
möter i nämnden har dock inte ansökt om ersättning för sina ersättningsberättigade samman-
träden. 

En ledamot har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen är utbetald enligt 
inlämnat underlag och intyg till löneserviceenheten. Vid kontroll hos den förtroendevaldas ar-
betsgivare hade också ett korrekt avdrag gjorts vid datumen för tjänstgöring som förtroende-
vald.

Vid sex tillfällen under april månad har förrättningsarvoden utbetalats till förtroendevalda i 
nämnden. Begäran om dessa arvoden har enbart gjorts av ordförande, 1:e och 2:e vice ordfö-
rande. Det finns beslut på deltagande vid två av förrättningarna. Övriga fyra förrättningar saknar 
beslut om deltagande. De består dock av möte med kommunala samrådsorgan, krisledningsmö-
te, träff med Arbetsmiljöverket och projektmöte, vilket undertecknad konstaterar får anses som 
ersättningsberättigade förrättningar i enlighet med arvodesreglementet. Sammanträdesarvode 
skulle dock ha begärts eftersom sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper 
och arbetsgrupper är ersättningsberättigade sammanträden. Begäran om arvode har dock god-
känts eftersom beloppet för förrättningsarvode och sammanträdesarvode är detsamma. 

En begäran om ersättning för reseräkning har beviljats under april månad. Detta skedde i sam-
band med en förrättning som det fanns beslut om deltagande för, vilket är i enlighet med arvo-
desreglementet.

Justering av sammanträdesprotokoll har ägt rum vid tre tillfällen. Nämndens 1:e vice ordförande 
har valts till justeringsman vid två av tillfällena. 1:e vice ordförande har helt korrekt ej begärt 
justeringsarvode, då detta ingår i det fasta arvodet som utgår till vice ordförande i enlighet med 
reglementet. Vid det tredje justeringstillfället har justeringsarvode korrekt utbetalats till den 
ledamot som justerade protokollet. 
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Rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet är organiserat under socialför-
valtningen och har också ingått i granskningen. Råden har dock inte haft några sammanträden 
under april månad och därmed har inga arvoden utbetalats.

Malin Lövdahl 
Nämndsekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Rickard Brinck
Telefon: 040-625 63 50
E-post: rickard.brinck@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i 
miljö- och byggnämnden och dess utskott

I enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 har stickprov gjorts av utbetal-
ningar till förtroendevalda och därefter har överensstämmelsen med kommunens arvodesbe-
stämmelser granskats.

Samtliga utbetalningar till förtroendevalda under april 2018 har granskats. Utbetalningarna 
avser sammanträdesarvode, justeringsarvode, förrättningsarvode samt ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.

Nämnden och utskottet har sammanträtt vid ett tillfälle vardera i april.

En ledamot har i samband med utskottssammanträdet begärt ersättning för förlorad arbetsför-
tjänst. Ersättningen är utbetald enligt inlämnat underlag och intyg.

Två justeringsarvoden har betalats ut efter att särskild tid och plats för justeringen beslutats.

Två förrättningsarvoden har begärts och betalats ut under april månad.

För utskottssammanträdet har samtliga ersättningar betalats ut.

För nämndssammanträdet har sju ersättningar betalats ut. Tretton ledamöter var närvarande 
varav tio inrapporterats av kansliet och tre själva ansvarar för att lägga in sina ersättningsan-
språk. Detta innebär att sex ersättningar som borde betalats ut inte har betalats ut.

Rickard Brinck 
Nämndsekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Lone Åkesson
Telefon: 040-625 69 67
E-post: lone.akesson@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Internkontroll 2018 – vidarefakturering av 
exploateringskostnader och kontroll att beslut om 
arrenden grävtillstånd är debiterade

Sammanfattning
I 2018 års internkontrollplan fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen (numera kommun-
ledningsförvaltningen) i uppdrag att: 

1. kontrollera att vidarefakturering av exploateringskostnader genomförs
2. kontrollera att arrenden debiteras korrekt (koloni och odlingslotter)
3. kontrollera att alla beslut om grävtillstånd debiteras korrekt

1. Kontrollmoment, vidarefakturering av exploateringskostnader
För att kontrollera att alla fakturor vidarefakturerats har en transaktionslista för 2018 för de fyra 
aktuella exploateringsobjekten tagits ut från ekonomisystemet. Listan har sedan kontrollerats 
mot utsända fakturor. 

Objekt nr Objektnamn Kommentarer

14298 Gränsvägen

Resultat godkänt

Av 25 betalade fakturor ska endast en (1) vidarefaktureras

Verifikationsnummer 227034

Detta kan inte ske förrän pågående juridisk tvist är löst. 
Kommunen har anlitat advokat för juridiskt stöd.

Projektet är inte avslutat

14299 Kronetorp park, 

Resultat godkänt

Av 28 betalade fakturor har 24 st. vidarefakturerats

1 st. är en räntefaktura som inte ska vidarefaktureras

3 st. har betalats först i januari 2019 och kommer att vidare-fakture-
ras i februari 2019

Projektet är inte avslutat
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Objekt nr Objektnamn Kommentarer

14306 Cirkulationsplats  

Toftanäs/Flansbjär

Resultat godkänt

Av 3 fakturor har 2 st. betalats och vidarefakturerats.

En (1) faktura var felaktig och har krediterats av Malmö stad.

Projektet är nu avslutat.

14323 Trådgårdsbyn Av 25 betalade fakturor har 23 st. vidarefakturerats.

1 st. har betalats först i januari 2019 och kommer att vidare-fakture-
ras i februari 2019

1 st. har inte vidarefakturerats. Kostnaden kommer att vidare-faktu-
reras i februari

Projektet är inte avslutat

Resultat vidarefakturering av exploateringskostnader

Internkontrollen är i huvudsak godkänd men visar på en liten brist i vidarefaktureringen när det 
gäller interna kostnader. I det här fallet har ett bygglov, beviljat av miljö- och byggnämnden, in-
te vidarefakturerats (8144 kr). Kostnaden kommer att vidarefaktureras i februari 2019. 
I övrigt har samtliga kostnader som är exploatörens vidarefakturerats, se bilagor.

Åtgärdsförslag
En rutin kommer att upprättas för vidaredebitering av interna kommunkostnader så som till ex-
empel avgifter för bygglov.

2. Kontrollmoment, att arrenden debiteras korrekt (koloni och 
odlingslotter)
Hanteringen av arrenden avseende kolonilotter och odlingslotter sköts av nämndsadministratör 
på kanslienheten. 

Alla arrendatorer är upplagda i ekonomisystemet som kunder och under årets första kvartal de-
biteras alla arrenden via ekonomiadministratör. 

Vid nya avtal eller om avtal sägs upp så informeras ekonomiavdelningen av kansliavdelningen.

På grund av bokslutsarbete och sjukdom har en djupare analys inte kunnat göras. Dock visar 
budgetresultatet att avgifterna har debiterats i sedvanlig ordning. Kontrollen kompletteras med 
en utlistning ur ekonomisystemet.

Resultat debitering av arrenden 
Internkontroll av ovanstående moment uppvisar inga brister. 

Åtgärdsförslag
Det finns ett behov av att diskutera ansvarsfrågan för ovanstående kontroll framöver. Under-
tecknad föreslår därför att kontrollen görs även under 2019 och att en ansvarsfördelning tydlig-
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görs samt att en rutinbeskrivning för arrenden för koloni- och odlingslotter upprättas av berör-
da.

3. Kontrollmoment att alla beslut om grävtillstånd debiteras korrekt
Beslut om grävtillstånd hanteras i en modul via ärendehanteringssystemet DF Respons. När be-
slut om grävtillstånd fattas skickas en kopia till assistent på före detta staben på samhällsbygg-
nadsförvaltningen.

Assistent tar fram ett debiteringsunderlag och avstämning görs tillsammans med gatuchef innan 
underlaget lämnas vidare för fakturering. 

Resultat debitering av grävtillstånd 
Internkontrollen visar att det inte finns en tydlig nerskriven rutin för detta. 

På grund av bokslutsarbete, sjukdom och det faktum att driftsansvaret för programmet ombe-
sörjs av extern part har inneburit svårigheter att få fram en djupare analys. Dock visar bokslutet 
inga avvikelser som tyder på att grävtillstånd inte skulle ha debiterats. Om möjligt kommer kon-
trollen att kompletteras med en utlistning av beviljade grävtillstånd. 

Åtgärdsförslag
Jag föreslår att detta kontrollmoment kvarstår 2019 och att en tydlig rutin för debitering av 
grävtillstånd tas fram samt att diskussion inleds med programägaren Digital Fox, om möjlighe-
ten att ta fram en rapport som underlättar nästa års internkontroll. 

Lone Åkesson 
Utredare
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Plan för intern kontroll 2018 – samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-31, § 142

Process, rutin Kontrollmoment Metod Kontrollansvar Tidpunkt/
frekvens

Rapportering till

Vidarefakturering av exploate-
ringskostnader

Att vidarefakturering genomförs Stickprov + samtliga Ansvarig chef Juni (stickprov), 
oktober (alla)

Förvaltningschef, 
ekonom

Faktureringsrutiner Att beslut debiteras korrekt: hyror, arrenden, grävtill-
stånd, karttjänster

Stickprov + samtliga Ansvarig chef Juni (stickprov), 
oktober (alla)

Förvaltningschef, 
ekonom

Rutin gällande plankostnads-
avtal vid detaljplaner

Att avtal finns i alla detaljplaner och är betalade innan 
antagande

Kontrollera alla antagna 
detaljplaner

Planstrateg 1/år Förvaltningschef, 
ekonom

Detaljplanerutin Att exploateringsavtal finns innan detaljplan antas Kontrollera alla antagna 
detaljplaner

Planchef 1/år Förvaltningschef, 
ekonom
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Plan för intern kontroll 2018 – kommungemensamma moment
Fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-31, § 142

Process, rutin Kontrollmoment Metod Kontrollansvar Tidpunkt/
frekvens

Rapportering till

Ersättning till förtroendevalda Överensstämmelse med arvodesbestämmelser Stickprov Nämndsekreterare 1/år Kanslichef

Fakturabetalning Att fakturor betalas i tid Kontroll av samtliga fakturor Ekonomiavdelningen 3/år Ekonomichef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:782-049

§ 33
Revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta reviderad attestsförordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt 
ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2019-04-01–2019-12-31 i enlighet med 
upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av kom-
munstyrelsen 2019-01-07, § 7, samt

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

Kommunstyrelsen föreslås förklara ärendet omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens verk-
samheter. Nuvarande attestordning antogs den 7 januari 2019, § 7. Den föreslagna revideringen omfattar 
samtliga poster i avsnittet ”Investeringsbudget”. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Förslag till revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter (antagen av kommunstyrelsen 
2019-01-07, § 7).
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DATUM

2019-02-19

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:782-049

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av attestordning för kommunstyrelsens 
verksamheter

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommun-styrel-
sens verksamheter. Nuvarande attestordning antogs den 7 januari 2019, § 7. Den föreslagna 
revideringen omfattar samtliga poster i avsnittet ”Investeringsbudget”. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad attestsförordning för kommunstyrelsens verksamheter och besluts-attestan-
ter samt ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 
2019-04-01–2019-12-31 i enlighet med upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av 
kommunstyrelsen 2019-01-07, § 7, samt

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

Kommunstyrelsen föreslås förklara ärendet omedelbart justerat.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även Fredrik Stark, ekonom deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Förslag till revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter (antagen av kommunstyrelsen 
2019-01-07, § 7).

Beslut i ärendet delges

Samtliga attestanter
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Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen 2019-xx-xx, § xx

Enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 
21 november 1983, § 145, ska nämnden fatta ett särskilt beslut om attestordning inför varje kalen-
derår. Attestuppdragen ska vara personliga. Denna attestordning baseras på förvaltningens aktuel-
la tjänstemannaorganisation. Vid personal- eller organisationsförändringar som påverkar attesträt-
ten under aktuell period, uppdateras förteckningen.

Balanskonto, konto 1–2
Ansvarsområde/enhet Konto Beslutsattestant Ersättare

KS/utbetalning nettolöner 16021 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneförskott 16101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneskuld 16102 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/avbetalning löneskuld 16103 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/fordran Migrationsverket 16608030 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/förutbetalda kostnader KLF 17100003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/förutbetalda kostnader finans 17100009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/preliminär skatt 27101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/införsel 27301 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneavdrag (Burlövs konsklubb) 27902 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/diverse skulder KLF 28201003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/avgifter koloniförening Rinnebäck 28906 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/ avgifter koloniförening Granbacken 28907 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/diverse skulder finans 28201009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/övriga interimsskulder KLF 29901003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga konton 1XXXX–2XXXX Boris Blumenfeld Amra Saranovic
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Kommundirektör

Kommunlednings-
förvaltning

3100 100XX Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

11000 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

12010 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

13010 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

13020 Charlotta Wemme Dehlin Malin Lövdahl

13030 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

92030 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Kanslichef

3200 92030 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Skydd och 
säkerhet

3210 27010 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27510 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Ekonomichef

Ekonomiavdelning 3300 92030 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

3310 92030 Amra Saranovic Boris Blumenfeld

HR-chef

HR-avdelning 3400 92030 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

Lönechef

Löneavdelning 3410 92030 Annika Fransson Behm Malin Fajersson

Planchef

Planerings-
avdelning

3500 21510

21520

21530

92030

Kerstin Torseke Hulthén Gärda Sjöholm

Kommunikations-
chef

Kommunikations-
avdelning

3600 92030 Elisabeth Marcusson Jonas Hedlid
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Utvecklingschef

Utvecklings-avdel-
ning

3700 22010

81030

92030

Julia Branting 

Julia Branting

Julia Branting

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld

IT-strateg

3710 92030 Charlotte Tapper Julia Branting

Projektledare 
fiber

3720 21540 Kristina Jeppsson Julia Branting

Gatuchef

3800 249XX

81020

Ahrne Christiansson 

Ahrne Christiansson 

Enhetschef ga-
ta/park

3810 250XX Ahrne Christiansson 

Fastighetschef

Fastighets-
avdelning

3900 81010

91010

92030

92031

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Johan Sjöberg

Finansverksamhet

9100 920XX Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Inventarier 3100 13701 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Länsmansgatan 1 3100 13707 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Fordon, Maskiner 
hela kommunen

3300 13601 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Kommunal leasing 3300 13603 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Ekonomisystem 3310 13702 Amra Saranovic Boris Blumenfeld

Diverse mark-
försäljning

3700 13402 Julia Branting Eva Blosfeld
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Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Exploatering 
Stora Bernstorp,
etapp 1

3700 20001 Julia Branting Eva Blosfeld

Exploatering 
Stora Bernstorp,

etapp 2

3700 20002 Julia Branting Eva Blosfeld

Sege nya 
industriområde

3700 20003 Julia Branting Eva Blosfeld

Burlöv 13:1 
Mimosavägen

3700 20004 Julia Branting Eva Blosfeld

IT-komplettering-
ar, nät

3710 13705 Charlotte Tapper Julia Branting

Host (hårdvara) 
IT-System

3710 13708 Charlotte Tapper Julia Branting

Bredbands-ut-
byggnad, 
Företagsbyn

3720 13302 Kristina Jeppsson Julia Branting

Bredbands-ut-
byggnad

3720 13303 Kristina Jeppsson Julia Branting

Avfallsupplag för 
kompost

3800 13222 Ahrne Christiansson 

Ombyggnad 
Repslagaregatan

3800 13305 Ahrne Christiansson 

Hastighets-an-
passning,

skyltning

3800 13307 Ahrne Christiansson 

Gränsvägen 
förlängning

3800 13308 Ahrne Christiansson 

Lekplatsplanens 
genomförande

3800 13309 Ahrne Christiansson 

Lommavägen 
utbyggnad

3800 13310 Ahrne Christiansson 

Kronetorpsvägen 
utbyggnad

3800 13311 Ahrne Christiansson 

Parkgatan och 
cykelväg längs 
med Sockervägen

3800 13312 Ahrne Christiansson 

Burlövs station 
stödmur

3800 13313 Ahrne Christiansson 

Burlövs station 3800 13314 Ahrne Christiansson 
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Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

nedsänkning led-
ningar (EON)

Asfaltering av 
grusvägar

3800 13315 Ahrne Christiansson 

Gångfartsområde 
Alnarpsvägen

3800 13316 Ahrne Christiansson 

Åkarpsdammen 
utbyggnad

3800 13317 Ahrne Christiansson 

Stationsvägens 
bro-utbyggnad

3800 13318 Ahrne Christiansson 

Åkarp stations 
omgivning och 
utbyggnad

3800 13319 Ahrne Christiansson 

Bullerskydd 
järnvägsbron 
Kronetorp

3800 13320 Ahrne Christiansson 

Bullerskydd kors-
ningen, stamba-
nan /E6

3800 13321 Ahrne Christiansson 

Breddning, kulvert 
Sockervägen

3800 13323 Ahrne Christiansson 

Dalbyvägen, 
utbyggnad, 
Fasanen/Ugglan

3800 13324 Ahrne Christiansson 

Byte gatu-belys-
ning LED

3800 13325 Ahrne Christiansson 

Svenshögs-
vägen/Nya Skolan

3800 13326 Ahrne Christiansson 

Vallhusen allmän 
platsmark

3800 13503 Ahrne Christiansson 

Kronetorp 1:1 
allmän platsmark

3800 13504 Ahrne Christiansson 

Trädgårdsbyn, 
allmän platsmark

3800 13505 Ahrne Christiansson 

Ny badanläggning 3900 13207 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Skolor, yttre miljö 3900 13210 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Tillgänglighets-
åtgärder alla 
fastigheter

3900 13213 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Skalskydd 3900 13214 Johan Sjöberg Mats Rosberg
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Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Kylsystem Med-
borgarhuset

3900 13216 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Utbyte fönster 
Harkärrsgården

3900 13217 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Staket, skolor och 
förskolor.

3900 13218 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Larm utomhus 
Kilvägen

3900 13219 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Lillevångs-pavil-
jongen, 

ombyggnad, 
förskolor

3900 13223 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Generella anvisningar enligt attest- och utanordningsreglemente
Föreliggande förslag till attestordning gäller för innevarande budgetår och fram till dess att beslut 
om ny attestordning tas. 

Uppdraget som attestant ska följa regelverket i fullmäktiges beslut om Reglemente för attest och 
utanordning, samt anvisningar i kommunens ekonomihandbok. Attestant ska ta del av och följa 
dessa regelverk. Regelverken finns på insidan under Ekonomiavdelningen/ekonomihandbok.

Kostnadsunderlag för representation, resor, konferenser och dylikt beslutsattesteras av överord-
nad chef. Förvaltningschefens kostnadsunderlag beslutsattesteras av kommundirektör. Kommundi-
rektörens kostnadsunderlag ska beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör har övergripande beslutsattesträtt för kommunledningsförvaltningens verksam-
heter. 

Rättelser av felbokföringar samt interna kostnadsfördelningar1 för samtliga verksamheter och ob-
jekt inom nämndens drift- och investeringsbudget görs av förvaltningsekonom. 

Rättelser av feldebitering gällande avgifter och taxor görs av handläggare. 

1 Avser interna köp och sälj inom nämndens verksamheter, exempelvis föredelning av kostnader för kost och 
städ till respektive verksamhet.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2019-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2018:782-049
Ikraftträdande 2019-04-01
Historik Ersätter attestordning antagen av kommunstyrelsen 2019-01-07, § 7
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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1/4
DIARIENUMMER
KS/2018:782-049

Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen 2019-01-07, § 7

Enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 
21 november 1983, § 145, ska nämnden fatta ett särskilt beslut om attestordning inför varje kalen-
derår. Attestuppdragen ska vara personliga. Denna attestordning baseras på förvaltningens aktuel-
la tjänstemannaorganisation. Vid personal- eller organisationsförändringar som påverkar attesträt-
ten under aktuell period, uppdateras förteckningen.

Balanskonto, konto 1–2
Ansvarsområde/enhet Konto Beslutsattestant Ersättare

KS/utbetalning nettolöner 16021 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneförskott 16101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneskuld 16102 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/avbetalning löneskuld 16103 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/fordran Migrationsverket 16608030 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/förutbetalda kostnader KLF 17100003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/förutbetalda kostnader finans 17100009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/preliminär skatt 27101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/införsel 27301 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneavdrag (Burlövs konsklubb) 27902 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/diverse skulder KLF 28201003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/avgifter koloniförening Rinnebäck 28906 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/ avgifter koloniförening Granbacken 28907 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/diverse skulder finans 28201009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/övriga interimsskulder KLF 29901003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga konton 1XXXX–2XXXX Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Kommundirektör

Kommunlednings-
förvaltning

3100 100XX Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

11000 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

12010 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

13010 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

13020 Charlotta Wemme Dehlin Malin Lövdahl

13030 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

92030 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Kanslichef

3200 92030 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Skydd och säker-
het

3210 27010 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27510 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Ekonomichef

Ekonomiavdelning 3300 92030 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

3310 92030 Amra Saranovic Boris Blumenfeld

HR-chef

HR-avdelning 3400 92030 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

Lönechef

Löneavdelning 3410 92030 Annika Fransson Behm Malin Fajersson

Planchef

Planerings-
avdelning

3500 21510

21520

21530

92030

Kerstin Torseke Hulthén Gärda Sjöholm

Kommunikations-
chef

Kommunikations-
avdelning

3600 92030 Elisabeth Marcusson Jonas Hedlid

Utvecklingschef

Utvecklingsavdel-
ning

3700 22010

81030

92030

Julia Branting 

Julia Branting

Julia Branting

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

IT-strateg

3710 92030 Charlotte Tapper Julia Branting

Projektledare 
fiber

3720 21540 Kristina Jeppsson Julia Branting

Gatuchef

3800 249XX

81020

Ahrne Christiansson 

Ahrne Christiansson 

Enhetschef ga-
ta/park

3810 250XX Ahrne Christiansson 

Fastighetschef

Fastighets-
avdelning

3900 81010

91010

92030

92031

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Johan Sjöberg

Finansverksamhet

9100 920XX Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Markreserv 3xxx 13100–13199 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Verksamhets-
fastigheter

3xxx 13200–13299 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Publika fastigheter 3xxx 13300–13399 Ahrne Christiansson 

Övriga fastigheter 3xxx 13400–13499 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Exploateringsmark 3xxx 13500–13599 Julia Branting Eva Blosfeld

Fordon och maski-
ner

3xxx 13600–13699 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Inventarier 3xxx 13700–13799 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Konst 3xxx 13800–13899 Lars-Åke Ståhl Julia Branting

Exploatering 3xxx 2xxxx Boris Blumenfeld Eva Blosfeld
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Generella anvisningar enligt attest- och utanordningsreglemente
Föreliggande förslag till attestordning gäller för innevarande budgetår och fram till dess att beslut 
om ny attestordning tas. 

Uppdraget som attestant ska följa regelverket i fullmäktiges beslut om Reglemente för attest och 
utanordning, samt anvisningar i kommunens ekonomihandbok. Attestant ska ta del av och följa 
dessa regelverk. Regelverken finns på insidan under Ekonomiavdelningen/ekonomihandbok.

Kostnadsunderlag för representation, resor, konferenser och dylikt beslutsattesteras av överord-
nad chef. Förvaltningschefens kostnadsunderlag beslutsattesteras av kommundirektör. Kommundi-
rektörens kostnadsunderlag ska beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör har övergripande beslutsattesträtt för kommunledningsförvaltningens verksam-
heter. 

Rättelser av felbokföringar samt interna kostnadsfördelningar1 för samtliga verksamheter och 

objekt inom nämndens drift- och investeringsbudget görs av förvaltningsekonom. 

Rättelser av feldebitering gällande avgifter och taxor görs av handläggare. 

1 Avser interna köp och sälj inom nämndens verksamheter, exempelvis föredelning av kostnader för kost och 
städ till respektive verksamhet.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2019-01-07, § 7
Diarienummer KS/2018:782-049
Ikraftträdande 2019-01-08
Historik Ersätter attestordning antagen av kommunstyrelsen den 2018-10-29, § 138
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2013:181-861

§ 34
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till nämnden 
att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete 
med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt natio-
naldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden tillstyrkte mo-
tionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder gärna deltar i plane-
ringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt 
egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett natio-
naldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och uppdrag 
fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upphäva sitt 
tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett natio-
naldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekono-
miska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs 
gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med ett för-
slag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återremissen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. Reglementet 
anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska fullgöras av utbildnings- och kul-
turnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara för kulturell verksamhet såsom kultureve-
nemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans nämnds ansvars-
område. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan principiell karaktär att kommun-
fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämndens för-
slag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfullmäktige föreslås läg-
ga ärendet till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-19

1/3

DIARIENUMMER

KS/2013:181-861

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

Kommunstyrelsen 

Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Sammanfattning
Lars Johnson (M) väckte den 9 juni 2013 en motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden 
får i uppdrag att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Fullmäktige beslutade den 19 maj 2014, § 47, att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

I framställan den 3 oktober 2016, § 97, hemställde utbildnings- och kulturnämnden att kom-
munfullmäktige skulle upphäva sitt tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: 
Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och 
det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att ar-
rangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inar-
betat och förordas av nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 28 augusti 2018, § 92, ärendet till nämn-
den, för att senast i mars 2019 återkomma med ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs 
kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 28 januari 2019, § 14, förslag till nationaldags-
firande.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. För-
valtningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker nämndens förslag och överlämnar till nämn-
den att fatta erforderliga beslut i ärendet. Fullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till 
nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i 
samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med för-
slag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden till-
styrkte motionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder 
gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. 
Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrym-
met för att lägga resurser på ett nationaldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och 
uppdrag fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upp-
häva sitt tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar 
sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids 
anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiran-
den. Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbild-
nings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med 
ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka 
deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återre-
missen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt fal-
ler inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget regle-
mente. Reglementet anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska 
fullgöras av utbildnings- och kulturnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara 
för kulturell verksamhet såsom kulturevenemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt 
offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans 
nämnds ansvarsområde. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan princi-
piell karaktär att kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämn-
dens förslag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfull-
mäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

FÖRSLAG

DATUM

2019-01-08 

1/1

DIARIENUMMER

UKN/2016:383-861 

Kommunstyrelsen
  
   

Nationaldagsfirande i Burlövs kommun
Ert dnr: KS/2013:181-861

Nationaldagsfirandet sker även fortsättningsvis vid Burlövs gamla prästgård. För att få fler besö-
kare föreslås att det så kallade palmtåget kör runt i kommunen och hämtar upp besökare. För-
slaget bygger också på att det delas ut svenska flaggor i papp längs vägen. Veckan före arrange-
manget affischering och reklam på hemsida och sociala medier.

Ett scenprogram med konferencier och med bra scen och ljud. Uppträde med barnallsång på 
temat sommar samt folkmusik och uppträde av kulturskolan. Artist uppträder två gånger; 13.15 
och 14.50. 

Traditionen att ”Nya Burlövsbor” erhåller en bok som delas ut av biblioteket bibehålls.

Fanborgen där föreningarna tågar från parkeringen och ställer upp i formation utgår och ersätts 
av ett flaggtåg där alla som vill får en flagga att vifta med till musik.

Arrangemanget ramas in med fika på Prästgården. Bara Härads hembygdsförening är vidtalade 
och positiva till uppläget. 

Förslag till preliminärt tidsprogram:

12.00 Palmtåget börjar köra
13.00 Scenen är på plats, musik spelas, stolar finns utställda.
13.15 Artist uppträder
13.40 Flaggtåget samlas, flaggor delas ut
13.50 Flaggtåget avgår med musikanter
14.00 Barnen öppnar det hela med att sjunga två sånger
14.20 Alla hälsas välkomna
14.25 Årets talare
14.35 Burlövs kommun hälsar nya medborgare välkomna
14.50 Uppträdande av artist
15.15 Nationalsången och avslutning.

 

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustavsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2016:383-861

§ 14
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen överlämna i ärendet redovisat förslag till nationaldagsfirande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 28 augusti 2018 § 92 att återremittera ärendet gällande 
nationaldagsfirandet till utbildnings- och kulturnämnden. Kommunstyrelsen beslöt att utbildnings- och 
kulturnämnden senast i mars 2019 ska återkomma med förslag på hur nationaldagsfirandet kan arrange-
ras i syfte att öka deltagandet. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-03
Förslag till nationaldagsfirande
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 § 92 (KS/2013:181)
___
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BURLÖVS KOMMUN Protokollsutdrag
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
Sida 1 (1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92
Framställan om att upphäva beslut med anledning av motion om nationaldagsfiran-
de (KS/2013:181-861)

Sammanfattning
Lars Johnson (M) väckte den 9 juni 2013 en motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma 
med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2014, § 47, att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- 
och fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

I framställan den 3 oktober 2016, § 97, hemställer utbildnings- och kulturnämnden att kommunfull-
mäktige upphäver sitt tidigare beslut. Nämnden anför bland annat följande: Kultur och fritid arrange-
rar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids 
anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. 
Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kul-
turnämnden. 

___ 

Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår att ärendet återremitteras till nämnden för att återkomma med ett förslag 
på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för att senast i mars 2019 återkomma 
med ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka delta-
gandet.

___
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FRAMSTÄLLAN 1 (1)

Datum Diarienummer

Burlövs kommun
Utbildnings- och kulturnämnden 
 

2016-09-05 UKN/2016:383-861

Kommunfullmäktige

Framställan om att upphäva beslut med anledning av motionen 
nationaldagsfirande 

I en motion 2013-06-09 föreslog Lars Johnsson (M) att kultur- och fritidsnämnden 
skulle få i uppdrag att i samarbete med föreningar, Burlövsbostäder och 
näringslivsstrateg att förändra nationaldagsfirandet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19 § 47 att, med bifall till motionen, 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs 
Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

Burlövs Bostäder AB anförde i yttrande den 30 september 2013 bland annat att 
Burlövs Bostäder gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och 
kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som 
riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett 
nationaldagsfirande är begränsat.

I kultur- och fritidsnämndens remissvar anfördes bland annat att ett utökat 
nationaldagsfirande kräver ökade resurser för att satsningen skall bli av hög 
kvalité. Kultur- och fritidsnämnden erhöll inga ökade resurser för detta. 

Kultur- och fritid arrangerar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla 
prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekonomiska eller 
personella resurser att arrangera två nationaldagsfirande. Nationaldagsfirandet 
vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och 
kulturnämnden. 

Utbildnings-och kulturnämnden föreslår därför att fullmäktige upphäver sitt 
tidigare beslut med anledning av motionen ”Nationaldagsfirande

På Utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Bengt Åström
Ordförande Anders Öhlin

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2014-05-19 
Sida 1 (1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Motion av Lars Johnson (M) - Nationaldagsfirande (KS/2013:181)

Sammanfattning
Lars Johnson har väckt motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, 
i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med 
förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 14 oktober 2013, § 80.

Burlövs Bostäder AB anför i yttrande den 30 september 2013 bland annat att Burlövs Bostä-
der gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfa-
renheter. Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock 
att utrymmet för att lägga resurser på ett nationaldagsfirande är begränsat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:128-103

§ 35
Förslag på inrättande av organisation för trygghetsvärdar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att underlaget kompletteras med kompetenskrav som till exempel ordningsvaktsutbildning, brandmans-
utbildning, polisutbildning eller undersköterskeutbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommundirektör att fatta erforderliga beslut för att inrätta och driva verksamhet trygghets-
värdar i enlighet med reviderat förslag.

___

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2018, § 105, en motion från Mats Lithner (L). Vid samma 
tillfälle fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system med patrullerande trygghetsvärdar. I före-
liggande ärende presenteras förslag på inrättande av den nya verksamheten. 

Yrkanden
Mats Lithner (L) föreslår att underlaget ska kompletteras med kompetenskrav som till exempel ordnings-
vaktsutbildning, brandmansutbildning, polisutbildning eller undersköterskeutbildning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-12

1/7

DIARIENUMMER

KS/2019:128-103

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen  

Förslag på inrättande av organisation för 
trygghetsvärdar

Sammanfattning
Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2018, § 105, en motion från Mats Lithner (L). Vid 
samma tillfälle fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system med patrullerande trygg-
hetsvärdar. I föreliggande ärende presenteras förslag på inrättande av den nya verksamheten. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektör att fatta erforderliga beslut för att inrätta och driva verksamhet 
trygghetsvärdar i enlighet med i ärendet redovisat förslag
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2018, § 105, en motion från Mats Lithner (L) och 
vid samma tillfälle fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system med patrullerande 
trygghetsvärdar. 

I målprogrammet för 2019‒2022 omnämns området trygghet som ett fortsatt fokusområde. 
Förutsättningarna för att Burlöv ska fortsätta växa, enligt gällande befolkningsprognos, är att 
det finns attraktiva, trygga och säkra miljöer att vistas och bo i. Detta är formulerat i budget 
2019 med flerårsplan 2020‒2021. Ett fortsatt arbete med trygghetsskapande åtgärder i det 
offentliga rummet, innebär att införandet av en organisation med trygghetsvärdar, utgör en av 
flera viktiga delar i det arbetet.

Förslag på uppdragsbeskrivning
Grunduppdrag

Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser för alla som bor, verkar och vistas i kom-
munen. Det övergripande uppdraget handlar om att skapa närvaro genom att, företrädelsevis 
kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i tydligt uppmärkta bilar. Arbetssättet ska ge möjlig-
het att vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av polis, väktare, räddningstjänst, ambu-
lans, kommunala jourer etc.

Förebyggande arbete
Trygghetsvärdarna ska arbeta situationsanpassat så att arbetssättet kan anpassas under olika 
perioder utifrån en aktuell problembild i kommunen som kontinuerligt uppdateras. Det kan 
handla om att vistas i bostadsområden som drabbats av inbrott vid parkeringsplatser där bilarna 
utsatts för skadegörelse eller i offentliga rum där otryggheten upplevs hög. Trygghetsvärdens 
uppgift blir då att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

Trygghetsskapande åtgärder
Trygghetsvärdarna ska röra sig ute i kommunen när stora delen av samhället sover. Det innebär 
att de kan upptäcka händelser i ett tidigt skede som annars kanske inte hade uppmärksammats 
alternativt upptäckts senare. Via SOS-alarm ska trygghetsvärdarna kunna nå kommunens jour 
och beredskap samt tjänsteman i beredskap (TiB), för att informera om händelser som till exem-
pel översvämning eller i fallet kontakt med TiB, vid större händelser eller allvarlig samhällsstör-
ning. Andra exempel kan vara ett tidigt omhändertagande eller att larma ambulans för att bistå 
en skadad eller riskutsatt person. Uppdraget kan även innebära samtal till anhörig. Verksamhe-
ten kan bidra till att förutsättningarna för att rätt funktion kontaktas och att möjligheten till 
tidiga åtgärder ökar.

Samverkansytor 
Det är av stor vikt att trygghetsvärdarna arbetar tvärsektoriellt. Detta innebär ett nära samarbe-
te med verksamheter och berörd personal i samtliga förvaltningar. I första hand bör arbetet 
planeras i nära samverkan med verksamheter såsom ungdomsgruppen och fältarbetarna, men 
även med nattvandrarna. Ytterligare en verksamhet som bör inbegripas i samarbetet är det 
mobila teamet som inom kort ska startas upp. Andra viktiga externa samverkanspartners är 
polis och räddningstjänst men även civilsamhället och kommunens näringslivsidkare.
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Förväntade effekter
Enligt Länsstyrelsen i Skånes forskningsrapport, ”Ordningsvakt, väktare och trygghetsvärd, Vad 
visar forskningen?”, beror effekterna av trygghetsarbetet på ett flertal faktorer såsom mål-
grupp, problematik, områdets fysiska attribut och arbetets organisering och utförande.

Kommunledningsförvaltningens bedömning av de förväntade effekterna av införandet av trygg-
hetsvärdar är bland annat att oönskade händelser och skadegörelse ska kunna förebyggas ge-
nom ett utökat socialt samspel. 

Kostnader för vissa bevakningstjänster skulle på sikt kunna minska om viss rondering skulle pla-
neras att ingå i uppdraget. Den totala kostnaden för bevakningstjänster under 2018 uppgick till 
1 793 995 kronor. 

Organisation
Grundläggande för den vidare planeringen och organisationen av kommunens trygghetsarbete 
är att den utgår ifrån ett helhetsperspektiv, med betoning på socialt samspel. I de kommuner 
som har positiva erfarenheter av trygghetsvärdar har konceptet utgått ifrån detta, exempelvis 
Lomma och Landskrona som är de kommuner i Skåne som har längst erfarenhet av verksamhet 
med trygghetsvärdar. I de kommuner som har satsat på endast ordningsvakter är erfarenheter-
na mindre positiva.

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner såsom Lund, Svedala, 
Landskrona och Lomma. Det förefaller som att, i de kommunerna där arbetet varit mest fram-
gångsrikt, arbetet och organisationen har varit inriktat på det sociala samspelet genom att skapa 
förutsättningar för och bygga upp förtroendefulla relationer. 

Det som också har betonats är hur viktigt signalvärdet utåt för en verksamhet av denna karaktär 
är vid uppstarten men även hur den ska genomföras för att verksamheten ska tas emot positivt. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår av det skälet att kommunens politiska viljeinriktning 
formuleras i en policy för vilka förväntade effekter kommunens satsningar på trygghetsarbetet, 
inkluderat trygghetsvärdar, ska leda fram till.  En sådan bör finnas innan den nya verksamheten 
inrättas och innan personal rekryteras. Frågor som i den bör besvaras är ifall verksamheten ska 
ha en inriktning av förebyggande karaktär med inriktning på trygghet och socialt samspel eller 
om det ska vara en verksamhet av karaktären bevakning och upprätthållande av ordning?

I nuläget finns det flera olika scenarier för hur och var i organisationen en verksamhet med 
trygghetsvärdar ska förläggas. I de kontaktade kommunerna är det vanligaste att trygghetsvär-
darna är organiserade under en säkerhetschef motsvarande finns inte i Burlövs kommun. 

Förslag på organisation

Förslaget innebär att trygghetsvärdarna organiseras inom kommunledningsförvaltningen. Fas-
tighetsavdelningen har redan idag en organisation för arbete på kvällar och helger genom sin 
jourverksamhet med löpande tillsyn av kommunägda fastigheter, vilket skulle ge samordnings-
vinster och ökade samverkansmöjligheter. Fastighetsavdelningen har även ansvar för larm och 
bevakning (väktare och ordningsvakter) inom kommunen. Inom förvaltningen återfinns även 
kommunens funktion för samordning av säkerhet och beredskap, som behöver samverka med 
trygghetsvärdarna för att kunna skapa en sammanhållen bild av den aktuella säkerhetssituatio-
nen i kommunen.
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Samverkan med annan kommun

Ytterligare scenarier som skulle kunna bli aktuella är att samverka med Lomma kommun som 
startade sin verksamhet som ett projekt redan 2006 men där verksamheten numera är etable-
rad. 

1. Driften av verksamheten skulle kunna skötas av Lomma kommun
2. Lomma kommun är villiga att ge stöd till Burlöv inför uppstarten av verksamheten

Ekonomisk kalkyl 
I samband med beslut om budget 2019 och flerårsplan 2010–2011 fattade kommunfullmäktige 
beslut om att verksamheten med trygghetsvärdar skulle finansieras genom en minskning, av 
motsvarande 3,5 miljoner kronor, av innevarande årsresultat. 

Personal

Personalen föreslås arbeta schemalagd arbetstid åtta timmar per dygn, företrädesvis kvälls- och 
nattetid, 365 dagar per år. För att säkerställa att reglerna om arbetsvila följs, krävs sammanlagt 
fyra befattningar. Det ska vara lätt att känna igen trygghetsvärdarna genom att de ska utrustas 
med arbetskläder med kommunens logotype och ordet trygghetsvärd. 
Kompetens 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kompetensprofilen för trygghetsvärdarna arbetas 
fram i dialog med företrädare för kommunens olika förvaltningar och i nära samverkan med 
polisen. 

I Lomma och Landskrona, som är de kommuner som har längst erfarenhet av en verksamhet 
med trygghetsvärdar, framhålls vikten av personlig lämplighet i motsats till en formell och stan-
dardiserad yrkesutbildning. Utöver detta är viktigt med en god kännedom och gärna personer 
som har kontakter i det närområde som de ska verka i. 

Personerna som ska rekryteras behöver vara intresserade av att knyta nya kontakter och att lära 
känna nya människor. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar ska betraktas som ses som en 
merit. Uppdraget innebär även att de ska ha lätt för att samarbeta, vara lyhörda och goda lyss-
nare samt inte minst viktigt, kunna ta egna initiativ. Exempel på lämplig utbildningsbakgrund för 
uppdraget skulle kunna vara ordningsvakt, brandman, polis eller undersköterskeutbildning.

Rekrytering

Personer som rekryteras, ska i mötet med såväl besökare, kollegor och samverkanspartners 
arbeta utifrån förhållningssättet i Burlövs kommuns värdegrund; Bemötande, förtroende, delak-
tighet, tillgänglighet och likabehandling (KS/2012:108). 
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Kostnadsberäkning

Kostnadspost Kostnad i kronor

Fyra personer

Lön inklusive sociala avgifter och 
semesterersättning

2 000 016

Lokalhyra 30 000

Arbetskläder, 4 personer 12 000

Leasing av fordon, 1 st

Leasing av fordon, 2 st

21 104

42 208

Fordonsskatt, 1 fordon

Fordonsskatt, 2 fordon

2 500

5 000

Fordonsförsäkring, 1 fordon

Fordonsförsäkring, 2 fordon

3 000

6 000

Service- och underhållsavtal

1 fordon

2 fordon

2 000

4 000

Drivmedel/år, 1 fordon

Drivmedel/år, 2 fordon

25 000

50 000

Datorer, surfplattor och skrivare 10 000

Mobiltelefoner 4 000

Tele- och IT-kommunikation 40 000

Totalsumma, 1 fordon 2 149 620

Totalsumma, 2 fordon 2 203 224

Tidplan
Beräknad tid för att starta upp verksamheten med trygghetsvärdar beräknas uppgå till cirka sex 
till nio månader efter beslut. Beräknad tidplan baseras på andra kommuners erfarenhet upp-
start av liknande verksamhet. 

Aktiviteter under den perioden är kontakt med andra kommuner som har trygghetsvärdar, an-
nonsering, rekrytering, anställningsintervjuer och introduktionsutbildning. Parallellt med 
ovanstående process, införskaffande av nödvändig utrustning och att säkerställa verksamhets-
kvaliteten.

Slutkommentar
Slutligen kräver inrättande av en ny verksamhet i Burlövs kommun med nya funktioner en 
löpande samverkan med de fackliga organisationerna.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:145-291

§ 36
Framställan om medel för etablering av paviljonger vid Tågarpskolan i Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- och 
kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige beställer pavil-
jonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. Nämnden begär vida-
re ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostnader motsvarande 23 tkr per må-
nad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad samt kostnader för inventarier motsva-
rande 200 tkr.

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

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-19

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:145-291

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

Kommunstyrelsen 

Framställan om medel för etablering av skolmoduler vid 
Tågarpskolan i Arlöv

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige be-
ställer paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. 
Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostna-
der motsvarande 23 tkr per månad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad 
samt kostnader för inventarier motsvarande 200 tkr.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbild-
nings- och kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:12-291

§ 17
Beställning av paviljonger till Tågarpskolan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige beställer paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor 
för grupprum och kapprum, samt

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 000 kr, hyres-
kostnader motsvarande 23 000 kr/månad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 000 kr/månad, 
samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kr. 

Ärendebeskrivning

I prognosen över färdigställda bostäder i Arlöv åskådliggörs den höga utbyggnadstakten framförallt för 
2019 då 305 bostäder beräknas färdigställas och 2020 då motsvarande siffra är 219 bostäder. Prognosen 
för hela perioden 2018-2028 är 1949 nya bostäder i Arlöv inklusive Kronetorp.

Den höga utbyggnadstakten ställer krav på snabb etablering av ny permanent skolkapacitet på Krone-
torpsområdet, men också på tillfälliga lösningar i olika delar av kommunen. Idag har alla F-6 skolor, i både 
Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. Det innebär att skolorna fullt ut nyttjar alla klassrum. Den 
kapacitet som finns att tillgå är ett mindre antal platser i enskilda årskurser.

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent skolkapacitet kommer ett antal paviljongetable-
ringar att behövas. Inför höstterminen 2019 bedömer förvaltningen att behovet av paviljongetablering är 
störst på Tågarpskolan. Behovet bedöms finnas i fem år eller till dess att permanent kapacitet är tillgäng-
lig. Förvaltningen kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan att beskriva ytterligare behov av 
lokalkapacitet. 

I denna etapp behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapp-
rum. Kostnaden för en sådan paviljongetablering beräknas uppgå till 

- 800 000 kr – avser markarbete, bygglov, el, larm och avlopp samt framdragning av datakommuni-
kation

- 23 000 kr/månad – avser hyreskostnader på ett 36 månaders avtal. Årlig hyresuppräkning tillkom-
mer.

- 2 000 kr/mån i El och VA-kostnader 
- 200 000 kr för inventarier (stolar och bord till klassrum/grupprum samt en projektor/klassrum

Utöver detta tillkommer vid avetablering. Kostnadstäckning i samband med avetablering begärs när det 
blir aktuellt.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

___ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-04

1/2

DIARIENUMMER

KS/2016:522-214

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

Kommunstyrelsen 

Godkännande av förslag till avtal om ersättning för 
trädplantering

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård, och en mindre del 
av kommunens fastighet 12:1, har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämplighe-
ten i att ändra naturmark till verksamhetsmark vilket stämmer med den verkliga användningen 
av marken i dagsläget. Om detaljplanen vinner laga kraft kommer verksamhetsutövaren att 
ekonomiskt kompensera för att det inom fastigheten tagits ner träd. De nya träden föreslås 
planteras i närområdet. Avtalsförslag har tagits fram för detta där verksamhetsutövaren ersätter 
kommunen med högst 200 000:- för vilka kommunen då påtar sig ansvaret att planterar nya 
träd i närområdet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna bilagt förslag till avtal om ersättnings för nedtagna träd
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Redogörelse för ärendet

Planeringsavdelningen fick i uppdrag av planutskottet att ta fram ett förslag till detaljplan för 
den privatägda fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård. Syftet med detaljplanen är att 
pröva lämpligheten i att omvandla mark med användningen natur till användningen verksamhet 
vilket stämmer överens med den verkliga användningen av marken i dagsläget. Ett förslag till 
detaljplan föreligger. 

Detaljplaneförslaget är geografiskt begränsat till fastighetens gräns, förutom ett av kommunen 
ägt markområde, ca 2 000m² stort, nordväst om Stora Bernstorps Gård, vilken också föreslås 
omvandlas till verksamhetsmark. Åtgärder utanför planområdet, t ex gator, park, eller gång- och 
cykelvägar, så kallade allmänna anläggningar, har inte föreslagits vilket gör att avtal om ersätt-
ning för sådana anläggningar inte behövs.

På fastigheten Sunnanå 12:3 fanns ett antal träd vilka har tagits ner för verksamhetens syfte. 
För att kompensera dessa gröna miljöer har ett förslag till avtal om att plantera ersättningsträd 
utanför planområdet men i närområdet tagits fram i samarbete med verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren på fastigheten Sunnanå 12:3 föreslås ersätta kommunen med högst 
200 000:- när detaljplanen vunnit laga kraft. För dessa medel planterar kommunen nya träd i 
närområdet. Kommunen åtar sig att senast under våren 2020 ha planterat träden. Om detta 
inte görs återbetalas ersättningen i sin helhet eller i del.

Förslaget till avtal som bilägges föreslås härmed godkännas av kommunfullmäktige.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor

Förslag till avtal

Beslut i ärendet delges

Klicka här för att ange text.
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AVTAL

DATUM

2019-03-04 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2016:522-214 

  
   

Avtal om ersättning för nedtagen vegetation

Parter:  Falkenklev Logistik AB

(Exploatören)
Gullrisvägen 6
232 61 Arlöv

Burlövs kommun
(Kommunen)
Box 53
232 21 Arlöv

Bakgrund:
Ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Burlöv Sunnanå 12:3 och 12:1 håller på att tas fram 
av planeringsavdelningen i Burlövs kommun. Exploatören är verksamhetsutövare på fastigheten 
Sunnanå 12:3 och har ansökt och erhållit positivt planbesked. I detta planarbete ska lämplighe-
ten av att ändra del av fastigheterna från nuvarande användning ”Natur” till föreslagen använd-
ning ”Verksamhet” prövas.

Kommunens planerade tidplan för detaljplanearbetet är att detaljplaneförslaget ska hanteras 
politiskt under våren 2019.

Syfte:
Syftet med detta avtal är att reglera genomförandet av detaljplaneförslaget. 

Om detaljplaneförslaget antas av kommunen och vinner laga kraft uppstår rätten att omvandla 
befintlig naturmark till verksamhetsmark. Detta innebär att vegetation inom delar av detaljpla-
neområdet får tas bort vilken sen inte behöver ersättas genom återplantering. Inom andra delar 
av området är vegetationen fortsatt skyddad. Detta avtal reglerar de åtgärder som parterna är 
överens om ska göras som kompensationsåtgärder för nedtagen vegetation inom detaljplane-
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området.

Ersättning: 
Exploatören ska till Kommunen erlägga högst tvåhundratusen (200 000) kronor för att Kommu-
nen ska plantera ny vegetation. Denna plantering ska göras senast under våren 2020.
Har återplanteringen inte genomförts enligt ovan återbetalar Kommunen hela eller delar av er-
sättningen
Kommunen fakturerar exploatören ersättningen för åtgärden när detaljplanen har vunnit laga 
kraft.

Giltighet:  
Detta avtal är giltigt under förutsättning att detaljplaneförslaget antas och vinner laga kraft. Sker 
inte detta förfaller avtalet i sin helhet utan ersättning för någondera part.

Arlöv den 2019-         Arlöv den 2019-                

Falkenklev Logistik AB             Burlövs kommun

                                                            

……………………………………… ………………………………………
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-06

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:192-106

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

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion för Svenska Stadsnätsföreningens 
årsmöte 2019

Sammanfattning
Medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen kallas till årsmöte den 19 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsmöte för Svenska Stadsnätsföreningen att till-
styrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för år 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens för-
slag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06
Kallelse till Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte 2019-03-19, inkl. bilagor

Beslut i ärendet delges

Kommundirektören
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Kallelse till årsmöte med Svenska Stadsnätsföreningen 
 

Dag: Tisdagen den 19 mars 2019 
Tid: Kl. 09.30-11.45 
Plats: Svenska Mässan, Göteborg 
 
Endast medlemmar med rösträttsbevis får rösta på årsmötet. Rösträttsbeviset ska 
bytas ut mot röstsedel på årsmötet. Rösträtten kommer att stämmas av mot röstlängd. 
Rösträttsbevis med instruktion bifogas denna kallelse. 
 

 

Dagordning 
 
1.  Årsmötet öppnas 
 
 
2.  Fastställande av dagordning 
 
 
3.  Årsmötets behöriga utlysande 
 
 
4.  Val av mötesfunktionärer 
 1. Mötesordförande 
 2. Sekreterare 
 3. Två justerare 
 4. Rösträknare 
 5. Presstalesperson 
 
 
5.  Röstlängd upprättas och fastställs 
 
 
6.  Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 2018, bilaga 1 
 
 
7.  Fastställande av ekonomisk berättelse 2018 
 a) Årsredovisning Förening, bilaga 2 

b) Årsredovisning AB, bilaga 3 
 
 
8.  Fastställande av revisorernas berättelse, bilaga 2, 3 och 4 
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9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
 
10. Inkomna motioner och propositioner 
 
 
11.  Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019, bilaga 5 
 
 
12. Beslut om avgiftsförändringar inför 2020, bilaga 6  
 
13.  Val av styrelse, bilaga 7 
 1. Ordförande 
 2. Vice ordförande 
 3. Ledamöter och suppleanter 
 
 
14.  Val av revisor och lekmannarevisorer, bilaga 7 
 
 
15.  Val av valberedning 
 
 
16. Övriga frågor 
 1. Veteranklubb för tidigare stadsnätsverksamma. 
 
 
17.  Avslutning 
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Stadsnätsföreningens verksamhet indelas i de tre 
strategiområdena Kunskaps lyftet, Nät i världsklass 
och Tillsammans. Kopplade till strategiområdena finns 
fem övergripande mål och viktiga händelser som 
verksamheten arbetar efter.

Stadsnätsföreningen hade 20-årsjubileum i år och det 
firades på årskonferensen i Umeå där rekordmånga 
stadsnät deltog. På konferensen delades tre priser ut: 
Årets stadsnät till Öresundskraft. Årets stadsnätsfrämjare 
till konceptet Robust fiber och Årets stadsnätsfrämjare 
genom tiderna till Björn Jonsson som är vd för Norrsken. 

Inom KUNSKAPSLYFTET har Stadsnätsföreningen fortsatt 
sitt arbete med att sprida kunskap om stadsnäten, arbeta 
för att stadsnäten ska ha likvärdiga förutsättningar att 
verka på marknaden som övriga branschaktörer och att 
lokal- och regionalpolitiker inser stadsnätens strategiska 
värde. 

Under sommaren kom PTS utredning om stadsnätens 
roll som innehåller många positiva ställningstaganden 
för stadsnäten, men föreningen har fortfarande 
några frågetecken gällande PTS slutsatser kring 
lokaliseringsprincipen där arbetet nu fortsätter. 
Bredbandsforum har startat upp en ny arbetsgrupp, 
Samhällets behov av robusta bredbandsnät för digitala 
tjänster, medan Landsbygdsgruppen respektive 
Kommungruppen slutrapporterade. Under året har också 
nio remisser besvarats bland annat gällande PTS förslag 
på reglering av tillträde till fibernätet på passivnivå. 

Stadsnätsföreningen närvarade under 
Almedalsveckan, där genomfördes flera olika aktiviteter 
såsom fem rundabordssamtal med olika teman och ett 
lunchmingel där generaldirektören för PTS höll ett kort 
anförande om stadsnätens roll.

Inom strategiområdet NÄT I VÄRLDSKLASS har 
Stadsnätsföreningen tillsammans med stadsnät och 
operatörer tagit fram en ny nationell fiberprodukt: 
svartfiber-till-villa. Resultatet är en konceptmodell och till 
den har det också en kommunikationsplan tagits fram. 
Arbete med IoT fortgår och flera utbildningstillfällen 

har erbjudits stadsnäten. Stadsnätsfabrikens 
verksamhetsintegrering i föreningen fortsätter som 
planerat. GLU är nedsläckt och istället finns nu Navet 
som används av alla medlemmar inom SiSG. Förra årets 
Tjänsteleverantörsavtal har också genomgått en mindre 
revision med rättningar och förtydligandet. Arbetet med 
att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen 
pågår.

Produktspecifikation för våglängd har tagits fram 
under våren och nu planeras det för en anpassning till 
CESAR2. API-gränssnittet är i drift och kan användas 
av köpare i CESAR2. Totalt har nu 130 nät anslutit sig 
till CESAR2. Konceptet Robust fiber har under perioden 
fortsatt kunskapsspridningen. Bland annat har en film 
tagits fram om vikten av att ställa krav på robusthet. Per 
den sista december finns det 175 certifierade företag, 203 
godkända besiktningsmän och 605 personer som tagit 
utbildningsbevis för anläggning. 

Inom strategiområdet TILLSAMMANS genomför 
Stadsnätsföreningen flera samverkansmöten och 
dialogmöten med stadsnätens ägare. Därtill har möten 
och nätverksträffar planerats för att hitta formerna för 
utveckling och implementering av digitala tjänster, för att 
identifiera och prioritera kundönskemål. 

Stadsnätsföreningen satsar också på egna 
utbildningar. I början av året anordnades ett dialogmöte 
med stadsnätschefer och det var ett 60-tal som deltog. En 
teknisk analys har också genomförts i syfte att förstå 5G, 
dess behov av fiberförbindelser, dess karaktär samt deras 
inplaceringsbehov för att se om detta kan realiseras som 
en nationell fiberprodukt. 

Verksamhetens resultat ligger på 0,4 mkr efter finansiella 
poster och är högre jämfört med ursprunglig budget. 
Intäkter har varit högre, 26,1 mkr. Intäktsökningen består 
främst av serviceavgifter, konferensavgifter samt externt 
tillförda projektmedel. 

Överskjutande resultat har löpande omvandlats till  
nya projekt till gagn för medlemmar. Specifikt kan  
nämnas projekt för gemensamma affärer och 5G 
utveckling.

SAMMANFATTNING

NÄT I VÄRLDSKLASS TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET

3
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Styrelsens sammansättning 
Styrelsen är gemensam för förening och servicebolag och hade vid utgången av verksamhetsåret 2018  
följande sammansättning:

Funktion  Ledamot  Bolag
Ordförande  Jörgen Svärdh Utsikt Bredband AB

Vice ordförande  Mats Berggren Umeå Energi UmeNet AB

Ledamöter Heléne Jakobsson  Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
 Maria Olsson Övik Energi AB 
 Sofia Söder Göteborg Energi Gothnet AB
 Staffan Ingvarsson Stokab
 Tomas Sundström IT-Norrbotten

Suppleanter Ulf Linderoth Malmö Stad
 Elin Bertilsson Karlstads El- och Stadsnät AB 
 Bo Lindberg Öresundskraft AB
 Göran Sörell Servanet AB

Godkänd revisor  Mikael Johansson  Aktiv Revision i Gävle AB

Lekmannarevisorer Tony Jonassen Norrtälje Energi AB
 Ulf Svensson Jönköping Energi AB

Adjungerade  Mikael Ek Stadsnätsföreningens Servicebolag AB
 Viktoria Lundquist Stadsnätsföreningens Servicebolag AB

Valberedning 
Valberedningen hade vid utgången av verksamhetsåret 2018 följande sammansättning:

Funktion  Ledamot  Bolag
Sammankallande  Björn Jonsson  Norrsken AB
Ledamöter Alexander Jansson Bjäre Kraft Bredband AB
 Peter Sandstedt Botkyrka Stadsnät AB

Verksamheten 
Funktion Namn
VD Mikael Ek 
Sakkunnig samhälle och politik  Camilla Jönsson
Kanslichef Viktoria Lundquist började i augusti och ersatte Cecilia Bagge
Utveckling- och säkerhetschef Jimmy Persson
Chef PR och Kommunikation Louise Thorselius
Regional samverkan Per Fröling
Kommersiell Produktchef Per Lindström

Konsulter (längre uppdrag) Mia Forslöf (Konferenser och utbildningar)
 Lars Björkman (Robusta Nät, CESAR2, Driftsäkerhets Föreskrifter m m) 
 Robert Wälikangas (Juridiska uppdrag)
 Peter Bryne (5G och Nationellt sälj)

ORGANISATION
4
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Uppdelning mellan förening och servicebolag 
All operativ verksamhet bedrivs i servicebolaget som har föreningens uppdrag att sköta olika uppgifter i enlighet med 
nedanstående lista som visar uppdelningen av vilka frågor som behandlas inom servicebolaget respektive föreningen 
(utdrag från styrelsens styrdokument).

Föreningsrelaterade frågor Bolagsrelaterade frågor
Årsmötet  Bolagsstämma
Medlems- och serviceavgifter (beslut) Medlems- och serviceavgifter (fakturering)
Föreningens styrelsekostnader  Bolagets styrelsekostnader
Föreningens ekonomi och bokslut  Bolagets ekonomi och bokslut
Verksamhetsberättelsen  Bredbandsmarknaden
Remissvar  Omvärldsbevakning
Bredbandspolitiken  Styrelsens rådgivande organ
Strategisk utveckling och policyfrågor Forsknings-, provnings- och 
Medlemsrelaterade frågor  Standardiseringsverksamheten
Föreningsrelaterade frågor Bolagsrelaterade frågor
Medlemstidningen – beslut Annan projektverksamhet
 Kommunikation/information
 Medlemstidningen (produktion)
 Evenemangsverksamhet
 Mässor och utställningar
 Medlemsundersökningar
 Medlemsregistret
 Webbplats och intranät
 Personalärenden
 Kontorsärenden
 Konsultärenden

Medlemmar 
I slutet av 2018 hade Svenska Stadsnätsföreningen 299 medlemmar, vilket är en liten ökning jämfört med förgående 
år då antalet var 287 medlemmar. Antalet medlemmar med rösträtt var 160 (157, år 2017) och antalet utan rösträtt 
var 139 (130, år 2017). Under året har även några utträden skett. Utträdena är endast leverantörer som ändrat 
verksamhetsinriktning eller minskat sina affärer med stadsnäten.

Antal medlemmar i Stadsnätsföreningen 2010 – 2018

ORGANISATION

Utan rösträtt

Med rösträtt

2010

258

2011

272

2012

263

2013

260

2014

275

2015

280

2016

285

2017 2018

287
299

123 136 125 112 123 124 130 130 139

135 136 138 148 152 156 155 157 160
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VERKSAMHETSUTVECKLING

Verksamhetsplattformen
Stadsnätsföreningens verksamhetplattform är indelat i de tre strategiområdena: Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans. De fem övergripande målen och dess viktiga händelser återfinns under dessa tre strategiområden. 

KUNSKAPSLYFTET

PÅVERKAN

KUNSKAP

AVTAL &  
VERKTYG LAGAR &

REGLER

NÄT I VÄRLDSKLASS

UTVECKLING

REGIONAL  
SAMVERKAN

MÖTES- 
PLATSER

TILLSAMMANS

Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets  
långsiktiga och hållbara utveckling.1

Kommuner, landsting och regioner erbjuder digitala tjänster  
över robust fiberinfrastruktur.4

Kommersiella och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som  
kombinerar lokala och nationella erbjudanden på ett enkelt, tryggt samt driftsäkert sätt. 2

Alla stadsnät följer Stadsnätsföreningens  
öppenhetsdeklaration.5

90 procent av Sveriges fastigheter har tillgång till fiber. Stadsnäten är sammantaget  
den största aktören på marknaden.3

Stadsnätsföreningens fem mål
Stadsnätsföreningen har formulerat fem övergripande mål fram till 2020.  
Målen är ett stöd för det som verksamheten ska åstadkomma.
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Branschutvecklingen 2018 

Fiberaffären
Svartfiberaffären är en fortsatt stark affär och under 2018 
efterfrågades längre förbindelser i större utsträckning. Allt 
fler stadsnät använder en prislista baserat på fastpriser 
i CESAR2, särskilt i stadskärnor samt i områden där 
anslutningsgraden och efterfrågan är hög.

Konkurrensen är hög och svartfiberpriserna pressas 
ner. Bland annat har Telia lanserat och utvidgat ett 
offensivt priserbjudande till sina kunder på singelfiber.  

Flera stadsnät har importerat anslutningspunkter i 
CESAR2 för att stödja API-förfrågningar men det kommer 
att vara flera som inför det under nästa år. 

CESAR2 används också för stadsnätens kapacitets-
produkter. Det är en växande affär för stadsnäten och 
jämfört med förra året ökade antalet sålda förbindelser 
med 16 procent.  

Branschsamarbeten 
Operatörers intresse för att hyra svartfiber till villor växte 
under förra året. För att möta den ökade efterfrågan 
genomförde Stadsnätsföreningens ett arbete med 
att ta fram en standardiserad svartfiberprodukt för 
villamarknaden som lanserades i slutet av året, svartfiber-
till-villa. 

2018 var första året för Telekområdgivarna, samarbetet 
mellan branschen och myndigheter, att erbjuda 
konsumenter att få kostnadsfri och opartisk rådgivning om 
fiberanslutningar. En rådgivning som haft mycket att göra 
under året då antalet klagomål har varit mycket högt.

Kännedomen om Robust Fiber ökade markant under 
året, vilket kan mätas i en ökad andel frågor som inkommit 
till Robust Fiber. Dessutom har efterfrågan på besiktningar 
gjorda av Robust Fibers certifierade besiktningsmän ökat. 

Flera stadsnät och tjänsteleverantörer har börjat 
använda Tjänsteleverantörsavtalet under 2018.

Konsolideringar och effektiviseringar 
2018 inleddes med en storaffär. Tele2 och Com Hem 
går samman och tillsammans skapade de bolaget Nya 
Tele2. Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem 
godkändes av EU:s konkurrensmyndighet och blev legalt 
slutförd den 5 november och integrationen sker därefter 
successivt.

Telia lanserade vid årsskiftet en ny organisation där 
Skanova blev en del av Telia som Telia infra. Bildandet 
av Telia Infra innebär en sammanhållen nätorganisation 
för Telia där skalfördelar finns att hämta i såväl teknik, 
kompetens och processer. I mitten av året kom en ny stor 
affär för branschen då Telia köpte Bonnier Broadcasting, 
med TV4 och C More. Affären måste godkännas av EU:s 
konkurrensmyndighet, ett beslut väntas komma andra 
halvan av 2019. 

Villamarknaden
Fiberutrullningen till villor minskade för de stora aktörerna. 
I januari meddelade Com Hem att de skulle sluta bygga 
egen fiber till villa för att istället fokusera på avtal med 
tredjepartsnätverk, som exempelvis stadsnätens öppna 
nät. Även Telenor avbröt sin fiberutrullning till villorna 
och satsade på att hyra fiber av tredje part. IP-Only drog 
i handbromsen efter en kvalitetsrapport där brister hade 
kartlagts som företaget behövde arbeta med. Det var inte 
förrän i slutet av året som IP-Only började komma igång 
igen med sin utbyggnad. Telia meddelade att de skulle dra 
ner på takten 2018 och endast nyansluta upp till 30 000 
villor. Det privata Stadsnätsbolaget å andra sidan satsade 
på sin fiberutrullning och anslöt cirka 20 000 villor under 
året.  

Stadsnäten fortsatte sina satsningar och anslöt cirka 
100 000 villor under 2018, vilket är i nivå med året innan. 
Stadsnätens fokus är fortsatt bredbandsutbyggnad på 

VERKSAMHETSUTVECKLING
7
99



landsbygden samt efteranslutningar för de hushåll som 
befinner sig nära ett befintligt fibernät men som ännu inte 
är anslutna. 

Under 2018 ökade antalet klagomål och anmälningar 
till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN). Klagomålen riktade sig främst till vissa privata 
aktörer och gällde förseningar av fiberanslutning samt 
att kunderna var tvungna att betala trots att de inte 
fått någon leverans. Telekområdgivarna bemötte och 
kommenterade; att det är orimligt att företaget ska ha 
rätt att ta ut en avgift från kunder som vill dra tillbaka sin 
beställning, om företaget inte levererat sina tjänster i tid. 

Oro gällande bredbandsmålet 
Regeringens bredbandsmål är högt satta och Sveriges 
regioner och kommuner har stora skillnader i sina 
förutsättningar att nå målen. I län där samverkan 
mellan kommuner inte varit så starkt finns det ofta vita 
fläckar som kan bestå av en stor del av en kommun. 
Diskussionerna under 2018 handlade, precis som året 
innan, om vem som bär ansvaret för bredbandsmålet om 
den enskilda kommunen inte har förmågan. 

Under 2018 har flera aktörer bromsat utbyggnaden 
runt i om landets kommuner. Detta har skapat en oro 
bland såväl invånare och lokala politiker. I medierna har 
ett stort antal artiklar som beskrivit frustrationen fått stort 
utrymme. Även SVT samt TV4 genomförde under året 
nationella granskningar över utmaningarna med att nå 
bredbandsmålen. Sammantaget har kritiken riktats mot 
andra aktörer än stadsnäten.

Post- och telestyrelsens (PTS) prognos för 
bredbands ut byggnaden visade en risk för avmattning i 
investeringarna. De konstaterade att det finns en risk för 
att regeringens bredbandsmål inte uppfylls, och det på 
grund av Trafikverkets anläggningsprinciper. Något som 
innebar att Trafikverket fick ett uppdrag av Regeringen där 
myndigheten skulle medverka till att målet uppnås. 

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Svaret på den 
frågan är nej. För många kommuner kommer det troligtvis 
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och alla 
invånare har tillgång till snabbt bredband. 

Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i 
konkurrens med marknadens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebyggda och 
mer lönsamma områden blivit anslutna har flera av de 
nationella privata aktörerna stoppat eller bromsat sina 
utbyggnadsplaner när de mindre lönsamma områdena 
återstår. 

Nuvarande lagstiftning, såsom Lokaliseringsprincipen, 
gör det också svårt för stadsnäten att samverka med 
omkringliggande kommuner gällande exempelvis drift och 
säkerhetsfrågor samt utbyggnad. Det innebär att det blir 
svårt för stadsnäten att effektivisera sina verksamheter 
och fokusera på utbyggnaden fullt ut. De kan inte heller 
hjälpa grannkommuner med fiberutbyggnad. Lägg därtill 
att det saknas medel som kan riktas till de mest utsatta 
områdena. 

Regionkommuner och regionala bredbandskoordinatorer 
Under året var det några Regionkommuner som utredde 
möjligheterna till en upphandling för hela länet i sin 
roll som regional samordningsansvarig. Utredningarna 
kom dock fram till att det blev för komplicerat att 
genomföra upphandlingen. Ett skäl är bland annat de 
högt ställda kraven på samverkan mellan regionen, 
kommunerna, kommunala stadsnät, byalag samt privata 
marknadsaktörer.

Regeringen har avsatt medel för regionala 
bredbandskoordinatorer i varje region fram till 2020. 
Dessa verkar för samordning, samverkan och samarbete 
i bredbandsfrågor och ska fungera som kontaktpunkt i 
respektive län. Under 2018 har koordinatorerna fokuserat 
på erfarenhetsutbyte, kompetensförsörjning och 
bredbandskartläggningar. Det har inneburit ett ökat fokus 
på bredbandsfrågorna.

Vid 2018 års utgång har samtliga landsting 
ombildats till regioner och därmed har det statliga 
samordningsansvaret tagits över från länsstyrelser 
gällande bredbandsutveckling i länet.

Året med fokus på säkerhet 
Under 2018 blev det vanligare med utpressningsattacker 
mot företag och organisationer, inte bara i Sverige utan 
över hela världen. 

Regeringen gav Post- och telestyrelsen (PTS) i 
uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens 
långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och 
framtida krav som ställs. 

Sverige fick en Nationell Säkerhetsstrategi 2017. 
Implementering av strategin har pågått under hela 2018.  

VERKSAMHETSUTVECKLING
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Telekominfrastruktur ska officiellt betraktas som samhälls-
kritisk funktion. Med den inriktningen på total försvaret så 
inkluderas vår sektor till civila försvaret. 

Ändrade säkerhetsläget och den nationella säkerhets-
strategin har ställt nya krav på stadsnäten såsom ökat 
krismedvetande, uppdaterade processer och rutiner, 
förändrade affärskrav och förbättrad samverkan.

Till följd av den varma och torra sommaren pågick  
ett stort antal skogsbränder runt om i landet. I samband  
med detta aktiverades både den nationella samverkans-
gruppen, NTSG och stadsnätens egen samverkansgrupp 
vid händelse av kris, SiSG. När bränderna släckts visade 
det sig att de haft en låg påverkan på fibernätet. 

En sammanställning av nätägarnas påverkan i 
samband med sommarens hetta visade dock att många 
nätägare drabbades av överhettade noder och i flera fall 
orsakade åskoväder skada på den tekniska utrustningen.

IoT-tjänster
De kommunala stadsnäten kan ta en nyckelroll för 
kommunernas IoT-satsningar. Under året har många 
tester, olika försök och produktetableringar med IoT-teknik 
genomförts över hela Sverige. Det resulterade i att flera 
stadsnät bestämde sig för att satsa. 

Öresundskrafts satsning på Stadshubbsalliansen tog 
fart och många stadsnät gick med och nu har över 40 
kommuner anslutit sig till IoT-plattformen.

Blink Services erbjuder städer och kommuner 
helhetslösningar för smart IT-infrastruktur. Deras LoRa-nät 
finns i 30 kommuner i Sverige. Företaget förvärvades i 
slutet av året av Netmore Group AB. Något som innebär 
att Sveriges kommuner kommer att kunna erbjudas 
tjänster via en bredare teknikbas: LoRaWAN, 3GPP 
och WiFi. De kommer nu också bli en mer heltäckande 
kommunikationsoperatör som kan erbjuda fler tjänster. 

Telia arbetar med en rad olika offentliga verksamheter, 
kommunalt ägda bolag och privata företag kring 
utvecklingen av smarta städer för mer hållbara samhällen. 
Exempel på satsningsområden är smart kollektivtrafik, 
stadens infrastruktur och vården där Telia är aktiv och 
bygger ekosystem för att kunna leverera helhetslösningar 
baserat på egna tjänster och från partners. 

Säkerhet är en utmaning som också diskuterats 
livligt under året. Stadsnätsföreningen initierat därför 
tillsammans med PTS ett projekt kring IoT-säkerhet som 
startades i slutet av året. 

Nya lagar och regler
Det som påverkade oss under året var GDPR-direktivet, 
den nya dataskyddsförordningen, som medförde att 
nästan alla bolag fick justera sina tjänster och processer 
och uppdatera sina kund- och leverantörsavtal. 
Föreningen arbetade fram Ledningssystem för dataskydd/
GDPR som stöd åt medlemmarna.
Riksdagen antog en ny säkerhetsskyddslag som 
träder i kraft den 1 april 2019. Något som innebär att 
Stadsnätsföreningen under året arbetat med att ta fram en 
säkerhetshandbok och relevanta utbildningar. Något som 
kommer att erbjudas medlemmarna 2019. 

Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation 
beslutades under året av både EU Parlamentet och Rådet. 
Kodexen är ett direktiv som nu måste implementeras i 
svensk lag. Enligt Näringsdepartementet kommer LEK att 
ersättas av den nya lagen senast årsskiftet 2020/2021. 
Bland annat finns det undantag för operatörer som endast 
verkar på grossistnivå och lättnader när det gäller de 
skyldigheter som åläggs av regleringsmyndigheten. 

I slutet av juni presenterade Post- och telestyrelsen 
(PTS) en rapport om Kommunernas roll på bredbands-
marknaden. PTS och Stadsnätsföreningen har nu samsyn 
i flera viktiga frågor, exempelvis gällande vilken nivå i den 
så kallade värdekedjan som stadsnäten kan befinna sig 
på. Lokaliseringsprincipen hade föreningen dock hoppats 
på ett mer generellt undantag än det som PTS föreslog. 

Politiken 
I september röstade svenska folket för att avgöra 
vilka partier som ska styra Sverige de kommande fyra 
åren. Men utgången blev oviss då inget block fick en 
tydlig majoritet. Hösten fylldes av sonderingar och 
statsministeromröstningar, men ingen regering i sikte. 
Eftersom den dagspolitiska agendan har dominerats av 
den utdragna regeringsbildningen har andra angelägna 
frågor hamnat i skymundan däribland bredbandsfrågan. 

I kommunerna blev det, jämfört med förra 
mandatperioden, fler blocköverskridande- och 
alliansstyren medan rödgröna styret minskade. Andelen 
minoritetsstyren ser ut att bli något högre än vid förra 
mandatperioden.

VERKSAMHETSUTVECKLING
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Viktiga händelser för att nå målen
Stadsnäten har likvärdiga förutsättningar att verka på 
marknaden som övriga branschaktörer (Mål 1)
PTS fick i slutet av 2017 i uppdrag av regeringen 
att undersöka ett antal frågor kring kommunernas 
och stadsnätens roller på bredbandsmarknaden. 
Myndighetens arbete med att ta fram rapporten pågick 
under årets första två kvartal. Föreningen har samverkat 
med PTS under arbetets gång samt anordnat träffar där 
PTS givits möjlighet att träffa såväl stora och små stadsnät. 

I slutet av juni presenterade myndigheten sin rapport 
som visar att myndigheten och Stadsnätsföreningen 
nu har samsyn i flera viktiga frågor, exempelvis 
gällande vilken nivå i den så kallade värdekedjan som 
stadsnäten bör befinna sig inom. Dock efterfrågar 
föreningen ytterligare förändringar, inom exempelvis 
lokaliseringsprincipen, för att stadsnäten fullt ut ska ha 
likvärdiga förutsättningar som övriga branschaktörer.

Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska 
värde (Mål 1)
Stadsnätsföreningen har under perioden fortsatt sitt 
kontinuerliga arbete att sprida kunskap om stadsnäten. 
Detta har skett genom debattartiklar, möten samt att 
föreningen bidragit till att etablera eller utveckla dialogen 
med ägare och regionala företrädare. Representanter från 
Stadsnätsföreningen har under perioden medverkat vid 
sammankomster med politiker och kommunala tjänstemän 
där föreningen beskrivit stadsnätens roll i utvecklingen 
av det digitala samhället. Under andra halvan av året har 
arbetet delvis minskat på grund av valet och maktskifte i 
flera kommuner.

Under dialogmötet med stadsnätscheferna i januari 
togs också ämnet upp om hur stadsnäten kan ta en dialog 
med sina ägare. 

Datainsamling av den stora Bredbandsenkäten där 
frågor ställts till ledande kommunföreträdare i landets 
kommuner har genomförts och under perioden har flera 

redaktionella artiklar samt debattartiklar publicerats med 
enkätens resultat som grund. 

Föreningen har verkat för en sund konkurrensutveckling 
(Mål 3)
Föreningen har under året fortsatt sitt arbete med att 
sprida kunskap om stadsnätens roll för att säkerställa 
fortsatt sund konkurrens på marknaden. Föreningen 
har också spridit information om internationella studier 
som lyfter fram stadsnätens roll för konkurrensen på 
bredbandsmarknaden. 

Andra viktiga händelser
Närvarat vid olika konferenser, mässor och andra 
händelser som exempelvis Almedalen med syfte att verka 
för stadsnätens intressen
• Stadsnätsföreningen har deltagit och ställt ut på 

Regionskonferens Västerbotten. 
• Stadsnätsföreningen har deltagit och ställt ut på 

Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. 
• Stadsnätsföreningen har medverkat som utställare i 

”Smarta samhället”. En utställning i Skåne som visar på 
digitaliseringens möjligheter. 

• Stadsnätsföreningen närvarade på Almedalsveckan. På 
måndagen genomfördes fem stycken rundabordssamtal 
med olika teman på vilka det totalt deltog 50 personer. 
På onsdagen anordnade föreningen ett lunchmingel 
där generaldirektören för PTS höll ett kort anförande 
om stadsnätens roll. På lunchminglet deltog ett 60-tal 
personer från olika organisationer. 

Stadsnätsmagasinet och digitala nyhetsbrevet har 
kontinuerligt att getts ut under året för att sprida kunskap 
och nyheter om vår bransch
Under året har Stadsnätsmagasinet givits ut i två exemplar 
och tidningen har en upplaga på 3 300 exemplar. 

Under årets andra kvartal har också ett digitalt 
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medlemsbrev tagits fram i syfte att öka kommunikationen 
med föreningens stadsnätsmedlemmar.

Föreningen har också ett digitalt nyhetsbrev som 
skickas till cirka 2 000 mottagare där viktiga branschfrågor 
lyfts fram.

Arbete med att synas i medierna fortsatte, med såväl 
nyhetsartiklar som debattinlägg 
Arbete med synas i medierna fortsatte och Stadsnäts-
föreningen omnämndes under året i 500 artiklar, fördelade 
på såväl nyhetsartiklar som debattinlägg. Viktiga frågor 
som uppmärksammades i artiklarna var, robust infrastruktur, 
öppna nät samt stadsnätens roll för bredbandsutbyggnaden.

Remissvar
Föreningen stödjer medlemmarna genom att vara 
remissinstans. Under året har nio remisser inkommit. 
På Stadsnätsföreningens hemsida finns alla yttranden 
samlade. 
• En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, där 

kommunutredningen föreslår att det ska bli enklare 
för kommunerna att avtalssamverka med varandra. En 
remiss från Finansdepartementet. 

• Datalagring – brottsbekämpning och integritet, där 
Stadsnätsföreningen stödjer It- och telekomföretagens 
remissvar. En remiss från Justitiedepartementet. 

• Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen 
mot allvarlig brottslighet SOU 2017:89. En remiss från 
Justitiedepartementet. 

• Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet 
inklusive förslag till omprövning av beslut om 
skyldigheter på marknad 1 och 3a. En remiss från PTS. 

• Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och 
robusta elektroniska kommunikationer. En remiss från 
Näringsdepartementet. 

• Inhämtande av synpunkter på förslag till 
marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-
bedömning för lokalt tillträde. En remiss från PTS.

• Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-
banden, från PTS.

Stadsnätsföreningen har under året också lämnat in 
remissvar på två regionala bredbandsstrategier. 

KUNSKAPSLYFTET
Påverkan

2016

500

2017

624

2018

464

Antal publiceringar med Stadsnätsföreningen 
per år 2016 – 2018

Källa: Det totala antalet 
publiceringar under 
2016 i tryckta medier, 
på tidningarnas 
webbsidor samt i radio 
och tv:s nyhets program. 
Sökningen är genomförd 
i profilen för Svenska 
Stadsnätsföreningen i 
mediesökningsverktygen 
Retriever 2015–2016 och 
M-brain 2018 januari för 
varje år.

Stadsnätsföreningen  
i Almedalen 2018,  
med syfte att verka för 
stadsnätens intressen. 
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Viktiga händelser för att nå målen
Samhället har kunskap om och förståelse 
för fiberinfrastruktur i jämförelse med annan 
telekominfrastruktur (Mål 3) 
Ett underlag för presentation av ”Fiber till samhället” 
kopplat till IoT, 5G, villafiber, Taktil Internet, etc har tagits 
fram. Det visar på ett ökat behov av fiberinfrastruktur.

Investeringsviljan från stadsnätens ägare har ökat (Mål 3) 
En undersökning genomfördes under perioden som 
visar att stadsnätens investeringsvilja är fortsatt hög, att 
jämföra med att utbyggnadstakten på den privata sidan 
har bromsats in. Resultatet från undersökningen kan bland 
annat användas i dialogen med stadsnätens ägare. 

SKL och föreningen har gemensamt bedrivit 
informationsarbete om hur robusta digitala 
välfärdstjänster bör upphandlas (Mål 4)
Arbetet har påbörjats i en arbetsgrupp med Sveriges 
Kommuner och Landsting och i en arbetsgrupp i 
Bredbandsforum.

Ökad kunskap om behov av robusthet i näten hos 
kunder och berörda intressenter (Mål 2)
Ett samarbete mellan konceptet Robust fiber och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, har genomförts där en film 
tagits fram gällande vikten av att ställa krav på robusthet. 
Stadsnätsföreningen har spridit filmen bland medlemmar 
och i sociala kanaler. Vidare har frågan om säkerhet i 
fibernäten lyfts i tidningsartiklar där Stadsnätsföreningen 
medverkat.

Verkat för mer ändamålsenliga stöd och bidragsformer 
(Mål 3)
Stadsnätsföreningen haft ett möte med Jordbruksverket 
gällande projekt som fått stöd och som ska vara klara 
till årsskiftet men som har kommit igång för sent. 
Jordbruksverket vill att operatörer som inte startat 
sina projekt och som har långt kvar säger till och låter 
pengarna komma till nytta för andra istället. 

Stadsnätsföreningen har också i slutet av året haft 
telefonmöte med Jordbruksverket gällande nya regler 
som beslutades under sommaren. Dialogen kommer att 
fortsätta nästa år, då nytt möte är planerat. 

Medverka i branschforum för kvalitetssäkring av internet 
för välfärd (Mål 4) 
IIS och Netnod driver projektet Internetaccess. 
Föreningen deltar i teknik- och marknadsgrupperna. 
Flera möten har hållits under året. Syftet med projektet 
är att underlätta för både användare och leverantörer 
att veta och vara överens om vad som förväntas av den 
uppkoppling man köper. En första version av definitionen 
skickades ut på remiss under december 2018.

Andra viktiga händelser för att nå målen
Bidragit till en gynnsam bredbandsutveckling genom 
deltagande i regeringens Bredbandsforum och andra 
viktiga forum
• Styrgruppen för Bredbandsforum har haft fyra möten 

under året. 
• Arbetsgruppen Landsbygdsgruppen (AG XVI), för vilken 

Mikael Ek var ordförande, slutrapporterade i februari till 
styrgruppen. Ta del av rapporten på Bredbandsforums 
webbplats.

• Arbetsgruppen Kommungruppen för samverkan 
och processer på kommunal nivå (AG XVII) har 
slutrapporterat arbetet till styrgruppen. Ta del av 
rapporten på Bredbandsforums webbplats. 

• Arbetsgruppen Infrastruktur för digitalisering (AG 
XVIII) startade under året. De ska öka medvetenheten 
om olika aktörers roller och ansvar för robusta och 
driftsäkra bredbandsnät samt föreslå åtgärder för ökad 
robusthet och tillförlighet i infrastrukturen för offentliga 
aktörers tjänster över bredbandsnät. Arbetsgruppen 
ska slutrapportera i juni 2019. Dan Sjöblom, GD, på 
PTS är ordföranden. Läs mer om arbetsgruppen på 
Bredbandsforums webbplats. 

• Bredbandsforum startade upp projekt under året för 
att ta in fakta och kunskap kring problematiken med 
efteranslutningar. Stadsnätsföreningen är med som värd 
och hjälper till i projektet. Ett möte har hållits under året 
och arbetet kommer att pågå fram till mars 2019. 

• Stadsnätsföreningen har deltagit i styrgruppsmöte för 
Skånskt Bredbandsforum som haft flera möten under 
året. 

• Stadsnätsföreningen har delaktig i IT- och 
telekomföretagens Dataråd som har haft fyra möten 
under året. 

• Telekområdgivarna startade i slutet av 2017 en funktion 
som gör det möjligt för konsumenter att få kostnadsfri 
och opartiska rådgivning om fiberanslutningar från dem. 
Stadsnätsföreningen är med i Telekområdgivarna och 
de har haft flera möten under året. 

• Stadsnätsföreningen har under året varit engagerad i 
SKL:s bredbandsnätverk tillsammans med kommunala 
och regionala företrädare.

KUNSKAPSLYFTET
Kunskap

Magasinet Stadsnätet skickas ut 
till föreningens medlemmar samt 
övriga intressenter. 
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Viktiga händelser för att nå målen
Det finns ett gemensamt ledningssystem för 
informationssäkerhet för stadsnäten (Mål 1)
• Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 

i maj. Ett ledningssystem för GDPR med processer, 
rutiner, mallar och rekommendationer för stöd i arbetet 
med dataskydd är etablerat som stöd till medlemmarna. 
I samband med lanseringen av ledningssystemet för 
GDPR har också flera utbildningar hållits.

Stadsnätsföreningen har etablerat samarbeten som ger 
förutsättningar till nya produkter och tjänster (Mål 2)
• Svartfiber-till-villa är en ny identifierad nationell 

fiberprodukt. Under året tog en arbetsgrupp 
bestående av representanter från stadsnät och 
Stadsnätsföreningen fram ett koncept på en produkt. 
En dialog med operatörerna är påbörjad, med förslaget 
som grund, och operatörerna är positiva till förslaget. 

• Fokus i projektet svartfiber-till-villa har varit att 
skapa en hög kännedom om projektet bland 
föreningens medlemmar. Exempel på aktiviteter har 
varit webbinarier, deltagande vid lokala träffar, samt 
framtagande av filmad presentation. 

Ett flertal IoT-projekt genomförs hos stadsnäten (Mål 2)
• Konsultfirman WSP levererade två rapporter, del 1 

som handlar om IoT-tjänster och del 2 som handlar 
om marknadsbeskrivning och affärsanalyser 
för IoT. Den sistnämnda rapporten föredrogs för 
stadsnätscheferna på mötet i januari i syfte att sprida 
kunskap om affärsmöjligheterna med IoT. Rapporterna 
har distribuerats till stadsnäten. De båda rapporterna 
ligger också till grund för utbildningsinsatser inom 
IoT som Stadsnätsföreningen genomfört under året. 
Utbildningarna fortsätter under 2019.

• Det pågår olika samarbeten mellan stadsnäten och 
flera stadsnät har initierat nya lokala IoT projekt. 
Öresundskrafts satsnings Stadshubbsalliansen är ett 
exempel på ett framgångsrikt samarbete med över 40 
anslutna kommuner.

Fibernäten byggs på robusthetens principer med 
möjlighet att skapa redundans på olika nivåer så att 
resilienta transmissionstjänster kan erbjudas (Mål 2)
• Ett arbete kring strategisk nätplanering och möjligheter 

att ansöka om stöd från PTS för robusthethöjande 
åtgärder är inskickad. Presentationer sker kontinuerligt 
och olika stöderbjudande likaså. Under året har sex 
presentationer genomförts, bland annat ett samarbete 
med Umeå 5G.

En branschstandard för beräkning av tillgänglighet och 
kvalitet är framtagen som föreningens medlemmar 
använder (Mål 2)

• Tjänsteleverantörsavtalet och CESAR2:s avtalspaket 
har standardiserade tillgänglighetsnivåer som är 
överenskomna och etablerade i branschen.

Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan 
fastighetsägare och nätägare är påbörjat (Mål 3) 
• IT & Telekomföretagen sammankallade en arbetsgrupp 

för tillträde till fastighetsnät. Arbetsgruppens 
målsättning är att möjliggöra ett regelverk för ett sunt 
tillträde till fastighetsnät som inte begränsar kundernas 
tillgång till bredbandstjänster. Utöver detta har projekt 
Robusta fastighetsnät tagit fram sex referensmodeller 
för beskrivning och kravställande gällande fastighetsnät 
som stöd i avtalsdiskussion med fastighetsägare och 
nätägare. 

60 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och 
driftsäkerhet (Mål 4)
• För att få en bild över måluppfyllnad och möjliga 

åtgärder inom olika områden skickades en 
säkerhetenkät ut i slutet av 2018. 

• PTS har godkänt fyra robusthetshöjande projekt som 
Stadsnätsföreningen ska genomföra under 2018 och 
2019. Dessa är robusta radionät, optisk förstärkning i 
accessnät, noder och siter med förlängd drifttid samt 
robusta fastighetsnät.

• Arbetet drivs under punkten ”Fibernäten byggs 
på robusthetens principer med möjlighet att 
skapa redundans på olika nivåer så att resilienta 
transmissionstjänster kan erbjudas (Mål 2)”.

Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra 
viktiga intressenter (Mål 4)
• Det nya Leverantörsavtalet ger en bra dialog med 

intressenter som kan stötta stadsnäten. 

Föreningens öppenhetsdeklaration är reviderad och 
accepterad av stadsnäten (Mål 5)
• Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration 

reviderades under 2017 och lanserades under årets 
första kvartal. Den ligger nu tillgängligt för alla på 
föreningens hemsida. 

Stadsnäten har fått hjälp i sina dagliga affärer genom 
utvecklingsprojekt, standardisering och partnerskap med 
leverantörer etc (Mål 2) 
• Tjänsteleverantörsavtalet innehåller standardiserade 

komponenter som är framtagna efter branschens behov 
och kundönskemål. Stadsnät som tillämpar avtalet har 
därmed en gemensam grund för att realisera tjänster 
utifrån identifierade kundönskemål.

• Det nya Leverantörsavtalet underlättar och förenklar 
samarbeten med leverantörer.

NÄT I VÄRLDSKLASS
Avtal & verktyg
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• Inplacering- och våglängdsprodukter har tagits fram för 
införande i CESAR2.

• Ett utvecklingsprojekt för att utveckla API-gränssnittet i 
CESAR2 för att stödja Lime är också påbörjat.

Det gemensamma branschavtalet, Tjänsteleverantörs-
avtalet, har fått stort genomslag och möjliggör att 
konsumenter får ökat tjänsteutbud för bredband och  
TV (Mål 2) 
• Tjänsteleverantörsavtalet för öppna nät lanserades 

2017. Under första kvartalet 2018 genomgick avtalet en 
mindre revision med rättningar och förtydliganden som 
beslutats av styrgruppen för förvaltning av avtalet.

• Styrgruppen för förvaltning av Tjänsteleverantörsavtalet 
kanaliserar önskemål om framtida utveckling av 
tjänsteleverantörsavtalet med nya eller förändrade 
komponenter. 

Stadsnäten och standardiserade välfärdstjänster (Mål 1)
• Arbetet med att identifiera beställnings- och 

leveransprocesser för välfärdstjänster fortskrider. 
Hitintills har det inte identifierats några etablerade 
processer som används i en större skala. Däremot 
konstateras det att det i nuläget saknas teknikstöd 
i bredbandsnäten för välfärdsbredband och att 
efterfrågan är stor inom kommunala förvaltningar. 
Stadsnätsföreningen bevakar aktivt utvecklingen 
genom att intervjua och diskutera med kommunala 
verksamheter, stadsnät och leverantörer.

Projekt Trygghet & Säkerhet (Mål2)
• Stadsnätens säkerhetshandbok är påbörjad och 

kommer att lanseras under första kvartalet 2019.  
Boken ger stöd i områden såsom informationssäkerhet, 
IT-säkerhet, driftsäkerhet och säkerhetsskydd.

Andra viktiga händelser
Användare i CESAR2
• Totalt har nu 130 organisationer anslutit sig till CESAR2. 
• Det har lagts 7 398 förfrågningar i CESAR2 under året 

varav 6 495 har besvarats med offert.

Affärer på förbindelser genom C2-API har möjliggjorts  
i CESAR2 
• API-gränssnitt är i drift och kan användas av köpare. 
• Arbetet med FAS2 och Lime-integration är påbörjad.

Produkter för inplacering och våglängdsförbindelser är 
införda i CESAR2
• En produktspecifikation för våglängd och inplacering 

är framtagen och en anpassning av tjänsten CESAR2 är 
under införande.

40% av utbudet i CESAR2 finns med angivna 
anslutningspunkter
• Arbetet för att nå målet är igångsatt genom 

kommunikationsinsatser och konsultation.

40% av säljarna i CESAR2 har lagt upp produkter  
och prissatt dem
• Arbetet för att nå målet är igångsatt genom 

kommunikationsinsatser och konsultation. 

Ny version av avtalspaketet är lanserat 
• Arbetet med en ny version är under beredning.

Stadsnätsfabriken 
• Stadsnätsföreningens medlemmar beslutade vid 

årsmötet 2018 att integrera Stadsnätsfabrikens 
verksamhet i föreningen och på så sätt tillgängliggöra 
dess innehåll för alla stadsnätsmedlemmar. 

• Serviceutbudet i Stadsnätsfabriken integreras med 
föreningens serviceutbud och samlas inom Nät i 
världsklass och Tillsammans.

• Serviceavgifter för Stadsnätsfabriken överförs 
successivt till Stadsnätsföreningens serviceavgift och 
Stadsnätsfabriken som koncept avvecklas 2019.

• Två möten i Kommunikatörsforum, ett möte i 
Marknadsrådet och en utbildning i markåtkomst 
har genomförts. Möten och utbildningar hålls nu i 
föreningens regi. 

• Under perioden har uppföljning av 
ramavtalsleverantörer i det gamla ramavtalet 
genomförts, det visade sig att stadsnäten 2017 
avropade för cirka 23 miljoner kronor. 

• Ett nytt leverantörsavtal som ersätter ramavtalet har 
lanserats på Bredbandbåten. Leverantörsavtalet har 
tagits fram med hjälp av ett Upphandlingsråd bestående 
av stadsnätsmedlemmar.

Kvalitetsrådet med Trafikverket
• PTS har varit sammanhållande för Kvalitetsrådet – ett 

forum för systematisk feedback mellan Trafikverket 
och nätägare med syftet att få ner Trafikverkets 
handläggningstider till max två månader. Utsikt 
Bredband, ServaNet och Fibra har också deltagit. Totalt 
har fyra dialogmöten hållits, men problematiken kring 
förläggning i vägar och vilka försiktighetsprinciper som 
ska gälla mellan å ena sidan vägarnas säkerhet/kvalitet 
och å andra sidan behovet av bredband har inte kunnat 
lösas i dialogform. Därför valde PTS med berörda att 
avsluta Kvalitetsrådet.

NÄT I VÄRLDSKLASS
Avtal & verktyg
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Viktiga händelser för att nå målen
Uppdaterat ett ledningssystem för driftsäker med IoT-
säkerhet
• En säkerhetsenkät har gått ut för att bygga rätt innehåll i 

Säkerhetshandboken för att hantera IoT-säkerhet. 
• Ett projekt kring Robusta radionät är startat och hanterar 

bland annat IoT-säkerhet.

Bilagor för fastighetsnät finns framtagen
• Robusta fastighetsnät finns nu som publicerad version 

och lanseras officiellt under januari 2019. Den består 
av huvuddokument och bilaga för förläggning av 
fiberoptiska fastighetsnät. 

Det finns informationspaket för säkerhetsanalys 
framtaget
• Ett koncept för Säkerhetshandboken har tagits fram och 

kommer att lanseras under 2019. Konceptet innehåller: 
Säkerhetsenkät, fysiska dokument, film, arbete med 
MSB att införskaffa Rakel till samtliga stadsnät och 
regionnät, kursutbud och stöd till medlemmar från 
kansliet för olika säkerhetsfrågor. 

• Det finns också en presentation framtagen som 
beskriver hur man gör en säkerhetsanalys och ingår  
i konceptet Säkerhetshandboken. 

NAVET – ersätter GLU
• Under året driftsattes Navet som är ett system för 

telestörningsinformation. Det är PTS som tagit fram 
och ansvarar för systemet. Navet ersatte Gemensam 
Lägesuppfattning (GLU) i maj 2018. Från augusti 2018  
är GLU helt avvecklat och tillgängligt. 

• I dagsläget finns ca 50 stadsnät representerade i Navet. 
Det planeras för en kampanj vars syfte är att få stadsnät 
att ansluta sig till Navet. 

Samtliga medlemmar i SiSG använder Navet 
• Det finns 67 medlemmar i Stadsnätens 

Infrastruktursamverkansgrupp (SiSG).

• SiSG-portalen lanserades och föreningen för 
diskussioner om hur stadsnäten i sin portal ska 
kunna få samma informationsflöde som Nationella 
Samverkansgruppen (NTSG). 

• Till följd av den varma och torra sommaren pågick  
ett stort antal skogsbränder runt om i landet.  
I samband med detta aktiverades stadsnätens egen 
samverkansgrupp vid händelse av kris, SiSG. 

Robust fiber
• Under året har sju styrgruppsmöten och 42 

presentationer hållits inom konceptet Robust fiber. 
Därtill har fem kurser för besiktningsmän genomförts. 

• Per den sista december finns det 175 certifierade 
företag, 10 utbildningspartners, 217 godkända 
besiktningsmän samt 605 personer som har tagit 
utbildningsbevis för anläggning och 429 personer som 
tagit personcertifikat för anläggning.

Medlemmar har fått hjälp och tolkning vid införandet  
av GDPR
• Föreningen lanserade ett ledningssystem för Dataskydd 

/GDPR den 28 februari. Ledningssystemet omfattar 
rekommendationer, förslag på processer, rutiner, 
avtalstexter, utbildningsmaterial samt avtalsmallar för 
personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal.

• Sex webbinarier, en halvdagsutbildning och information 
hos enskilda medlemmar har hållits.

• Information om GDPR har skickats ut via medlemsbrev 
och VD-brev.

• Ett möte har hållits med Datainspektionen med syfte att 
öka deras förståelse om vår marknad samt få deras syn 
på flera utestående frågor.

NÄT I VÄRLDSKLASS
Lagar & regler
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STADSNÄTENS SAMVERKANSKLUSTER

IT Norrbotten består av 14 stadsnät vilket  
är samtliga kommuner i Norrbottens Län.

AC-Net består av 15 stadsnät vilket är  
samtliga kommuner i Västerbottens Län. 

Norrsken består av merparten av stads-
näten i Dalarna, södra och mellersta 
Norrland.

Svealink består av stadsnät i Västmanland, 
Sörmland, Stockholms Län, Örebro Län 
samt i Värmlands Län.

Västlänk är en förening bestående av 20 
stadsnätsägare i Västra Götaland.

Stadsnät i Syd består av stadsnät i Skåne, 
Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och 
Jönköpings Län.

IT Norrbotten

AC-Net

Norrsken

Svealink

Västlänk

Stadsnät i Syd

Regional samverkan
TILLSAMMANS
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Viktiga händelser för att nå målen
Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens  
strategiska värde (Mål 1)
• Föreningen har vid ett flertal tillfällen träffat lokala 

politiker för att berätta och förklara stadsnätens 
strategiska värde. Det är ett led i att få igång dialogen 
mellan stadsnäten, deras ägare och de regionala 
företrädarna.

• Stadsnätsföreningen har också deltagit i ett 
arbetsmöte gällande framtagandet av en regional 
utvecklingsstrategi (RUS) 

Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med  
sina ägare om olika roller (Mål 1)
• Vid ett tiotal tillfällen har föreningen haft möten  

med olika kommunledningar. På dessa möten har 
föreningen föredragit om verksamhetsutveckling  
med stöd av digitalisering.

• Vid fem klusterkonferenser har Stadsnätsföreningen 
varit föredragshållare om kommunernas 
digitaliseringsarbete i syfte att öka stadsnätens 
kunskap. 

• Stadsnätsföreningen har deltagit i programgruppen  
för Nationell bredbandskonferens. En konferens  
som anordnas för bredbandskoordinatorerna. 

Offentlig sektor har börjat använda stadsnäten som  
en samarbetspartner för digital utveckling (Mål 1)
• Stadsnätsföreningen har vid olika tillfällen under året 

informerat om kommunernas möjligheter med sin  
egna stadsnätsverksamhet som samarbetspartners  
i kommunens egna digitala utveckling.

Andra viktiga händelser
Föreningen har hållit medlemsmöten inom respektive 
region i syfte att stärka samverkansförmågan
• Vid fem medlemsmöten har Stadsnätsföreningen 

haft workshops i syfte att stärka den regionala 
samverkansförmågan. 

• Vid ett klustermöte har Stadsnätsföreningen haft 
workshops också det i syfte att stärka den regionala 
samverkansförmågan. 

Föreningen träffar kommunledningar, utan eget stadsnät 
och som saknar strategisk bredbandskompetens, för att 
stödja dem i sitt vägval 
• Under året har sju kommuner som inte har något 

stadsnät besökts. 

Föreningen har agerat som remissinstans för regionala 
bredbandstrategier tillsammans med berörda 
medlemmar
• Stadsnätsföreningen fick två remisser gällande 

regionala bredbandsstrategier under året, vilka också 
besvarades. 

TILLSAMMANS
Regional samverkan

Konceptet Robust fiber utsedd 
till Årets stadsnätsfrämjare 
2017. 
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Viktiga händelser för att nå målen
Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten  
i den digitala utvecklingen (Mål 1)
• Arbetet påbörjades under 2018 och föreningen ser över 

olika möjligheter till att föra samman nya och gamla 
aktörer med stadsnäten för att få till samarbeten. 

• Arbetet med att förstå operatörers behov av 
förbindelser och inplacering ur ett initialt 5G-perspektiv 
är genomfört. 

Huvuddelen av stadsnäten är sammankopplade och kan 
erbjuda en nationell aktiv fiberprodukt – stadsnätsfiber 
(Mål 2)
• Föreningen följer det arbete som Norrsken och Netwest 

initierat för att få stadsnäten att kunna erbjuda nationella 
kunder en sammankopplad nationell produkt. En resurs 
är inhyrd för att titta på möjligheten till en nationell affär 
genom Norrsken och Netwest.

• Föreningen har tagit fram en ny produktspecifikation 
svartfiber-till-villa och ett koncept för att skapa en 
produkt. Produkten går att avropa i CESAR2.

• En teknisk analys har genomförts i syfte att förstå 
5G, dess behov av fiberförbindelser, dess karaktär 
samt deras inplaceringsbehov för att se om detta kan 
realiseras som en nationell fiberprodukt. Tre viktiga 
produkter har därför tagits fram: Förlängd access, 
Accessfiber för transportnät samt inplacering anpassad 
till telekomoperatörer.

• En analys genomfördes under året kring etablering av 
en multi-operatörsplattform för aktiva antenner som 
stöd för att kunna erbjuda radioantenner till operatörer 
genom lokala samhällsfrekvenser utställda av PTS.

Föreningens öppenhetsdeklaration är reviderad och 
accepterad av stadsnäten (Mål 5)
• Under året har Stadsnätsföreningen lanserat den 

öppenhetsdeklaration som föreningens styrelse 
beslutade om i slutet av 2017. Information har skickats 
ut till föreningens medlemmar och även lyfts i samband 
med föreningens årsmöte. 

• En rådgivande funktion är etablerad och finns på 
kansliet för medlemmar som vill ha stöd för upphörande 
av slutkundtjänster. Ett antal stadsnät har bett om stöd. 

5G förstudie
• En förstudie har inletts för att sammanställa 

operatörernas viktigaste krav på stadsnätens produkter 
och nät inför förtätning av 4G och initial 5G utbyggnad.

• Ett öppet brev har skickats till PTS i syfte att lyfta fram 
behovet av att det delas ut lokala licenser i 3,5GHz 
bandet för att den lokala utvecklingen av digitala 
tjänster inte skall påverkas negativt. 

• Föreningen har svarat på PTS konsultation om 
tilldelningsprocessen i 3,5GHz bandet och på PTS 
begäran haft en uppföljande diskussion om hur 
föreningen ser på tilldelningen av lokal frekvens för att 
främja digitaliseringen av samhället.

• Föreningen kommer fortsatt att bevaka och besvara 
PTS två kommande konsultationer planerade under 
första halvåret 2019.

• Föreningen deltar i ett 5G projekt i syfte att 
standardisera och befästa stadsnätets roll som 
leverantör av grundläggande infrastruktur för 5G samt 
att dokumentera och överföra kunskap till föreningens 
medlemmar.

Nationella affärer 
• Nationella operatörers generella behov och krav på 

stadsnätens kommersiella interface har sammanställts 
och presenterades under ett miniseminarium på 
bredbandsbåten.

• Marknadens behov och krav samt de möjligheter som 
finns till nya affärer genom att utveckla nationella och 
regionala interface har presenterats vid flera olika 
tillfällen över landet i seminarier, styrelsemöten och för 
regionala samarbetsforum.

• Specifika möten med stadsnät och samarbetsforum har 
hållits för att främja samarbete till nationella affärer.

TILLSAMMANS
Utveckling

Till vänster: Öresundskraft, 
utsedd till Årets stadsnät 2017. 
Till höger: Björn Jonsson,  
utsedd till Jubileumspriset 
Årets Stadsnätsfrämjare  
genom tiderna.

Pressbilder: Fotograf Anders Nilsson
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Medlemmarna har erbjudits utbildning inom olika 
områden som juridik, affärsmannaskap, Robust fiber etc
• Hemsidan är omgjord för att tydligare visa vilka 

utbildningar Stadsnätsföreningen erbjuder. 
• Under året har inbjudan om cirka ett 40-tal olika 

utbildningar skickats ut till medlemmarna. Dessutom 
har reklam om utbildningarna funnits med i 
Stadsnätsföreningens digitala nyhetsbrev. 

• En utbildning i markåtkomst för fiberanläggning har 
genomförts i Göteborg där 14 personer deltog. 

• Sex webbinarier i dataskydd/GDPR och en utbildning 
i Stockholm genomfördes under perioden för 
sammanlagt 95 personer. 

• Fyra IoT-utbildningar, varav ett tillfälle i Boden, har 
hållits för 35 personer. För att nå fler stadsnät med IoT-
utbildningar har en paketering för medlemskluster tagits 
fram. 

• För svartfiber-till-villa har information om koncept 
genomförts i nio webbinarier, två klustermöten och fem 
stadsnätsbesök. 

• En filmad presentation av svartfiber-till-villa har gjorts 
och har skickats ut till medlemmarna. Den finns 
upplagd på vår webbplats. Totalt har 97 personer 
från 52 stadsnät fått information exklusive seminarier 
på Bredbandsbåten och de som sett den inspelade 
presentationen.

Andra viktiga händelser
Stadsnätsföreningen åkte på studieresa till Tallinn. 
Enligt digitala index, DESI, är Estland bäst i klassen 
inom offentlig digitalisering. Därför genomförds vårens 
styrelseseminarium i huvudstaden Tallinn i syfte att lära sig 
mer om landets framgångar inom digitaliseringsområdet. 
Under den två dagar långa vistelsen i Tallinn 
besöktes landets motsvarighet till svenska Post- och 
telestyrelsen, det ansvariga departementet och Väino 
Olev, ICT-direktören i Tallinn, som beskrev Tallinns 
digitaliseringsomställning samt framtida utmaningar.

TILLSAMMANS
Utveckling

Stadsnätsföreningen  
på studieresa till Tallinn 
i syfte att lära sig mer 
om landets framgångar 
inom digitalisering.

På ssnf.org finns 
föreningens alla 
utbildningar.

19
111



Viktiga händelser för att nå målen
Konferenser
• Stadsnätsföreningen hade 20-årsjubileum 2018. Det 

passade vi på att fira i samband med Årskonferensen. 
Konferensen hölls i Umeå och det var 650 deltagare 
från hela landet och dessutom var det rekordmånga 
stadsnät som deltog på konferensen. Deltagarna 
fick en unik möjlighet att lyssna till viktiga och 
spännande seminarier samt träffa både kunder och 
branschkollegor. Majoriteten av deltagarna var nöjda 
eller väldigt nöjda med konferensen och dess innehåll. 

• Under Årskonferensen delade Stadsnätsföreningen 
ut tre priser. Det första priset var Årets stadsnät och 
det gick till Öresundskraft. Det andra priset var Årets 
stadsnätsfrämjare och gick till Konceptet Robust fiber. 
Det tredje priset var Årets stadsnätsfrämjare genom 
tiderna, vilket gick till Björn Jonsson vd för Norrsken. 

• Bredbandsbåten 2018 arrangerades i oktober i 
Stockholm. Närmare 650 personer från hela landet 
deltog. Under konferensen lyftes viktiga frågor såsom 
hur vi löser den sista delen av bredbandsutbyggnaden, 
5G samt branschens fortsatta säkerhetsarbete.

• Arbetet med Stadsnätsföreningens årskonferens 2019 
sattes igång i slutet av året och den kommer att vara i 
Göteborg den 18–20 mars. 

Nätverksträffar för medlemmar
• Stadsnätsföreningen har också genomfört en konferens 

i Borlänge för marknadsnätverket. Det var 20 deltagare 
som diskuterade affärsutveckling, det smarta samhället 
och IoT-frågor. 

• Kommunikatörsnätverket träffades i januari och i 
november där sammanlagt 60 deltagare medverkat. 
Vid träffarna har ökad synlighet för stadsnäten varit i 
centrum. 

• Ett inspirations- och kunskapsseminarium om det 
aktuella fibermarknadsläget i Tyskland anordnades 
för de associerade medlemmarna. Det gav deltagarna 
insyn i den stora marknadspotential som finns i Tyskland 
och en insyn i några av de mest intressanta segmenten 
i marknaden, som kan passa svenska företag att 
adressera. 

Dialogmöte Stadsnätschefer
• I januari bjöd Stadsnätsföreningen in till ett dialogmöte 

med stadsnätschefer och det var ett 50-tal som 
deltog. I utvärderingen framkom att majoriteten av 
stadsnätscheferna var mycket positiva och anser att 
forumet är bra och något föreningen ska utveckla. 

• Under året har planeringen för ett nytt dialogmöte för 
stadsnätschefer påbörjats och inbjudan har skickats ut 
till konferensen som ska hållas 23:e januari 2019.

Leverantörsmöte 
• Över sextio deltagare medverkade på 

Stadsnätsföreningens leverantarsmöte som anordnades 
i augusti. Vid årets träff medverkade representanter från 
stadsnäten i Umeå, Stockholm och Karlstad. De beskrev 
vad deras respektive verksamheter har på gång och 
hur de ser på framtiden. Bland annat lyftes arbete med 
säkerhet, IoT och fiberutbyggnad på landsbygden fram 
som viktiga strategiska områden för stadsnäten under 
de kommande åren. Evenemanget äger rum varje år 
och syftet med dagen är att ge föreningen en möjlighet 
att berätta om sitt och stadsnätens arbete. 

Internationella möten 
• Under året har Stadsnätsföreningen haft ett tiotal olika 

internationella besök som vill höra om den svenska 
modellen; stadsnät, CESAR2, öppnat nät, nätplanering 
och Robust fiber. Besökarna arbetar på myndigheter, 
oftast PTS motsvarighet, departement eller på en stor 
nätägare. 

TILLSAMMANS
Mötesplatser

PTS generaldirektör Dan 
Sjöblom var en av talarna  
på Bredbandsbåten 2018.
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EKONOMI

För detaljredovisning av föreningens och servicebolagets 
räkenskaper hänvisas till respektive årsredovisning 
inklusive granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Servicebolaget 
Under året har det löpande arbetet med budgetering 
och ekonomistyrning präglats av förutsägbarhet och 
stabilitet. Styrelsen har under 2018 löpande tagit del av 
resultatutvecklingen med rapporter och kompletterande 
prognoser för förväntat ekonomiskt utfall och likvida 
medel. 

Verksamhetens intäktsfördelning 
2018 års intäkter blev 26 146 kkr (24 318 kkr år 2017)
• SERVICEAVGIFTER: Serviceavgifterna inkluderar både 

föreningens medlemsavgift och den serviceavgift som 
medlemmarna betalar för de tjänster föreningen utför. 

• PRODUKTER & TJÄNSTER: Intäkter som kommer från 
de produkter och tjänster som servicebolaget erbjuder 
medlemmarna mot separata deltagaravgifter. Här finns 
Stadsnätsfabriken, CESAR, Robust Fiber och GLU.

• PROJEKT: I projekt inkluderas tidningen 
Stadsnätsmagasinet, Utbildning och Driftsäkerhet.

• KONFERENSER: Föreningen arrangerar årligen två 
större och växande konferenser; Vårkonferensen och 
Bredbandsbåten.

Verksamhetens kostnadsfördelning 
2018 års kostnader blev 25 713 kkr (24 335 kkr år 2017)
• INKÖP, TJÄNSTER & MATERIAL: Hit hänförs främst 

omkostnader för genomförande av konferenser, 
produktion av Magasinet Stadsnätet, nyhetsbrev samt 
webbadministration.

• EXTERNA RESURSER: Denna post inkluderar främst 

kostnader för de resurskonsulter som arbetar i de olika 
projekten.

• LOKALKOSTNADER: Hit hänförs främst kostnader för 
servicebolagets egna lokaler och lagerlokal. 

• PERSONALKOSTNADER: Detta är alla 
personalrelaterade kostnader som löner, sociala 
avgifter, pensionskostnader med mera för anställd 
personal.

• LÖPANDE KOSTNADER: De löpande kostnaderna är 
servicebolagets kontorskostnader som porto, papper, 
telefoni, IT, försäkringar, resekostnader samt expertråd 
som t ex juridisk rådgivning eller andra analyser.

• AVSKRIVNINGAR: Servicebolaget har under året gjort 
avskrivningar med 51 kkr.

Servicebolaget redovisar för 2018 ett resultat efter 
finansiella poster på 399 kkr, och ett överskott på 82 kkr 
efter bokslutsdispositioner och skatt.

I servicebolaget fanns vid årsskiftet tillgångar på 19 792 
kkr varav placerade medel på 4 966 kkr.

Placeringarna är gjorda i olika räntefonder och 
obligationsfonder i enlighet med stadgarna.

Föreningen
Svenska Stadsnätsföreningens intäktssida för 2018 
består av medlemsintäkter på 224 kkr. Kostnaderna har 
uppgått till 222 kkr, som i huvudsak är utförda tjänster från 
servicebolaget. 

I föreningen fanns vid årsskiftet tillgångar på 2 451 
kkr, varav placerade medel på 653 kkr. Placeringarna är 
gjorda i olika räntefonder och obligationsfonder i enlighet 
med stadgarna.

2018 års intäkter, kkr 2018 års kostnader, kkr

A:  Produkter & tjänster 
6 583 (5 638)

B:  Projekt 1 357 (1 946)
C:  Konferenser  

10 436 (9 674)
D:  Service avgifter  

7 770 (7 060)

A:  Inköp tjänster &  
material 9 320 (8 573)

B:  Externa resurser  
2 377 (1 421)

C:  Lokalkostnader  
1 164 (1 129)

D:  Personalkostnader 
9 050 (8 544)

E:  Löpande kostnader 
3 751 (4 533)

F:  Avskrivningar 51 (64)
G:  Övriga rörelse

kostnader 0 (75)
Finansiella poster 34 (3)
Resultat efter finansiella 
poster 399 (20)

C

D
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B
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B

A

C

D

21
113



114

SSNF4
Maskinskriven text
Bilaga 2



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124

SSNF4
Maskinskriven text
Bilaga 3



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



Granskningsrapport t紺Stvrelserna for:

Svenska Stadsn誹sforeningen, Org.nr 818001-5516

Svenska stadsnatsforeningens Serviceboiag, Org.nr 556676-6076

しelくmannareVisorema ska= granska om boIagets ver看くSamhet sk6ts pa ett軸dam訓senIigt och fr急n

ekonomisk synpunkt t冊redsst訓ande satt och om bolagets intema kontro=計t冊acklig.

Som lekmanna「evisorer f61jer vi verksamheten genom att v=6pande erh訓er sam輔ga dokument och

PrOtOko冊r轟foreningen och serviceboiagets styrelsem6ten, Samt dokument som tas fram i

Samband med revisionen.

Styreiseprotoko= och d訓t冊6rande hand=ngar har under aretvarit tydIiga och hargett oss en bra

b冊av styreIsens och VDs arbete. Den ekonomiska redovisningen samt VD-raPPOrten beskriver

Verksamheten och ekonomin v引bade i f6reningen och i servicebolaget.

Åven verksamhetsberatteisen hargranskats och vi anser att den ger en bra b胴av ve「ksamheten

under2018.

Varsamlade bed6mning for aret 2018 g6r att vさrgranskningsrapport lamnas utan anm訓kning.

Norrt判e och 」6nk6ping den l mars 2019

託∴諸宗/了//レ

Ulf Svensson, Lekmannarevisor
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SAMMANFATTNING

Verksamhetsplanen är styrande för allt löpande arbete 
som utförs inom servicebolaget och föreningen. Verksam
heten bedrivs inom ramen för de tre områdena Kunskaps
lyftet, Nät i världsklass och Tillsammans. Det operativa 
arbetet styrs av ett antal definierade viktiga händelser och 
som alla syftar till att stödja uppfyllandet av de fem formu
lerade övergripande ambitionerna för verksamheten:

1.  Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt 
driver på det digitala samhällets långsiktiga och hållbara 
utveckling.

2.  Kommersiella och offentliga samarbetspartners upp
lever att stadsnäten är en part som kombinerar lokala 
och nationella erbjudanden på ett enkelt, tryggt samt 
driftsäkert sätt. 

3.  Stadsnäten är sammantaget den största aktören på 
grossistmarknaden för bredbandsinfrastruktur.

4.  Kommuner, landsting och regioner erbjuder digitala 
tjänster över robust fiberinfrastruktur.

5.  Alla stadsnät följer Stadsnätsföreningens öppenhets
deklaration.

Scenario för 2019
Allt fler kommuner närmar sig nu regeringens bredbands
mål, men fortfarande återstår många vita fläckar som ska 
byggas ut. Det måste till ett ökat samarbete mellan det 
offentliga och branschens olika aktörer för att komma 
närmare en lösning. Samtidigt så behöver trådlös teknik 
kunna komplettera trådbunden teknik då det inte är eko
nomiskt försvarbart att bygga trådbundet överallt.

Under året behöver stadsnäten ägna mer tid åt att skapa 
förståelse och insikt hos sina kommunledningar då det 
efter förra årets val har uppstått en hel del förändrade  
politiska mandat i kommunerna med nya blocköverskri
dande koalitioner samt alliansstyren i högre utsträckning.

På riksplanet har vi en helt ny parlamentarisk situation 
där den tidigare regeringen med S och MP i spetsen styr 
med stöd av L och C. Om det innebär några nya konse
kvenser eller andra spelregler att förhålla sig till återstår 
att se. Föreningen kommer nogsamt följa utvecklingen 
samt fortsättningsvis driva dialogen med de styrande. I år 

är det Europaparlamentsval i Sverige, vilket innebär nya 
parlamentariker som behöver förstå den svenska bred
bandsmodellen. Stadsnätsföreningens insatser på EUnivå 
kommer succesivt att behöva byggas upp.

Stadsnätsföreningen fortsätter med sitt kontinuerliga 
arbete; att sprida kunskap om stadsnäten, arbeta för att 
stadsnäten ska ha likvärdiga förutsättningar att verka på 
marknaden som övriga branschaktörer och att lokal och 
regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde.

Säkerhet kommer fortsatt att vara i fokus. Kraven på nät
ägare ökar, näten måste kunna motstå antagonistiska hot 
såsom sabotage, extremism och samtidigt fungera under 
extraordinära förhållanden som exempelvis vid storm 
eller långa strömavbrott. Arbete inom säkerhetsområdet 
är något som Stadsnätsföreningen prioriterar till nytta för 
medlemmarna. Exempel är uppdaterade ledningssystem 
för driftsäkerhet för IoT, Robust fiber, SiSG såväl som pro
cesser och mallar för att hjälpa medlemmarna att uppfylla 
kraven på robusthet och driftsäkerhet.

Branschen befinner sig i förändring. Konsolideringar gör 
de nationella aktörerna på marknaden starkare, effekti
vare och mer krävande både som konkurrenter och som 
kunder. PTS utreder hur en ny reglering för den svenska 
bredbandsmarknaden ska se ut. EU har fattat nytt beslut 
om en kodex för telekombranschen, en modell som i 
mycket pekar på vikten med en uppdelad marknad med 
olika aktörer i olika delar av värdekedjan, en s k grossist
modell. Det pågår ett arbete inom regeringen om en 
anpassning till den svenska marknaden och ska vara klart 
för remiss till sommaren.  

En viktig uppgift för Stadsnätsföreningen är att fortsatta 
arbetet med att stärka stadsnätens samverkansförmåga, 
dels genom att samla stadsnäten till gemensamma kun
derbjudanden, dels genom att hjälpa till öka dialogen med 
både ägare och regionala företrädare samt dels att sprida 
kunskap om andras erfarenheter för att stadsnät ska få 
inspiration och kunskap om hur andra gått till väga och 
vilka resultat de uppnått. 

NÄT I VÄRLDSKLASS TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET
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Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en viktig process som hjälper föreningen att i möjligaste mån vara beredda  
på förändringar i omvärlden som påverkar stadsnäten direkt eller indirekt. Genom omvärldsanalys kan föreningen för
bättra handlingsberedskapen och få underlag till gemensamma prioriteringar och verksamhetsutveckling. Syftet är att 
få en bild av förändringar i omvärlden som påverkar stadsnätens förutsättningar och som kan fungera som underlag till 
föreningens långsiktiga planeringsarbete. 

Stadsnätsföreningen har identifierat nio olika omvärldsfaktorer som också beskrivits med händelser. Därefter  
studerades hur stadsnäten kan tänkas påverkas av dessa händelser och vad Stadsnätsföreningen ska göra. 

Verksamhetsplanen är ett resultat av detta arbete och den används som styrdokument för det löpande arbetet.

Organisation
Bemanning
Vid ingången av 2019 finns det sju tillsvidareanställda resurser i servicebolaget: 

VD Mikael Ek anställd sedan mars 2009
Sakkunnig samhälle och politik Camilla Jönsson anställd sedan januari 2010
Kanslichef Viktoria Lundquist anställd sedan augusti 2018
Utveckling och säkerhetschef Jimmy Persson anställd sedan juni 2012
Chef PR & kommunikation Louise Thorselius anställd sedan mars 2015
Regional samverkan Per Fröling anställd sedan september 2015
Kommersiell produktchef Per Lindström anställd sedan april 2017

Konsulter och underentreprenörer
För en så pass omfattande och vitt spridd verksamhet som föreningen bedriver så används flera olika konsulter  
och underentreprenörer för att klara av att leverera efterfrågade produkter och tjänster till medlemmarna.  
Exempel på sådana:

Eventool (Mia Forslöf) ansvarar för föreningens konferenser, möten och utbildningar
DigPro ansvarar för drift och förvaltning av CESAR2
EkoT (Lars Björkman) projektledning, och kravställningar samt förvaltning
Peter Bryne gemensamma affärer och 5Gutveckling

INLEDNING
4
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Bredbandsmålet 2020 
• Det nationella bredbandsmålet lovar snabbt bredband 

till 95 procent av landets hushåll och senast 2020 ska 
det vara uppnått. För kommunerna finns det nu behov 
av att utvärdera hur man ligger till gentemot målet. 

• När det gäller utbyggnad av bredband till vita fläckar 
kan det för vissa hushåll vara relevant med trådlös tek
nik som för att bidra till bredbandsmålen uppfylls. 

• Allt fler stadsnät blir färdiga med sin utbyggnad. Det 
ställer krav på verksamheterna att utveckla sin verksam
het från en utbyggnadsorganisation till att gå in i nästa 
skede och se på hur den befintliga nätinfrastrukturen 
kan utvecklas ytterligare och användas i kommunens 
och övriga samhällets digitalisering.

• Under 2019 satsar IPOnly återigen på fiber till villor  
efter att de drog i handbromsen förra året. Telia har avi
serat lägre nivå av fiberutrullningen till villor, men fortsät
ter investera i både mobil och fibernäten samtidigt som 
de stänger ner delar av det gamla kopparnätet.

Vita fläckar riskerar att hämma digitaliseringen 
• Allt fler kommuner närmar sig regeringens bredbands

mål, dock återstår fortfarande många vita fläckar som 
måste lösas. I de kommuner som inte klarar av utbygg
naden av digital infrastruktur kan klyftor komma att 
skapas och det finns risk för att dessa växer i takt med 
att kommunernas verksamhet digitaliseras. 

• Det är kommunerna själva som i hög utsträckning 
tvingas lösa finansieringen för de vita fläckarna efter
som regeringens budgetsituation de närmsta åren kan 
komma att innebära att viktiga bredbandsstöd skjuts på 
framtiden. 

Radionät en viktig komplementär  
i bredbandsutbyggnaden
• Efter 2020 bedömer PTS att det huvudsakligen är 

hushåll i glesbefolkade områden som saknar bredband 
med hastigheter som motsvarar regeringens mål om 
100 Mbit/s. För dessa hushåll är trådlös teknik relevant 
för att komplettera trådbunden teknik i bredbandsut
byggnaden på landsbygden och bidra till bredbands
målen uppfylls. Något som går i linje med regeringens 
bredbandstrategi där målet kan uppnås genom att 
kombinera både fast och trådlös teknik. 

Mobilutveckling 
• Telenor och Tele2 kommer tillsammans att bygga ett 

gemensamt och rikstäckande 5Gnät i Sverige. Det ge
mensamma 4Gnätet de redan har tillsammans kommer 
att byggas ut till 50 procent, vilket innebär tusentals 
nya basstationer över hela Sverige. Den första kunden 
planeras få tillgång till 5G i storstäderna 2020. 

• Telia kommer att bygga ett helt eget nät utan samarbe
te med någon annan operatör och de beräknar också 
lansera 5G till kunderna under 2020.

• Tre är den enda mobiloperatören som är utan frekvens
utrymme i 700 MHzbandet som kan användas för att  
bygga ut 5G. Operatören Tre har dock överklagat  
auktionen till förvaltningsrätten. 

Internet of Things 
• IoTtjänster fortsätter under 2019 att etableras som 

smarta digitala tjänster. 
• Införandet av IoT är något medvetet och det är inget 

som händer av sig självt. Det behövs ett välutvecklat 
partnerskap och en strategi där man tillsammans med 
olika aktörer tar fram produkter och syr ihop lösningar. 

• På några års sikt är det sammantaget kommunerna som 
är den största nyttjaren av IoT. Stadsnäten kan därför 
få en nyckelroll genom att erbjuda grossisttjänster för 
IoTaktörer oavsett infrastruktur. 

Förändrad ekonomi för landets kommuner kan komma 
att öka pressen på stadsnäten 
• SKL uppskattar att behovet av välfärd ökar betydligt 

snabbare än skatteintäkterna. Därtill har välfärden stora 
investerings och rekryteringsbehov. Flera kommuner 
och då speciellt mindre kommuner får det svårt att klara 
av att leverera välfärdstjänster. Enligt Konjunkturin
stitutet nådde högkonjunkturen sin höjdpunkt under 
första halvåret 2018 och ekonomin är nu på väg in i en 
avmattningsfas samtidigt som Riksbanken påbörjat rän
tehöjningar. Negativa förtecken i en lågkonjunktur är att 
kommunernas ekonomi stramas åt p g a ökade omkost
nader och vikande skatteunderlag. Det finns en risk att 
vi kan få bevittna att flera kommuner tvingas till försälj
ning av lönsamma kommunala verksamheter. Samtidigt 
som konjunkturen är på väg att vända nedåt står vår 
industri inför positiva och omvälvande utvecklingspo
tentialer pga. digitaliseringen, som är en nödvändighet 
för kommunerna att klara välfärden framöver. 
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• Digitaliseringen kan göra kommunernas områden och 
verksamheter mer säkra, rationella och effektiva. Rätt 
använd kan digitaliseringen också användas för att 
automatisera rutinartade uppgifter, användas för att 
sprida och sammanställa information så att den alltid 
finns tillgänglig och för att kunna frigöra resurser som 
kan användas där det finns behov. 

• De kommuner som kan ställa om och dra nytta av digi
taliseringens fördelar och effektivt kunna leverera väl
färdstjänster blir konkurrenskraftiga. Men det kommer 
att behövas ny kompetens och nya resurser samtidigt 
som de traditionella verksamhetsdelarna måste löpa på. 

Konsolidering och effektivisering 
• De nationella aktörerna har blivit starkare efter konso

lideringar och rationaliseringar och möjligheterna att 
göra offensiva förvärv på den nordiska marknaden har 
nu blivit färre. Däremot kan internationella aktörer  
mycket väl komma att vilja växa sig starkare genom 
förvärv av en stor nordisk aktör, och därmed skapa en 
starkare global aktör. 

• Telia har i år fått en ny stark konkurrent på marknaden, 
genom Com Hem och Tele2s sammanslagning. Nya 
Tele2 förväntas stärka sin position vilket ökar pressen 
på övriga aktörer på marknaden och förväntas kunna 
utmana Telias breda utbud av helhetslösningar och 
tjänster. Jämfört med Telia har nya Tele2 en stor svaghet 
genom att de saknar en omfattande accessinfrastruktur. 

• Enligt Telia själva ska bolaget fokusera på kostnaderna 
även 2019, och förstärka sig med digitala kanaler och 
dataanalys. När Telias köp av Bonnier Broadcasting  
genomförs kan det komma att innebära ytterligare 
ett år med fokus på interna processer, organisations
förändringar. Telias dominans i både nät och tjänsteled 
skapar nya monopolsituationer. 

• Fler stadsnät samverkar i högre utsträckning för att  
kunna göra gemensamma inköp och få stordrifts
fördelar. Detta skapar bättre förhandlingsläge för 
stadsnäten gentemot leverantörer och andra sam
arbetspartners, vilket gör att de kan hävda sig bättre 
konkurrensmässigt i en alltmer konsoliderad värld.

• Fler stadsnät samverkar också för att kunna göra 
gemensamma affärer i syfte att kunna locka till sig nya 
kundgrupper och möta upp en ökad efterfrågan.

Fiberaffären
• Konkurrensen är hög och svartfiberpriserna pressas ner 

bland annat efter Telias lansering av ett offensivt pris
erbjudande till sina kunder på singelfiber. Stadsnäten 
ser över sina erbjudanden. 

• De nationella bolagens effektiviseringar innebär också 
att de går över till digitaliserade förfrågningar. Flera 
stadsnät importerar in anslutningspunkter till CESAR2 
för att stödja den digitaliseringen.

• Kapacitetsprodukter är en växande marknad för 
stadsnäten. I CESAR2 finns funktion som stödjer sådan 
affärer. 

• Flera kluster av stadsnät utreder möjligheten att kunna 
sammankoppla sina nät och erbjuda en regional  
fiberprodukt, som en kedja i en nationell fiberprodukt  
– stadsnätsfiber.

• Operatörers intresse för att hyra fiber till villor växte 
under förra året. För att möta den ökade efterfrågan 
togs det fram en standardiserad fiberprodukt för villa
marknaden. Under 2019 införs produkten som en del av 
CESAR2avtalet. 

Säkerhetspolitiska läget 
• Sverige, och andra länder, kommer även i fortsättningen 

att utsättas för cyberangrepp och underrättelseverk
samhet. 

• Det finns ett fortsatt politiskt fokus på säkerheten.  
I förlängningen innebär detta bland annat ökade krav 
på den kommunala nivåns ansvar eftersom kommuner
na har hand om omsorg, skola och kritisk infrastruktur 
såsom värme och vattenreningsverk, el och ITinfra
struktur. 

• Stadsnät som nätägare av samhällskritisk infrastruktur 
är en del av det civila försvaret och därmed totalförsva
ret. Det innebär att stadsnäten måste hantera nätsäker
het, logiska hot, fysiska angrepp och förhindra mjuka 
intrång. 

Fiber en samhällskritisk infrastruktur 
• Säkerhet är fortsatt i fokus likaså aktualiseras säkerhets

läget. Det innebär att stadsnäten som nätägare ställs 
inför tuffare krav eftersom fiberinfrastruktur transporte
rar samhällets mest kritiska funktioner. 

• Erfarenheter från 2018 innebär också att beredskap 
för extrema väderhändelser behöver införlivas i det 
ordinarie säkerhetsarbete. Det handlar både om hur 
den egna verksamheten är rustad för att klara extrema 
händelser men även om leverantörers möjlighet att med 
kort varsel förse branschen med material.
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• Kraven ökar ytterligare på att nätägare verkligen lever 
upp till kraven på robusthet och driftsäkerhet. Detta kan 
till och med innebära att det blir en överlevnadsfråga för 
nätägare att arbeta in processer, rutiner och innovativa 
tekniska lösningar för att åstadkomma robusthet och 
tillgänglighet som samhället och totalförsvaret kräver 
av oss som samhällsaktör. Näten måste kunna motstå 
antagonistiska hot såsom sabotage och extremism. De 
ska också fungera under extraordinära förhållanden 
som exempelvis vid storm och långa strömavbrott. 

• Hög driftsäkerhet i kombination med ett informations
säkerhetsarbete blir en framgångsfaktor med stark och 
tydlig koppling till kommunen. De aktörer som lyckas 
marknadsföra sig som ledande inom säkerhet med tryg
ga och pålitliga bredbandstjänster vinner marknadsan
delar på andras bekostnad. Det innebär nya möjligheter 
för nätägare då förståelsen och behovet av en robust 
infrastruktur sannolikt ökar.

Säkra upp med blockchain 
• Det har spekulerats om att blockkedjor ska kunna 

användas till många olika applikationer. Men block
kedjor har ifrågasatts som metod, något som behöver 
både diskuteras och prövas. Blockkedja är en teknik 
som skulle kunna användas vid storskaligt införande av 
IoT. Med blockkedjor är det meningen att du ska kunna 
säkra transaktioner, kostnadseffektivitet, effektivt data
utbyte och skalbar säkerhet. Effekten blir att även om 
hackare lyckas få tillgång till ditt konto kommer de inte 
nödvändigtvis få tillgång till hela IoTekosystemet.

Fastighetsägare 
• Det är fastighetsägaren som beslutar om vilken nätinfra

struktur som ska finnas i fastigheten och operatörerna 
måste via avtal få godkänt att använda fastighetsnätet 
för att nå slutkunderna. Ansvarsfördelningen mellan 
operatörer och fastighetsägare behöver ses över under 
året för att kunna upprätthålla driftsäkerhet för bred
band.

• Dessutom behöver dialogen mellan nätägare och fastig
hetsägare komma igång gällande den avgift som tas ut 
för att operatörer ska få tillträde till ett fastighetsnät eller 
för att dra fram nya förbindelser till fastigheten. 

Politiken 
• På riksplanet har vi en helt ny parlamentarisk situation 

där den tidigare regeringen med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet fortsätter regera med stöd av både 
Liberalerna och Centern, vilket är en ny parlamentarisk 
situation. Föreningen följer nogsamt utvecklingen och 
kommer även fortsättningsvis driva dialogen med de 
styrande. 

• Jämfört med förra valet är det fler kommuner som har 
blocköverskridande och alliansstyren jämfört med 
rödgrönt styre. Det kan innebära nya direktiv till kom
munens verksamheter och bolag, vilket kan påverka 
stadsnätens verksamheter. Det har aldrig varit viktigare 

för ett stadsnät att vara nära sin politiska ledning.
• I år är det Europaparlamentsval i Sverige, vilket innebär 

nya parlamentariker som behöver förstå den svenska 
bredbandsmodellen. Stadsnätsföreningens insatser på 
EUnivå kommer succesivt att behöva byggas upp.

• Storbritannien lämnar EU i år, vilket innebär att Sverige 
får ett mandat extra i parlamentet men missar en viktig 
samarbetspartner i viktiga förhandlingar. 

Regionerna i Sverige 
• Den 1 januari 2019 tog det sista landstinget steget och 

ombildades till region. Nu uppdateras lagar och förord
ningar i syfte att begreppet ”landsting” successivt ska 
försvinna. 

• Regionerna ansvarar för bland annat tillväxtfrågor, håll
bar regional utveckling, samhällsplanering, miljö och 
klimatarbetet samt infrastruktur. Exempelvis handhar de 
bredbandsfrågan och ska stödja kommunerna i deras 
arbete med bredbandsfrågor därtill samordna aktörer 
som är verksamma inom bredbandsområdet. 

• De regionala bredbandskoordinatorerna är organisera
de under respektive region. 

• Det finns en risk att bredbandsfrågorna blir nedpriorite
rade i en organisation som handhar många olika frågor.   

Lagar och regler
• Under 2019 ska eprivacy regulation, EPR, implemen

teras i svensk lag. Det handlar om att säkra integriteten 
i elektronisk kommunikation och kräver en analys om 
åtgärder såsom förändrade processer och rutiner för nät
ägare som hanterar exempelvis hårdvara till slutkunder. 

• Den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation 
har trätt i kraft och Sverige har nu två år på sig att imple
mentera det nya direktivet i svensk lag. Till sommaren 
planeras det nya lagförslaget att remitteras. 

• I år beslutar förmodligen Datainspektionen om det 
första kännbara straffet för GDPRbrott. Datainspektio
nen fortsätter sina granskningar och kan besluta att ett 
företag som missköter sig eller har bristande rutiner för 
att skydda personuppgifter måste betala en administra
tiv sanktionsavgift. 

• Reglering av bredbandsmarknaden. PTS styrelse  
kommer att fastställa nytt SMPbeslut till sommaren.  
I det senaste utkastet, som PTS remitterade, vidmakt  
höll PTS att Telia är den dominerande aktören på  
fiber marknaden. 
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VERKSAMHETEN

KUNSKAPSLYFTET

PÅVERKAN

KUNSKAP

AVTAL &  
VERKTYG LAGAR &

REGLER

NÄT I VÄRLDSKLASS

UTVECKLING

REGIONAL  
SAMVERKAN

MÖTES- 
PLATSER

TILLSAMMANS

Verksamhetsplattformen
Stadsnätsföreningens verksamhetplattform är indelad i tre strategiområden såsom Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans. De fem övergripande ambitionerna och dess viktiga händelser återfinns under dessa tre strategiområden.  

Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets  
långsiktiga och hållbara utveckling.1

Kommuner, landsting och regioner erbjuder digitala tjänster  
över robust fiberinfrastruktur.4

Kommersiella och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som  
kombinerar lokala och nationella erbjudanden på ett enkelt, tryggt samt driftsäkert sätt. 2

Alla stadsnät följer Stadsnätsföreningens  
öppenhetsdeklaration.5

Stadsnäten är sammantaget den största aktören på grossistmarknaden  
för bredbandsinfrastruktur.3

Stadsnätsföreningens fem ambitioner
Stadsnätsföreningen har formulerat fem övergripande ambitioner fram till 2020.  
Ambitionerna är ett stöd för det som verksamheten ska åstadkomma.

8
145



Stadsnätsföreningen ska driva stadsnätens intressen genom  
påverkansarbete och dessutom öka kunskapen om stadsnäten,  
branschen och digitaliseringen etc. Inom området Påverkan drivs  
specifikt stadsnätens unika intressen. Olika riktade aktiviteter genom
förs mot förtroendevalda eller andra intressenter. Syftet med arbetet 
är att stärka stadsnätens röst i den nationella debatten. Inom Kunskap 
drivs olika kunskapshöjande insatser mot förtroendevalda och andra 
intressenter för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter 
och vad den innebär för samhällets utveckling.  

Prioriterade områden och huvudsakliga händelser 2019 
Påverkan 
• Stadsnäten har likvärdiga förutsättningar att verka på marknaden 

som övriga branschaktörer (A1). 
• Lokal och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde (A1).

Vad görs generellt inom påverkan utöver händelserna kopplat till 
ambitionerna
• Närvara vid olika konferenser, mässor och andra händelser som 

exempelvis Almedalsveckan med syfte att verka för stadsnätens 
intressen. 

• Stadsnätsmagasinet och föreningens två digitala informationsbrev 
ges kontinuerligt ut under året för att sprida kunskap och nyheter 
om vår bransch. 

• Arbete med att synas i medierna fortsätter, med såväl nyhetsartiklar 
som debattinlägg. 

• Föreningen stödjer medlemmarna genom att vara remissinstans. 
Under året besvaras remisser om branschen från reglerade myndig
heter och departement löpande att besvaras. 

• 2019 är det Europaparlamentsval, vilket innebär nya parlamentariker 
som behöver förstå den svenska bredbandsmodellen. 

• Stadsnätsföreningens insatser på EUnivå kommer succesivt att 
byggas upp.

Kunskap
• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa bättre förutsätt

ningar för marknadens aktörer att nå regeringens bredbandsmål 
(A3).

• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse för fiberin
frastruktur som en förutsättning för övrig telekominfrastruktur (A3).

• I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en förståelse för att 
mer än bara fastigheter behöver anslutas för att skapa förutsättningar 
för ett digitalt samhälle (A3).

• SKL och föreningen bedriver ett gemensamt informationsarbete om 
hur robusta digitala välfärdstjänster bör upphandlas (A4).

• Föreningens öppenhetsdeklaration är generellt accepterad av 
stadsnäten (A5).

• Det finns en förståelse hos samtliga stadsnät för Stadsnätsförening
ens definition av öppenhet. (A5).

Vad görs generellt inom kunskap utöver händelserna kopplat till 
ambitionerna
• Fortsatt kontinuerligt arbete med att sprida kunskap om stadsnäten. 
• Delta i regeringens Bredbandsforum och andra viktiga forum.

KUNSKAPSLYFTET

Magasinet Stadsnätet 
skickas ut till föreningens 
medlemmar samt övriga 
intressenter två gånger 
per år.

2019 är det Europaparlamentsval, vilket innebär nya  
parlamentariker som behöver förstå den svenska  
bredbandsmodellen. 

Stadsnätsföreningen har närvarat vid olika 
konferenser, mässor och andra händelser som 
exempelvis i Vara med syfte att verka för 
stadsnätens intressen. 
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Nät i världsklass ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig 
och teknisk utveckling. Syftet är att ge medlemmarna förutsättningar 
för att kunna uppnå effektivitet och god lönsamhet i sina lokala och 
regionala affärsverksamheter. Många frågor handlar om standardise
ring. Tillsammans med medlemmarna tar föreningen fram affärsavtal 
eller branschavtal som stödjer medlemmarnas affärer. För att möta 
politikers och myndigheters beslut vad gäller lagstiftning eller andra 
regelverk sker framtagning och utveckling av riktlinjer, rekommenda
tioner samt olika former av stöd för att hjälpa medlemmarna.  

Prioriterade områden och huvudsakliga händelser 2019 
Avtal och verktyg
• Stadsnätens erbjudanden är en av flera bidragande faktorer  

i samhällsutvecklingen (A1). 
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (A1). 
• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som skapar 

förutsättningar för nya produkter, tjänster och framförallt välfärds
tjänster (A2). 

• Ett större antal stadsnät har utvecklat och integrerat IoT som en del 
av den befintliga affären (A2). 

• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en nationell 
fiberprodukt – stadsnätsfiber (A2).

• Det finns kunskap om robusthet hos kunderna och berörda intres
senter. Fibernäten planeras för robusthetens principer med möjlig
het att skapa redundans på olika nivåer så att resilienta transmissi
onstjänster kan erbjudas (A2).

• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning av till
gänglighet och kvalitet är framtagen som föreningens medlemmar 
använder (A2).

• Stadsnäten erbjuds utbildning, goda exempel och gemensamma 
avtalsmallar inom IoT (A2).

• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris och störnings
hantering (A2).

• Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan fastighetsägare och 
nätägare är framtaget (A3). 

• Digitala samhällstjänster över en robust fiberinfrastruktur har  
produktifierats (A4).

• 60 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet 
(A4).

NÄT I VÄRLDSKLASS

60%
av stadsnäten uppfyller 
kraven på robusthet och 

driftsäkerhet

Presentation om krishantering för stadsnäten.

Att säkerställa rätt grävdjup för att 
exempelvis undvika avgrävningar är 
ett exempel på hur fibernät anläggs 
enligt Robust fibers anvisningar.
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40%
av utbudet i CESAR2  

finns med angivna  
anslutningspunkter

Vad görs generellt inom avtal och verktyg utöver händelserna kopplat 
till ambitionerna 
• Stadsnäten har fått hjälp i sina dagliga affärer genom utvecklings

projekt, standardisering och partnerskap med leverantörer etc. 
• Det gemensamma branschavtalet, tjänsteleverantörsavtalet, har fått 

stort genomslag och möjliggör att konsumenter får ökat tjänsteut
bud för bredband.

• Det nya leverantörsavtalet förenklar stadsnätens affärer med leve
rantörer under telekomundantaget.

• Affärer på förbindelser genom C2API har möjliggjorts i CESAR2. 
• C2API för koppling till CRMsystem är under utveckling.
• Svartfibertillvilla införs som en del av CESAR2avtalet. 
• Produkter för inplacering och våglängdsförbindelser är införda i 

CESAR2.
• 40% av utbudet i CESAR2 finns med angivna anslutningspunkter.
• 40% av säljarna i CESAR har lagt upp produkter och prissatt dem.
• Ny version av avtalspaketet för CESAR2 lanseras. 
• Robust digital infrastruktur etableras som koncept och hanterar 

branschgemensam standardisering kring robusthetshöjande åtgär
der inom sektorn.

Lagar och regler
• Det finns ett gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet 

för stadsnäten. (A1).

Vad görs generellt inom lagar och regler utöver händelserna kopplat 
till ambitionerna 
• Uppdaterat ett ledningssystem för driftsäker med IoTsäkerhet.
• Samtliga medlemmar i SiSG använder Navet.
• Robusta fastighetsnät lanseras i början av året. Information om detta 

ska föreningen sprida kunskap om. 
• Riksdagen antog en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 

1 april 2019. Det finns koncept för säkerhetsarbetet för stadsnät 
framtaget.  

• Medlemmar får hjälp och tolkning vid införandet av lagarna GDPR 
och EPR. När det gäller GDPR följer också föreningen noggrant 
Datainspektionens tillsynsarbete. Eprivacy regulation, EPR, ska im
plementeras i svensk lag och det kräver analyser om vilka åtgärder 
som behöver vidtagas. 

• Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation ska implemen
teras i svensk lag och remitteras under året. Stadsnätsföreningen 
följer Näringsdepartementets arbete noga. 

• Till sommaren ska PTS styrelse fastställa nytt SMPbeslut (significant 
market power), gällande bredbandsmarknaden. Föreningen följer 
PTS SMParbete. 

NÄT I VÄRLDSKLASS

Stadsnätsföreningens filminspelning av  
presentationen svartfiber till villa, Jimmy Persson. 
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Stadsnätsföreningen är en medlemsstyrd organisation. Syftet med 
området Tillsammans är att på olika sätt stimulera medlemmarna till 
samarbete där de samlar erfarenheter och byter kunskap med varan
dra. Tillsammans med medlemmarna tar föreningen sig an aktuella 
frågeställningar och utmaningar för att sprida tankar, idéer och  
erfarenheter som ger inspiration. 

En annan viktig uppgift är att blicka framåt och försöka finna medlem
marnas roller i utvecklingen av det digitaliserade samhället. För detta 
kommer det behöva startas nya branschutvecklingsprojekt som kan  
bli underlag för nya produkter som syftar till att hjälpa medlemmarna  
i sina affärer. 
 

Prioriterade områden och huvudsakliga händelser 2019 
Regional samverkan
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare om olika 

roller (A1).
• Stadsnäten är delaktiga i framtagandet av regionala utvecklings

planer i aktuella regioner (A1).
• En dialog gällande branschöverenskommelse kring öppenhet är 

initierad (A5).

Vad görs generellt inom regional samverkan utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna 
• Föreningen håller medlemsmöten inom respektive region i syfte att 

stärka samverkansförmågan. 
• Föreningen träffar kommunledningar, utan eget stadsnät och som 

saknar strategisk bredbandskompetens, för att stödja dem i sitt 
vägval. 

• Föreningen agerar som remissinstans för regionala bredbands
strategier och regionala utvecklingsstrategier tillsammans med 
berörda medlemmar. 

Utveckling
• Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten i den digitala 

utvecklingen (A1).
• Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra viktiga  

intressenter (A4).
• En dialog gällande branschöverenskommelse kring öppenhet är 

initierad (A5).
• Föreningen erbjuder stöd till de stadsnät som öppnar upp sina nät 

(A5).
• Medlemmarna ska erbjudas utbildning inom olika områden som juri

dik, affärsmannaskap, robust fiber och säkerhetsskyddsarbete etc. 

Mötesplatser
• Ett flertal möten genomförs mellan föreningen och dess medlemmar 

under året, som exempelvis leverantörsträffen, stadsnätschefsnät
verket samt marknadsnätverket.

• Två stora konferenser arrangeras också för branschen såsom  
Årskonferensen och Bredbandsbåten.

TILLSAMMANS

Stadsnätsföreningen arrangerar Årskonferensen  
och Bredbandsbåten varje år.

12
149



EKONOMI

Serviceavgifterna ska täcka de löpande kostnaderna för operativa 
funktioner och kansli. Deltagaravgifter betalas för de produkter och 
tjänster medlemmarna använder sig av, exempelvis CESAR2.

Konferens- och kursavgifter
Uppdragsintäkter till exempel förvaltning Robust fiber som betalas  
av Post och telestyrelsen (PTS).

Intäktsbudget 2019

• INKÖP, TJÄNSTER & MATERIAL: Hit hänförs främst omkostnader  
för kommunikation, driftskostnader för produkter och tjänster, 
genomförande av konferenser, produktion av Stadsnätsmagasin, 
nyhetsbrev samt webben.

• EXTERNA KONSULTER, PROJEKT: Hit hänförs främst kostnaderna 
för de resurskonsulter som används i de olika projekten.

• OPERATIVA FUNKTIONER: Hit hänförs främst konsultkostnader  
i rullande servicefunktioner.

• ÖVRIGA KOSTNADER: Hit hänförs servicebolagets olika kontors
kostnader som porto, papper, telefoni, IT, försäkringar, resekost
nader samt expertråd som PRbyrå, juridisk rådgivning och olika 
analyser och undersökningar.

• AVSKRIVNINGAR: Servicebolaget beräknas under året göra  
avskrivningar med 52 kkr.

Stadsnätsföreningens intäkter, kkr Stadsnätsföreningens kostnader, kkr

A:  Konferenser 9 400
B:  Cesar 3 500
C:  Stadsnätsfabriken 1 980
D:  Projekt 3 651
E: Serviceavgifter 8 280

A:  Inköp, tjänster, material 9 062
B:  Externa konsulter, projekt 3 591
C:  Lokalkostnader 1 187
D:  Löpande kostnader 3 956
E: Personalkostnader 8 956

A

BC
D

E A

B

C
D

E

Omsättningen beräknas uppgå till 26,8 Mkr
Totala omkostnader beräknas till 26,7 Mkr

Kostnadsbudget 2019
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TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET

• Stadsnäten har likvärdiga förutsättningar att verka på marknaden som 
övriga branschaktörer (M1).

• Lokal och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde (M1).
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare om olika 

roller (M1).
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1).
• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa bättre förutsätt

ningar för marknadens aktörer att nå regeringens bredbandsmål. (M2)
• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse för fiberinfra

struktur som en förutsättning för övrig telekominfrastruktur (M2).
• I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en förståelse för att mer 

än bara fastigheter behöver anslutas för att skapa förutsättningar för 
ett digitalt samhället. (M2)

• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa bättre förutsätt
ningar för marknadens aktörer att nå regeringens bredbandsmål. (M3)

• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse för fiberinfra
struktur som en förutsättning för övrig telekominfrastruktur (M3).

• I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en förståelse för att mer 
än bara fastigheter behöver anslutas för att skapa förutsättningar för 
ett digitalt samhället (M3).

• SKL och föreningen bedrivet ett gemensamt informationsarbete om 
hur robusta digitala välfärdstjänster bör upphandlas (M4). 

• Det finns en förståelse hos samtliga stadsnät för Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet.  (M5). 

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att 
stadsnäten uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära 
samhällsviktiga tjänster och funktioner (M1).

• Det finns en allmän kunskap hos nationella grossistkunder om 
att stadsnäten erbjuder nationella fiberprodukter (M2). 

• Stadsnätens ägare har en förståelse för den strategiska nyttan 
med att vara ägare av ett stadsnät. Investeringsviljan från 
ägarna är fortsatt hög (M3).

• Kommunerna, landstingen och regionerna använder sig av 
stadsnäten i allt större utsträckning för leverans av digitala 
välfärdstjänster (M4).

• En absolut majoritet av stadsnäten följer  Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5).

• Det finns en ökad förståelse bland stadsnäten för EU:s regula
toriska arbete (M5).

• Det finns en allmän förståelse hos politiken och andra 
relevanta aktörer om stadsnätens avgörande roll för Sveriges 
pågående digitaliseringsomställning (M1).

• Det finns en förståelse bland relevanta aktörer och beslutsfat
tare, på såväl nationell som EUnivå, om stadsnätens roll som 
garanten för ett sund konkurrens på grossistmarknaden (M3).  

• Det finns en samsyn i branschen om Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5).

• Det finns en ökad förståelse bland relevanta beslutsfattare på 
EUnivå gällande öppna nät enligt den svenska modellen (M5).

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter 
genom att erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och 
regioner via Kommentusavtal (M4).

• Det finns ett gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet för stadsnäten (M1).
• Stadsnätens erbjudanden är en av flera bidragande faktorer i samhällsutvecklingen 

(M1).
• Ett större antal stadsnät har utvecklat och integrerat IoT som en del av den befintliga 

affären (M2).
• Stadsnäten erbjuds utbildning, goda exempel och gemensamma avtalsmallar inom 

IoT (M2).
• Stadsnäten har höjt sin kompetens inom framtidssäker nätdesign (M3).
• Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan fastighetsägare och nätägare är 

framtaget (M3).
• Digitala samhällstjänster över en robust fiberinfrastruktur har produktifierats (M3).
• 60 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet (M3).
• Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten i den digitala utvecklingen 

(M1).
• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som skapar förutsättningar för nya 

produkter och tjänster (M2).
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en nationell fiberprodukt – 

stadsnätsfiber (M2).
• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning av tillgänglighet och kvalitet är 

framtagen som föreningens medlemmar använder (M2).
• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris och störningshantering (M2).
• Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra viktiga intressenter (M3).
• Föreningens öppenhetsdeklaration är generellt accepterad av stadsnäten (M5). 
• Föreningen erbjuder stöd till de stadsnät som öppnar upp sina nät (M5). 
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1).
• Det finns kunskap om robusthet hos kunderna och berörda intressenter. Fibernäten 

planeras för robusthetens principer med möjlighet att skapa redundans på olika nivåer 
så att resilienta transmissionstjänster kan erbjudas (M2).

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att stadsnäten 
uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära samhällsviktiga tjänster och 
funktioner (M1).

• Det gemensamma ledningssystemet för informationssäkerhet används av 
stadsnäten (M1). 

• Alla stadsnät bedriver ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa 
trygga och säkra nät (M1). 

• Nästan alla nät erbjuder produkter och tjänster enligt processer och rutiner 
för driftsäkra nät (M2). 

• Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan fastighetsägare och nätägare 
har fått genomslag (M3). 

• 80 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet (M4). 
• Offentlig sektor använder i allt större utsträckning stadsnäten som en samar

betspartner för digital utveckling. (M1). 
• Det har skapats en funktion för Single Point Of Contact i leveranskedjan (M2). 
• Stadsnätsfiber är en etablerad nationell produkt (M2). 
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en aktiv nationell 

fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2). 
• Stadsnäten arbetar strategiskt med nätdesign för att möta marknadens 

kommande behov av digital infrastruktur (M3). 
• Flera regioner har en bred representation i olika kompetensgrupper som 

berör kommuners, stadsnäts och andra intressenters digitalisering (M4). 

• 90 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet 
(M4).

• Gemensam plattform för leverans av digitala tjänster finns etablerade 
och används av flera regioner (M1). 

• Det finns en etablerad plattform för ny teknologi för digitala samhälls
tjänster med hög tillgänglighet, låg fördröjning och hög säkerhet (M3). 

• Alla avtal som stadsnät skriver bygger på Stadsnätsföreningens 
öppenhetsdeklaration i sin framtoning och intention. (M5). 

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter genom att 
erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt  (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och regioner via 
Kommentusavtal (M4). 

• Stadsnäten är delaktiga i framtagandet av regionala utvecklingsplaner 
i aktuella regioner (M1).

• En dialog gällande branschöverenskommelse kring öppenhet är 
initierad (M5). 

• Lokal och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde (M1).
• Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten i den digitala 

utvecklingen (M1).
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare om olika 

roller (M1).
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1). 
• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som skapar 

förutsättningar för nya produkter och tjänster (M2). 
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en nationell 

fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2).  

• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning av 
tillgänglighet och kvalitet är framtagen som föreningens medlemmar 
använder. (M2). 

• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris och störnings
hantering (M2).

• Etablerat en kontiunerlig dialog med Inera och andra viktiga 
intressenter. (M4). 

• Föreningens öppenhetsdeklaration är generellt accepterad av 
stadsnäten (M5). 

• Föreningen erbjuder stöd till de stadsnät som öppnar upp sina nät 
(M5).

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att 
stadsnäten uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära 
samhällsviktiga tjänster och funktioner (M1).

• Flera regioner har en bred representation i olika kompe
tensgrupper som berör kommuners, stadsnäts och andra 
intressenters digitalisering. (M4)

• Kommunerna, landstingen och regionerna använder sig av 
stadsnäten i allt större utsträckning för leverans av digitala 
välfärdstjänster (M4).

• Offentlig sektor använder i allt större utsträckning stadsnäten 
som en samarbetspartner för digital utveckling (M1).

• Det har skapats en funktion för Single Point Of Contact i 
leveranskedjan (M2). 

• Stadsnätsfiber är en etablerad nationell produkt (M2).
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en aktiv 

nationell fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2).
• Stadsnäten arbetar strategiskt med nätdesign för att möta 

marknadens kommande behov av digital infrastruktur (M3). 
• Det finns en samsyn i branschen om Stadsnätsföreningens 

definition av öppenhet (M5). 
• Det finns en ökad förståelse bland stadsnäten för EU:s regula

toriska arbete (M5). 

• Stadsnäten är en naturlig del av regionernas digitala utveckling 
(M1). 

• Det finns en ökad förståelse bland relevanta beslutsfattare på 
EUnivå gällande öppna nät enligt den svenska modellen (M5). 

• Det finns en samsyn i branschen om  Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5). 

• Gemensam plattform för leverans av digitala tjänster finns 
etablerade och används av flera regioner (M1). 

• Det finns en etablerad plattform för ny teknologi för digitala 
samhällstjänster med hög tillgänglighet, låg fördröjning och 
hög säkerhet (M3). 

• Alla avtal som stadsnät skriver bygger på Stadsnätsförening
ens öppenhetsdeklaration i sin framtoning och intention (M5). 

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter 
genom att erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och 
regioner via Kommentusavtal  (M4)

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

Viktiga händelser 2019

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

Viktiga händelser 2019

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

Viktiga händelser 2019

NÄT I VÄRLDSKLASS

1. Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets långsiktiga och 
hållbara utveckling.

2. Kommersiella och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som kombinerar lokala 
och nationella erbjudanden på ett enkelt, tryggt samt driftsäkert sätt. 

3. Stadsnäten är sammantaget den största aktören på grossistmarknaden för bredbandsinfrastruktur.

4. Kommuner, landsting och regioner erbjuder digitala tjänster över robust fiberinfrastruktur.

5. Alla stadsnät följer Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration.

VISION 2025: 
Sverige – ett digitaliserat samhälle för allt och alla!

Ambition
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S V E N S K A  S TA D S N ÄT S FÖ RE N I N G E N  2 (6) 

Stadsnätsföreningens ambitioner för att bättre stödja sina medlemmar 
i arbetet med att möta framtida utmaningar och möjligheter 

Bredbandsinfrastrukturens betydelse i samhället ökar allt mer. Digitaliseringen tar fart vilket innebär att 
allt fler inom kort kommer att vara beroende av att ha en tillräckligt bra uppkoppling. I takt med att en allt 
större del av samhället digitaliseras kommer också kraven att öka från både företag, allmänhet och ägare. 
Det kan exempelvis handla om förväntningar på att stadsnätet erbjuder den senaste tekniken, att de har 
en ständigt uppdaterad produktportfölj och inte minst ligger i framkant inom säkerhets- och 
driftområdet. Sammantaget innebär det här en mängd möjligheter för Stadsnätsföreningens 
medlemmar, men också utmaningar. 

Det är med andra ord många olika komplexa frågeställningar som behöver hanteras under de kommande 
åren. I Stadsnätsföreningens styrelse finns en stark samsyn om att öka föreningens möjlighet att bättre 
stödja sina medlemmar i arbetet med att möta framtida utmaningar och möjligheter. 

Det handlar i första hand om ökade insatser i gemensam utveckling med syfte att skapa nya 
affärsmöjligheter för stadsnäten inom exempelvis IoT och 5G. Föreningen behöver också bredda dialogen 
med politiken och för stadsnäten relevanta parter, inte bara i Sverige utan framförallt på EU-nivå. 
Styrelsen bedömer vidare att den juridiska kompetensen behöver förstärkas för att kunna hävda 
stadsnätens rättigheter bättre i olika legala och regulativa sammanhang. Föreningens arbete med att 
stödja sina medlemmar inom drifts- och säkerhetsområdet behöver också utvecklas ytterligare. 

Avslutningsvis finns också en målsättning att bättre kunna stötta föreningens mindre medlemmar i form 
av webbaserade utbildningar och seminarier, en service som vi vet efterfrågas av de medlemmar som har 
svårt att närvara på plats vid föreningens träffar. 

 

Fokusområden vid avgiftshöjning 
 

Nya affärs- och produktområden med fokus på IoT och nya tekniker 
Stadsnäten blir en aktiv part i allt fler sammanhang som handlar om digitaliseringen, vilket är en 
naturlig utveckling då de äger en betydande andel av den grundläggande fiberinfrastrukturen.  
IoT och 5G är exempel på sådana områden där stadsnäten allt oftare blir en strategisk partner för 
både näringsliv och det offentliga. I den här utvecklingen behöver Stadsnätsföreningen stödja sina 
medlemmar med fokus på framtagande av rekommendationer, standarder och utbildningar inom 
området. 

Påverkan och regleringsarbete med fokus på Sverige och EU 
Medan stadsnäten på den svenska marknaden sammantaget varit den största aktören så ser det 
annorlunda ut om vi blickar mot EU:s medlemsländer. Samtidigt ser vi hur de beslut som fattas i 
olika EU-sammanhang påverkar stadsnäten i allt större utsträckning. Stadsnätsföreningen behöver 
därför lägga mer resurser på att slå vakt om stadsnätens roll på bredbandsmarknaden både i Sverige 
och inom EU. Den juridiska kompetensen behöver också förstärkas inom föreningens verksamhet 
för att kunna hävda stadsnätens rättigheter bättre i olika legala och regulativa sammanhang. 

Drift och säkerhet 
Det kommer under de närmaste åren att ställas allt högre krav på att stadsnäten erbjuder en robust 
och redundant infrastruktur som fungerar under dygnets alla timmar. Stadsnätsföreningen kommer 
under den här perioden att behöva öka sitt stöd i form av rekommendationer, standarder och 
utbildningar inom området. 
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S V E N S K A  S TA D S N ÄT S FÖ RE N I N G E N  3 (6) 

 

 

För att möjliggöra en förstärkning av Stadsnätsföreningens verksamhet måste detta finansieras. 
Huvudsyftet med förstärkningen är att öka servicen gentemot stadsnäten och därför är det således 
naturligt att genomföra en höjning av nuvarande serviceavgifter. 

I samband med denna översyn har vi också tagit med oss önskemål från medlemshåll om att se över 
intervallen för serviceavgifter i de lägre spannen. Det finns också en skälighet att sätta ett nytt högsta 
intervall då flera stadsnät idag närmar sig eller omsätter mer 100 miljoner kronor per år.  

Styrelsens bedömning är att det finnas en större betalningsförmåga, både när det kommer till procentuell 
höjning som en höjning i kronor. För de minsta stadsnäten är således höjningen liten men kan ändå 
upplevas som en belastning för den enskilde medlemmen. Det har styrelsen tagit i beaktande och 
förhoppningen är ändå att de mindre näten ska se nyttan i att ge föreningen ökade resurser då detta är 
någon som gynnar alla medlemmar.  

Samtidigt genomförs en förändring för associerade medlemmar som liknar nyligen införd modell för 
certifierade avtalsleverantörer. Modellen innebär en sänkning för de minsta och en höjning för de större. 
Sammantaget ökas även serviceavgifterna för associerade medlemmar. 

Stadsnäten har, och kommer att fortsatt ha, en avgörande roll i samhällets digitalisering. Vi inom styrelsen 
är övertygade om att Stadsnätsföreningen genom den föreslagna avgiftshöjningen ges möjlighet att på 
ett bättre sätt stödja sina medlemmar på denna resa. 

Styrelsen, genom Jörgen Svärdh 
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S V E N S K A  S TA D S N ÄT S FÖ RE N I N G E N  4 (6) 

Nuvarande modell för serviceavgifter för stadsnätsmedlemmar  
med sex intervall 

Stadsnätsföreningen har under en längre period tillämpat en avgiftsmodell för serviceavgifter för 
stadsnätsmedlemmar som är baserad på årsomsättning för bredbandsverksamheten. 
2020 är integrationen av Stadsnätsfabrikens serviceavgift införd.  

Årsomsättning 
Årlig Serviceavgift 2020  
nuvarande modell  
(exkl. indexering) 

Mindre än 1,5 Mkr 15 080 kr 

1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 19 729 kr 

3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 29 982 kr 

10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 60 615 kr 

25 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 50 Mkr 94 305 kr 

Mer än 50 Mkr 110 672 kr 

Förslag på ny modell för serviceavgifter för stadsnätsmedlemmar  
med åtta intervall 

Årsomsättning 
Ny årlig 
Serviceavgift 2020 
(exkl. indexering) 

Förändring mot nuvarande 
avgiftsmodell 2020 

Mindre än 1,5 Mkr 15 080 kr 0% 

1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 19 729 kr 0% 

3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr 
(ändrat intervall) 

31 481 kr +5% 

7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr 
(nytt intervall) 

44 733 kr -26% eller +49% 

15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 
(ändrat intervall) 

66 677 kr +10% 

25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 113 166 kr +20% 

50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 
(ändrat intervall) 

149 407 kr +35% 

Mer än 75 Mkr 
(nytt intervall) 

166 008 kr +50% 

 

Ökade serviceavgifter stadsnätsmedlemmar:             cirka 20 procent 
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S V E N S K A  S TA D S N ÄT S FÖ RE N I N G E N  5 (6) 

 

 

 

Nuvarande modell för serviceavgifter för associerade medlemmar  
med tre intervall baserad på verksamhet 

Verksamhet 
Årlig Serviceavgift 2020  
nuvarande modell  
(exkl. indexering) 

Konsult/övriga 9 680 kr 

Leverantör 11 209 kr 

Operatör 18 342 kr 

 

 

Förslag på en ny modell för serviceavgifter för associerade medlemmar 
baserad på omsättning 

För associerade medlemmar föreslås en avgiftsmodell baserad på omsättning indelat i  
tre kategorier med intervall anpassade efter leverantörsavtalet: 
Small, Medium och Large 

  
Årsomsättning 

Ny årlig serviceavgift 2020 
(exkl. indexering) 

 Small: Mindre än 10 Mkr 7 685 kr 

 Medium: 10 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 100 Mkr 14 235 kr 

 Large: Mer än 100 Mkr 19 875 kr 

 

Ökade serviceavgifter associerade medlemmar: cirka 20 procent 

 

Sammanfattning 

Inriktningen för förslaget är att stadsnät med hög omsättning får en högre procentuell ökning av 
serviceavgiften enligt en progressiv skala. Stadsnät med låg omsättning (< 3 Mkr) får ingen avgiftsökning. 
För associerade medlemmar så omfördelas serviceavgiften och modellen anpassas efter omsättning i 
enlighet med avgiftsmodellen för leverantörer som tecknar leverantörsavtalet. 

Totalt ger förändringen av serviceavgifterna en avgiftshöjning på cirka 20 procent per år  
vilket motsvarar cirka 2 miljoner kr. 
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S V E N S K A  S TA D S N ÄT S FÖ RE N I N G E N  6 (6) 

 

Förslag till beslut 

 

• Ny serviceavgiftsmodell för Stadsnätsmedlemmar införs 2020 enligt förslag med en  
total höjning på cirka 20 procent. 
 

• Ny serviceavgiftsmodell för associerade medlemmar med omfördelning införs 2020 
enligt förslag med en total höjning på cirka 20 procent. 
 

• Medlemsavgiften på 750 kr hålls oförändrad 
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 1(1)  

SSNf valberedning årsmöte mars 2019 

 
Valberedningen lämnar följande underlag till styrelse för SSNf. 
    
Valberedningen har bestått av: 
 
Björn Jonsson  Norrsken AB (sammankallande) 
Peter Sandstedt Botkyrka Stadsnät 
Alexander Jansson Bjärekraft Bredband AB 
 
Valberedningens förslag till styrelse 2019 
Valberedningen föreslår härmed val av följande personer till SSNf:s  
styrelse vid årsmötet den 19 mars 2019. 
  
Ordförande 
• Jörgen Svärdh Utsikt Omval 2 år    
 
Ledamöter 
• Tomas Sundström IT Norrbotten Omval 2 år 
• Maria Olsson Övik Energi  Omval 2 år 
• Elin Bertilsson Karlstad El- och Stadsnät Nyval 2 år (tidigare suppl.) 
 
Suppleanter 
• Göran Sörell Servanet Omval 2 år 
• Bo Lindberg Öresundskraft Omval 2 år 
• Annette Grönberg Hedemora Energi Nyval 1 år 
 
Lekmannarevisorer 
• Tony Jonassen Norrtälje Energi (sk) Omval 1 år    
• Ulf Svensson  Wetternet Omval 1 år 
 
 
Kvarstår i styrelsen i ett år gör: 
Ledamöter: Mats Berggren (vice ordförande), Sofia Söder, Staffan Ingvarsson 
Suppleanter: Ulf Lindroth 
 
 
Lämnar styrelsen gör: 
• Heléne Jakobsson         Sundbybergs Stadsnätsbolag  
 
Valberedningen tackar för förtroendet och ställer sina platser till förfogande. 
 
/ Björn, Alexander, Peter 
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-03-11
Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 2018:225, 2019:16, 20—24, 26—33, 36—40 samt 
bygglovsbeslut som ej överklagas

2. Protokoll från KSAU 2019-03-05
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-05

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-03-11
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-02-13 2019:136 Julia Branting

2018:225 Arrendeavtal 2019-02-05 2018:225 Julia Branting

2019:16 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-05 2018:885 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:20 Återkallande av överklagat beslut till 
Mark- och miljödomstol

2019-02-11 2015:49 Lars-Åke Ståhl

2019:21 Tillförordnad kommundirektör 2019-
04-27—2019-05-05

2019-02-13 2018:856 Lars-Åke Ståhl

2019:22 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-14 2019:78 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:23 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-14 2018:842 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:24 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-14 2019:52 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:26 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-14 2019:77 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:27 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-02-14 2018:891 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:28 Samråd för detaljplan för del av Tå-
garp

2019-02-14 2018:210 Kerstin Torseke 
Hulthén

2019:29 Yttrande: Tidningsställ Metro, platser 
enligt bilagor Burlövs kommun

2019-01-24 2018:905 Ismail Mohamed

2019:30 Finansieringsavtal för laddstationer 2019-02-20 2019:132 Lars-Åke Ståhl

2019:31 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-02-20 2019:79 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:32 Yttrande över remiss från Skånetrafi-
ken avseende trafikutbud inom kollek-
tivtrafiken

2019-02-22 2019:135 Lars Johnson
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BURLÖVS KOMMUN 2019-03-05 KS/2019:167-002 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:33 Yttrande över ansökan om uppställ-
ning av container för miljö-/skräpploc-
kardag

2019-02-15 2019:116 Ismail Mohamed

2019:36 Tilldelningsbeslut upphandling fordon 2018-12-17 2018:646 Mari Stanfield

2019:37 Tilldelningsbeslut upphandling fordon 2019-02-28 2018:646 Mari Stanfield

2019:38 Fullmakt, Lindahl 2019-03-04 2019:187 Lars-Åke Ståhl

2019:39 Godkännande av överlåtelse av lägen-
hetsarrende

2019-02-28 2019:176 Lars-Åke Ståhl

2019:40 Fastställande av borgensavgift för Bur-
lövs Bostäder AB för lån 47 med ären-
denummer 108498

2019-03-05 2016:787 Boris Blumenfeld
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-11:45

Beslutande Lars Johnson (M)
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Johan Bjurnemark, sekreterare
Boris Blumenfeld, ekonomichef, § 30
Ismail Mohamed, trafikingenjör, § 29
Ahrne Christiansson, trafikingenjör, § 29

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2019-03-08 Paragrafer
28-40

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Johan Bjurnemark

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 29 Trafikmiljön vid Kronetorps gård/Lundavägen 4

§ 30 Preliminärt resultat för 2018 samt budgetförutsättningar 
2019

KS/2019:169-042 5

§ 31 Verksamhetsberättelse 2018 - kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnadsförvaltningen

KS/2019:5-042 6

§ 32 Uppföljning av intern kontroll 2018 KS/2017:730-007 7 - 8

§ 33 Revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter

KS/2018:782-049 9

§ 34 Nationaldagsfirande i Burlövs kommun KS/2013:181-861 10 - 11

§ 35 Förslag på inrättande av organisation för trygghetsvärdar KS/2019:128-103 12

§ 36 Framställan om medel för etablering av paviljonger vid 
Tågarpskolan i Arlöv

KS/2019:145-291 13

§ 37 Anläggningsarrende för mobilmast Hi3G Access AB, Bur-
löv 13:1

KS/2019:123-261 14

§ 38 Upphörande av lokal trafikföreskrift på Gränsvägen KS/2018:353-512 15

§ 39 Delgivningar 16

§ 40 Kommundirektören informerar 17
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 28
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll. Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 8 mars 2019.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 29
Trafikmiljön vid Kronetorps gård/Lundavägen

Trafikingenjörerna Ahrne Christiansson och Ismail Mohamed informerar kommunstyrelsens arbetsutskott 
om planerna om anläggning av en ny busshållplats och ett nytt övergångsställe vid Kronetorps 
gård/Lundavägen.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:169-042

§ 30
Preliminärt resultat för 2018 samt budgetförutsättningar 2019

Ekonomichef Boris Blumenfeld informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om det preliminära ekono-
miska resultatet för 2018 och budgetförutsättningar för 2019.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:5-042

§ 31
Verksamhetsberättelse 2018 - kommunledningskontoret och samhällsbyggnads-
förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna resultatöverföring om 51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos (Delega-
tionen mot segregation),

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-stra-
teg, samt

att godkänna resultatöverföring om 100 tkr för fortsatt arbete med Kronetorpsområdet samt fyra spår 
mellan Lund och Arlöv.

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, inklusive bila-
gor, till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrel-
sen redovisar en positiv budgetavvikelse om 9,2 mnkr samt en nettokostnadsökning om 1,4 mnkr.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 - KS
Bilaga 2. Investeringsbudget 2018 - KS
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:730-007

§ 32
Uppföljning av intern kontroll 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anmoda respektive nämnd att vidta föreslagna åtgärder för att minimera antalet förfallna fakturor 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta förslag till tillämpningsanvisningar avseende 
arvodesreglementet,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta rutiner för vidaredebitering av interna kostna-
der såsom till exempel avgifter för bygglov, för arrenden avseende koloni- och odlingslotter, samt för 
debitering av grävtillstånd, samt

I övrigt föreslås kommunstyrelsen lägga internkontrollrapport 2018 – uppföljning kommungemensamma 
processer och kontrollmoment – till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens nuvarande internkontrollprocess innebär att samtliga förvaltningar under hösten gör 
en gemensam riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för vilka kommungemen-
samma processer och rutiner som kommunstyrelsens arbetsutskott därefter fattar beslut om att kontrol-
lera kommande år. 
Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande två processer för år 2018:

1. Ersättning till förtroendevalda
2. Fakturabetalning
Även de processer som kommunstyrelsen beslutat för samhällsbyggnadsförvaltningen att kontrollera 
under 2018, redovisas i föreliggande rapport då samhällsbyggnadsavdelningen sedan den 1 januari 2019 
ingår i kommunledningsförvaltningen.

1. Vidarefakturering av exploateringskostnader
2. Faktureringsrutiner
3. Rutin gällande plankostnadsavtal vid detaljplaner
4. Detaljplanerutin

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess utskott 2019-02-14
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda inom utbildnings- och kulturnämnden och 
dess utskott 2019-01-22
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i socialnämnden och dess utskott 2019-01-11
Rapport: Intern kontroll av ersättningar till förtroendevalda i miljö- och byggnämnden och dess utskott, 
2019-01-23
Rapport: Internkontroll 2018 – vidarefakturering av exploateringskostnader och kontroll att beslut om 
arrenden grävtillstånd är debiterade 2019-02-13
Plan för intern kontroll 2018 – samhällsbyggnadsförvaltningen ‒ fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-
31, § 142
Plan för intern kontroll 2018 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommunstyrelsen 2017-10-
31, § 142
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:782-049

§ 33
Revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta reviderad attestsförordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt 
ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2019-04-01–2019-12-31 i enlighet med 
upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av kom-
munstyrelsen 2019-01-07, § 7, samt

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

Kommunstyrelsen föreslås förklara ärendet omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens verk-
samheter. Nuvarande attestordning antogs den 7 januari 2019, § 7. Den föreslagna revideringen omfattar 
samtliga poster i avsnittet ”Investeringsbudget”. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Förslag till revidering av attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter (antagen av kommunstyrelsen 
2019-01-07, § 7).
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2013:181-861

§ 34
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till nämnden 
att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete 
med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt natio-
naldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden tillstyrkte mo-
tionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder gärna deltar i plane-
ringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt 
egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett natio-
naldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och uppdrag 
fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upphäva sitt 
tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett natio-
naldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekono-
miska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs 
gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med ett för-
slag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återremissen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. Reglementet 
anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska fullgöras av utbildnings- och kul-
turnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara för kulturell verksamhet såsom kultureve-
nemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans nämnds ansvars-
område. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan principiell karaktär att kommun-
fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämndens för-
slag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfullmäktige föreslås läg-
ga ärendet till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09
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KS/2019:128-103

§ 35
Förslag på inrättande av organisation för trygghetsvärdar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att underlaget kompletteras med kompetenskrav som till exempel ordningsvaktsutbildning, brandmans-
utbildning, polisutbildning eller undersköterskeutbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommundirektör att fatta erforderliga beslut för att inrätta och driva verksamhet trygghets-
värdar i enlighet med reviderat förslag.

___

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2018, § 105, en motion från Mats Lithner (L). Vid samma 
tillfälle fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system med patrullerande trygghetsvärdar. I före-
liggande ärende presenteras förslag på inrättande av den nya verksamheten. 

Yrkanden
Mats Lithner (L) föreslår att underlaget ska kompletteras med kompetenskrav som till exempel ordnings-
vaktsutbildning, brandmansutbildning, polisutbildning eller undersköterskeutbildning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12
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KS/2019:145-291

§ 36
Framställan om medel för etablering av paviljonger vid Tågarpskolan i Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- och 
kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige beställer pavil-
jonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. Nämnden begär vida-
re ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostnader motsvarande 23 tkr per må-
nad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad samt kostnader för inventarier motsva-
rande 200 tkr.

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

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17
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KS/2019:123-261

§ 37
Anläggningsarrende för mobilmast Hi3G Access AB, Burlöv 13:1

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med Hi3G Access AB ingå avtal enligt i ärendet redovisat förslag.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S).

___

Ärendebeskrivning

Från Hi3G Access AB (teleoperatören Tre) har inkommit en förfrågan om att arrendera 100 kvadratmeter 
mark norr om Burlövs egnahem för uppförande av mobilmast med tillhörande teknikbod. Platsen ligger 
utanför detaljplanelagt område.

I området finns redan en liknande anläggning som drivs av Telia. Normalt sett kan operatörer samverka 
och montera sin utrustning på varandras anläggningar, men i detta fall finns inte tillräcklig plats för både 
Tre och Telia på den befintliga anläggningen.

Förvaltningen bedömer placeringen som lämplig och har tagit fram ett förslag till avtal. Avtalet föreslås 
gälla från och med den 15 mars och tills vidare. Arrendeavgiften föreslås sättas till 120 kronor per 
kvadratmeter och år, totalt 12 000 kronor per år. Avgiften indexuppräknas årligen enligt konsumentprisin-
dex.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
Förslag till arrendeavtal
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KS/2018:353-512

§ 38
Upphörande av lokal trafikföreskrift på Gränsvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2019:3.

___

Ärendebeskrivning

Tekniska utskottet beslutade i december 2018 om att höja hastigheten på Gränsvägen i Åkarp från 40 
km/h till 60 km/h. Efter beslutet har delegationen för att anta lokala trafikföreskrifter flyttat från tekniska 
utskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunledningsförvaltningen föreslår till kommunstyrelsens arbetsutskott att upphäva beslutet om höjd 
hastighet. Det största skälet till det är byggtrafiken från utbyggnaden av 4-spår. Byggtrafiken kommer att 
vara särskilt intensiv när schakt sker för att sänka ner spåren, då ett stort antal lastbilar kommer att pas-
sera Gränsvägen dagligen. Hastigheten på Gränsvägen föreslås därför fortsatt vara 40 km/h fram till att 
utbyggnaden av 4-spår är avklarad. Då bör hastigheter och andra regleringar ses över i sin helhet för att 
skapa en ny fungerande trafiksituation.

___

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-18
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:3
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§ 39
Delgivningar

a) KS/2019:68
Portföljrapport Burlöv Banverksavtalet 2019-01-31

b) KS/2019:68
Portföljrapport Burlöv Pensionsmedel 2019-01-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 40
Kommundirektören informerar

 Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om Länsstyrelsens 
projekt Energieffektiva kommunala fastigheter i Skåne. Kommundirektören föreslår att kommu-
nen deltar i nätverket.

 Kommundirektören informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om polisens avsikt att avveckla 
lokalt placerad polisverksamhet i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundi-
rektören uppdraget att fortsätta verka för att polisstation ska finnas i kommunen.

 Kommundirektören får även uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram underlag 
och förslag till skrivelse om etablering av ytterligare en vårdcentral i Åkarp.
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-03-11
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:173
Redovisning av överförmyndarverksamheten 2018

2. KS/2018:486
Minnesanteckningar - Styrgrupp samverkan Burlövs kommun och lokalpolisområde 
Kävlinge (LPO), 2019-02-05

3. KS/2019:179
Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör till kommuner, regioner och 
länsstyrelser 2019-02-28

4. KS/2018:486
Information om fortsatt stängning av poliskontoret i Burlövs kommun, 2019-03-01

5. KS/2019:182
Minnesanteckningar ägarmöte Burlövs Bostäder AB, 2019-02-27
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MINNESANTECKNINGAR

DATUM

2019-02-05 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:486-169

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Ann-Christin Hellström
Telefon: 040-625 60 04
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se

Minnesanteckningar - Styrgrupp samverkan Burlövs 
kommun och lokalpolisområde Kävlinge (LPO)
Mötesdatum: 2019-02-05, kl. 13.00 – 14.00

Plats: Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv. 
lokal, kommunstyrelseordförandes rum, plan 2

Deltagare: Lars Johnson, ordf. kommunstyrelsen (M), KS, Katja Larsson, kommun-
styrelsen (S), Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Patrik Ahrlin och Henrik 
Arvidsson, lokalpolisområde (LPO) Kävlinge, Ann-Christin Hellström, 
sekreterare för styrgruppen

Ärenden
1. Föregående minnesanteckningar

Kommundirektören informerar om att det i nuläget blivit lugnare 
på Vårboskolan efter att olika insatser initierats. Bland annat har 
två arbetsgrupper startats med olika uppdrag. Därefter lades min-
nesanteckningarna till handlingarna.

2. Prioriteringar i samverkan 2019
Kommunstyrelsens ordförande framhåller följande tre områden 
som prioriterade för den fortsatta samverkan under 2019.

a. Narkotikahandel
b. Trafik- och hastighetsövervakning
c. Kamerabevakning

3. Trygghetskameror
Enligt polisen ska det finnas möjligheter för kamerabevakning i 
kommunen framöver. En begäran om två kameror i Burlöv har 
lämnats in och polisens bedömning är att åtminstone en av dem 
kan bli möjlig. Lokalpolischef i Kävlinge och kommunpolis i Burlöv 
ska samtala om förutsättningarna och återkommer med infor-ma-
tion före nästa möte. 

4. Riktlinjer för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda -nulä-
ge
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog idag, den 5 februari 2019, 
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beslut om dessa. Undertecknad mejlar riktlinjerna till LPO 
Kävlinge.

Information från LPO Kävlinge
 Polisen informerar om genomförda och intensifierade insatser 

som bedrivits i Burlöv under vår och höst 2018. Det har bildats 
en fokusgrupp avseende narkotikabekämpning. En riskanalys 
har genomförts för de centrala delarna av Arlöv, utifrån ett 
metodstöd från Polisens nationella operativa avdelning (NOA) 
som används för att identifiera särskilt utsatta områden. Re-
sultatet lutar i nuläget inte åt att Arlöv är att betrakta som ett 
sådant. Ett större antal ingripande har gjorts under hösten.

 Efter medborgardialoger lutar det åt att det lokala polis-konto-
ret i Burlövs Medborgarhus kommer att stängas ned perma-
nent. Vidtalade medborgare har framfört att de hellre ser att 
polisen rör sig ute i kommunen och kör runt i områdena med 
sin husbil och träffar dem. 
Kommunen framför att sedan poliskontoret stängde ned, så 
har det blivit mer sällan som kommunpolisen är i medborgar-
huset. Polisen efterfrågar ett kontor till kommunpolisen.

5. Punkter till nästa möte
 Utvärdering av Medborgarlöftena 2018.
 Rapport från ANDT-gruppen 

Resterande mötestider under 2019

Tisdagen den 16 april kl. 13.00 – 15.00, Polishuset i Kävlinge

Tisdagen den 17 september kl.13.00 -15.00

Tisdagen den 26 november OBS tiden. kl. 8.30  – 10.00 

Anteckningar förda av

Ann-Christin Hellström 
Utredare/sekreterare
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Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen står inför sin största förändring

Budgeten som riksdagen antagit och januariavtalet innebär att Arbets-
förmedlingen som vi känner den idag inte existerar 2021. 
Jag vill här ge en sammanfattning av de skeenden som pågår i myndigheten. 
Vi är angelägna om att hela tiden ge en transparent bild av utvecklingen och 
samtidigt hålla er som viktiga samhällsaktörer informerade. Vi har stor 
förståelse för de frågor och den oro som de politiskt fattade besluten för 
med sig och kommer att bjuda in till samverkan när vi nu på kort tid ska 
bygga upp en helt ny, mindre och viktig myndighet.

Den 1 januari 2019 införde Arbetsförmedlingen ett stopp på anvisningar till extratjänster 
och moderna beredskapsjobb. Detta som en effekt av den budget som riksdagen 
beslutade om den 12 december. Inför budgetbeslutet flaggade vi från Arbets-
förmedlingen för att budgeten också skulle få långtgående konsekvenser för antalet 
medarbetare på myndigheten. 

Den 30 januari varslade vi 4 500 medarbetare om uppsägning som en följd av budgeten. 
I samband med varslet informerade vi om att en så stor neddragning inte kan göras utan 
att också kontorsstrukturen kommer att påverkas i stor utsträckning.

Två veckor innan hade det januariavtal som slöts mellan S, MP, C och L skapat ett helt 
nytt läge för myndigheten; att samtidigt som de stora neddragningarna också börja 
bygga upp en ny myndighet med ett viktigt och fokuserat uppdrag till 2021 och parallellt 
med detta hantera vårt grunduppdrag här och nu med en kraftigt neddragen budget. 

Snabba förändringar under 2019 
För att klara av den höga takten, att detta ska vara genomfört fullt ut under 2021, och 
samtidigt hantera grunduppdraget med mindre resurser måste förändringsarbetet 
accelereras betydligt. Kunderna behöver än snabbare gå över till att använda digitala 
självservicetjänster – en utveckling som redan är igång i snabb takt och med en ökad 
kundnöjdhet. Som ett komplement måste utbyggnaden av servicen via telefon, chatt och 
video snabbas på och utvecklas. Kunderna kommer att kunna sköta en större del av sina 
ärenden från sina hem eller från medborgarkontor, servicekontor etc. 

Det kommer också att bli tydligare att det stöd som man framöver får på de fysiska 
kontoren huvudsakligen är till för dem som behöver extra stöd på sin väg mot en 
utbildning eller ett arbete. 

Omställningsprocesserna för de 4 500 medarbetarna är i full gång i samråd mellan 
myndigheten och arbetstagarorganisationerna. 
Parallellt pågår arbetet med att se över principerna och villkoren för Arbetsför-
medlingens framtida kontorsnät. Det gäller att minska antalet kontor på ett så klokt sätt 
som möjligt för att kunna ge fortsatt god service till arbetsgivare och arbetssökande. I 
slutet på mars väntas beslut om vilka kontor som berörs.
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Datum  

2019-02-28  

Samverkan än viktigare
Vi på Arbetsförmedlingen ser det som avgörande med en fortsatt samverkan med 
kommuner och andra myndigheter för att kunna skapa möjligheter till god service, inte 
minst i glesbygd. Dialogen med Statens servicecenter har inletts och det finns ett 
intresse, från båda sidor, till ett fördjupat samarbete genom servicekontoren. I den 
fortsatta dialogen finns nu planer på att starta pilotverksamheter på servicekontoren där 
Arbetsförmedlingens kunder i första hand får hjälp till självhjälp på de digitala 
plattformarna. 
Arbetsförmedlare kommer att kunna möta kunder i, exempelvis, servicekontorens 
lokaler eller genom samarbete med kommuner. Detsamma gäller för kunder som av 
något skäl inte har möjlighet att resa och där inte heller ett videomöte är möjligt. 

Förändrat uppdrag till 2021 
Dialogen mellan regeringen och samarbetspartierna om att konkretisera januariavtalet 
sker löpande. Vårt nya uppdrag skulle kunna se ut ungefär så här: 

 Arbetssökande ska senast 2021, utifrån lagen om valfrihetssystem, kunna välja bland 
fristående aktörer som står för matchning, vägledning och kompetensutvecklande 
insatser. Matchningen kommer alltså för de allra flesta arbetslösa att skötas av 
fristående aktörer.

 Den nya myndigheten kommer att ansvara för arbetsmarknadspolitisk bedömning 
som är automatiserad och datadriven så långt det är möjligt.

 Myndighetens kontrolluppdrag innebär att kontrollera fristående aktörer, 
anställningsstöd till arbetsgivare och arbetssökandes sökaktiviteter. 

 Som expertmyndighet att erbjuda arbetsmarknadspolitisk statistik och analys.

 Myndigheten kommer också att ansvara för att det finns en digital infrastruktur i 
samhället som möjliggör för samtliga aktörer att på ett effektivt sätt, och i egna 
tjänster, kunna matcha arbetssökande och arbetsgivare samt erbjuda 
kompetensutveckling. Självklart bygger också många tjänster på att sökande kan 
utföra tjänsterna på egen hand. 

Kundfokus i det nya läget
Vi på Arbetsförmedlingen har i vår förnyelseresa redan tagit stora utvecklingssteg och 
lagt grunden till att kunna genomföra den förändring som den politiska överens-
kommelsen innebär. Detta betyder att delar av Arbetsförmedlingens pågående 
förnyelseresa går i mål enligt plan eller snabbare. I andra delar blir uppdraget helt nytt, 
smalare och mer fokuserat.

Det nya läget innebär att 2019 och de kommande åren kräver stora insatser och god 
samverkan för att med bibehållet kundfokus omforma verksamheten för det nya 
uppdraget och skapa en helt ny myndighet.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

215



216



E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

SKRIVELSE
DATUM
2019-02-27

1/1
DIARIENUMMER
KS/2019:182-106

Kommunledningskontoret
Handläggare: Lars-Åke Ståhl
Telefon: 040-625 61 16
E-post: Lars-Ake.Stahl@burlov.se

Kommunstyrelsen

Minnesanteckningar från möte med ordförande och Vd i BBAB, 190227

Närvarande: 

Lars Johnson, KSO

Kent Wollmér, ordf. BBAB

Mats Åsemo, Vd BBAB

Lars-Åke Ståhl, Kommundirektör 

Dagordning: 

1. Bolagets och kommunens ekonomiska ställning och resultat
Bolagets Vd presenterar Burlövs Bostäders preliminära resultat och ställning för 2018. 
Hyresintäkterna har ökat något och driftskostnaderna (främst energi) har minskat. 
Underhållskostnaden per m2 är 132 kr. Nettoskulden har minskat pga. amorteringar. 
Årets vinst efter bokslutsdispositioner är ca 11 Mkr.  
Kommundirektören redovisar prel. resultat för kommunen och väcker frågan om 
behovet av en finansiell målsättning för hela kommunkoncernen. Bolaget överlämnar 
en handling om önskanav kommunal borgen för lån att kunna bygga Ugglan. 

2. Ärenden av principiell betydelse - Framtida planer (t.ex. långsiktiga investeringsplaner, 
nybyggnation, ombyggnation av större dignitet, köp/bildande av bolag)
Bolagets Vd presenterar planer för byggnationen av Ugglan, P-hus och fas-1 (110 
bostäder). Färdigställs för första inflyttning i kv. 4 2020. Vidare diskuterades om 
framtida projekt; Hägern, Svenshög och Lervägen/Murvägen. 
Bolaget tar fram affärsplan för perioden 2020–2023. 

3. Rapport av bolagets verksamhet (måluppföljning)
Presenterades statistik avseende, sjuktal och medelålder för företagets anställda. 
Informerades om digitalisering av ritningsarkiv och affärssystem. 

4. Aktuellt, samverkansbehov/önskemål
Diskuteras ärende angående; gemensam energiupphandling, busshållplatsens 
belägenhet och trygghetsfrågor vid Lundavägen (Skrattmåsen). Diskuterades P-
utredning, Grönebo, Hägern och utelekplats vid Humlemaden.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör 
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