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§ 87
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 5 juni 2019.

Reservationer
Hans-Åke Mårtensson (S) anmäler att han inkommer med en skriftlig reservation.
___

Förslag
Lars Johnson (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann (SD) som justerande.
Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Naim Skenderi (S) som justerande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann som
justerande.
Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning:
JA röstar den som bifaller Lars Johnsons förslag.
NEJ röstar den som bifaller Hans-Åke Mårtenssons förslag.
Voteringen utfaller enligt följande:
Ja
Katja Larsson (S)
Rolf Hagmann (SD)
Naim Skenderi (S)
Mats Lithner (L)
Inger Borgenberg (S)
Christer Swahn (SD)
Bengt Åström (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Hans-Åke Mårtensson (S)
Roland Bäck (SD)
Nils Holmqvist (M)
Ove Johansson (MP)
Lars Johnson (M), ordf.
Justerandes sign.

Nej Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Ja
7

2019-06-03
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4

Nej Avstår
6

Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars
Johnsons förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Bilaga KS 2019 § 87
5

2019-06-03

Reservation ang. protokolljusterare
Vid möte med kommunstyrelsen 19-06-03 beslöt majoriteten att
andre ordförande skulle justera dagens protokoll.
Vi Socialdemokrater har tillämpat att alla ordinarie ledamöter
justerar protokollet efter den ordning som man är vald i fullmäktige. Vid
frånvaro justerar tjänstgörande ersättare protokollet.
Att som majoriteten gör att andre: ordf. är ständig justerare är en
inskränkning i demokratin som vi inte kan ställa oss bakom.

Socialdemokraterna

BURLÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Beslutsida 1 av 1

6
KS/2019:307-005

§ 88
Digital strategi Burlövs kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anta digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022, enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige, ansvarar styrelsen för att leda och
samordna kommunens IT-utveckling.
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till strategi för digitaliseringen i Burlövs kommun.
Syftet med strategin är att ange en enad väg framåt för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka nyttan för de som bor och verkar i Burlövs kommun. Strategin ger därmed lokala ramar
och förutsättningar för att möta den nationella digitaliseringsstrategin där det bland annat fastställs att
”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”
För att samordna, prioritera och säkerställa att den digitala utvecklingen sker på ett strukturerat och effektivt sätt är det är viktigt att kommunens verksamheter samverkar i den digitala utvecklingen för att
främja ett gemensamt förhållningsätt.
Digitaliseringen ska bidra till enkelhet och fungera som ett verktyg för verksamheten och dess olika målgrupper. Utgångpunkten ska vara den samma som för kommunens värdegrund vilken utgår från kunden i
centrum med värdeorden tillgänglighet, bemötande, förtroende, delaktighet och likabehandling. Digitalisering handlar därmed i första hand om verksamhetsutveckling. Därför förväntas varje verksamhet i kommunen ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra; för såväl medborgare som medarbetare. Därmed
ska det digitala perspektivet finnas med i verksamheternas planerade utvecklingsarbete som fastställs i
ordinarie verksamhetsplaner. Utgångspunkten för våra kommunikationskanaler ska vara digitalt först.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 85
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2019:117-109

§ 89
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut per den 31 maj 2019
Kommunstyrelsen lägger uppföljning av kommunstyrelsens beslut per den 31 maj 2019 till handlingarna.
___

Justerandes sign.
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§ 90
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Vid halvårsskiftet träder en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft.
Med anledning av detta behöver reglementena för socialnämnden och för miljö- och byggnämnden revideras.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer, vilken regleras i lagens 7 kap. 3 § 4 p.
Denna paragrafhänvisning föreslås införas under reglementets 2 §, ”verksamhetsområde miljö”.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 84
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2019:6-041

§ 91
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Burlövs kommun till 20,09 % under år 2020,
att anta en finansiell målsättning inför 2020–2022 innebärande att:
1. fram till år 2022 ska varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens
balanskravsavstämning, samt att
2. fram till år 2022 ska Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad vara minst 90 %,
att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skulle
kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två
år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på
kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober månad,
att i övrigt fastställa målvärden för de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande
mål enligt nämndernas progressionstakt för 2020,
att fastställa redovisad ekonomisk plan för 2020–2022 som underlag för den ekonomiska planeringen
2020–2022,
att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av beredningen föreslagna ändringar ska utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2020,
att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå
medel enligt ärendebilaga 1,
att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt föreslagna löne- och prisutvecklingsnivå
samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster,
att anslagsnivån på investeringsbudgeten är projekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 2,
att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner för
kommunstyrelsens arbetsutskott senast oktober 2019,
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingsprojektering och byggproduktion av ny badanläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal godkänt av kommunstyrelsen den 3 december
2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30,

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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att i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbe- 10
te, samt
att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Naim Skenderi (S), Inger
Borgenberg (S), Bengt Åström (S) och Hans-Åke Mårtensson (S) till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022..
___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan
2021–2022.
Från förvaltningen föreligger vidare förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingsprojektering och byggproduktion av ny badanläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal
godkänt av kommunstyrelsen den 3 december 2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30, samt att
i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbete.
___

Yrkanden
Mats Lithner (L), med instämmande av Nils Holmqvist (M), Anneli Kihlstrand (C) och Christer Swahn (SD),
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt av förvaltningen föreslagna tilläggsbeslut avseende
byggnation av ny badanläggning.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 82
Budgetberedningens förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021—2022
Övergripande mål med nämndmål 2020
Ekonomisk plan
Ärendebilaga 1: Budgetramar för nämnder och nettokostnader totalt för kommunen
Ärendebilaga 1b: Nämndernas budgetramar
Ärendebilaga 2: Investeringsbudget 2020—2022
Ärendebilaga 3 och 4: Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget – specifikation finansiella poster
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021—2022

Justerandes sign.
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§ 92
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Kommunstyrelsen beslutar
att anta rekommendationen om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, samt
att till Sveriges kommuner och landsting avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL), tog vid sitt sammanträde den 14 december 2018, beslut om en
rekommendation.
Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma finansieringen av:
 Kvalitetsregister som kommunerna använder
 Ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning
 Gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå
Ovanstående tjänster ryms inte inom den årliga ordinarie medlemsavgiften.
För att ovanstående tjänster ska kunna tillhandahållas behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen enligt SKL. Därefter gör SKL en bedömning om det tillräckligt många kommuner som antagit
rekommendationen för att det ska finnas resurser och möjligheter att bedriva arbetet med kvalitet.
I Burlöv skulle förslaget innebära en kostnad på 35 816 kronor per år, baserat på befolkningsstatistiken
för februari 2019.
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08
Förvaltningens förslag till yttrande
Beslut socialnämnden 2019-04-23, § 31
Meddelande från SKL:s styrelse 2018-12-14 – Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Justerandes sign.
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§ 93
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun2019-2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner den 24 april 2019, § 51, förslag till biblioteksplan och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.
Nu gällande biblioteksplan antogs av fullmäktige den 19 mars 2018, § 22, att gälla för år 2018.
Enligt 17 § bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 88
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022

Justerandes sign.
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§ 94
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1
IT-drift)
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal för gemensam IT-driftsorganisation enligt i ärendet redovisat förslag, samt
att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 2011, § 138, om avtal om gemensam driftsorganisation.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den gemensamma nämnden för gemensam IT-driftsorganisation (IT-nämnden) från och med den 1 mars 2012,
tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner. I samma ärende godkände fullmäktige avtal om
gemensam IT-driftsorganisation med underliggande avtal, avtal om gemensam nämnd samt reglemente
för den gemensamma nämnden.
Kommundirektörerna i respektive kommun fick den 8 november 2018, § 15 i uppdrag av IT-nämnden att
se över grundavtal och ekonomimodell i syfte att tydliggöra styrningen av IT.
Den 23 april 2019, § 6, presenterades ett reviderat avtal för gemensam IT-driftsorganisation för nämnden, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för undertecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveranser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommunerna.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphäva det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 91
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-driftsorganisation
Beslut IT-nämnden 2019-04-23, § 6
Nu gällande avtal, tecknat 2012-03-27
Justerandes sign.
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§ 95
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 - IT-drift
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den
1 juli 2019, samt att reglemente, antaget den 19 december 2011, § 138, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Samarbetsnämnd 1 IT-drift föreslog den 14 februari 2019, § 2, att föreslå kommunfullmäktige i Kävlinge,
Staffanstorp och Burlöv att godkänna förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnden, då det är ny
mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.
Det nuvarande reglementet antogs den 19 december 2011, § 138, av kommunfullmäktige i Burlövs kommun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 92
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente

Justerandes sign.
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§ 96
Ombudsinstruktion till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB den 14 juni
2019
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB att tillstyrka
ansvarsfrihet för vd och styrelse samt att i övrigt tillstyrka styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Vid ägarrådet den 15 april valdes styrelseordförande i Inera, som därefter avsagt sig uppdraget. Därför
kallar nu SKL Företag samtliga ägare till ett extra ägarråd där val av ny styrelseordförande ska ske.Ägarråd
och bolagsstämma hålls i anslutning till varandra den 14 juni 2019.
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-26
Dagordning extra ägarråd 2019-06-14
Nominering styrelseordförande
CV föreslagen ordförande
Dagordning bolagsstämma 2019-06-14
Förslag till beslut avseende årsredovisning och bokslut 2018
Årsredovisning och koncernredovisning 2018
Förslag till beslut avseende arvoden för styrelsen 2019
Förslag till styrelse och ordförande
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Beslutsida 1 av 1

16
KS/2019:290-537

§ 97
Anläggande av busshållplats och övergångsställe vid Kronetorps park
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att anlägga ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och övergångsställe
samt belysning i anslutning till Lundavägen nordost om Kronetorpsrondellen enligt i ärendet redovisat
förslag,
att anslå 1,5 mnkr för ändamålet, samt
att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning
Området kring Kronetorps gård fortsätter stadigt att byggas ut. Två kvarter är färdigställda och boende
inflyttade, ett tredje står snart klart och bygglov för ett fjärde är beviljat. Samtidigt saknas ett säkert sätt
för de boende att till fots eller cykel passera Lundavägen i höjd med dagligvarubutiken på andra sidan. De
närmaste busshållplatserna ligger vid Burlöv Center respektive Mossvägen, ca 15 minuters gångväg från
bostäderna. Det är därför nödvändigt att anlägga ett övergångsställe och en busshållplats för att trygga
trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.
Det finns möjlighet till medfinansiering av hållplatsen från bland annat Skånetrafiken. Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 % av arbets- och materialkostnaderna. Denna medfinansiering är dock
ännu inte klar, vilket innebär att det anslag som äskas motsvarar hela kostnaden för anläggandet.

Yrkanden
Rolf Hagmann (SD), med instämmande av Mats Lithner (L) och Ove Johansson (MP), yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Beslutsunderlag och investeringskalkyl 2019-04-09
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KS/2019:398-106

§ 98
Ombudsinstruktion för årsstämma i Sydvästskånes grundvattenkommitté 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsstämman för Sydvästskånes grundvattenkommitté att
tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och kassören för 2018 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens
förslag till beslut.

Jäv
Hans-Åke Mårtensson (S) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet med anledning av jäv.

Ärendebeskrivning
Föreligger kallelse till årsstämma i Sydvästskånes grundvattenkommitté.
Kommittén redovisar för 2018 ett underskott om 37 701 kr.
Budgetförslaget bygger på ett förslag om en avgift på totalt 496 320 kr. Av dessa föreslås Burlöv betala
20 680 utifrån sin andel i verksamheten.
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Kallelse till årsstämma för Sydvästskånes grundvattenkommitté den 10 juni 2019
Årsrapport 2018 för Sydvästskånes grundvattenkommitté
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KS/2019:167-002

§ 99
Anmälan av delegationsbeslut
a)
b)
c)
d)

Delegationsbeslut nr. 2019:44, 54, 68, 71, 94—100, 102—113 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, 2019-05-21
Protokoll från kommunstyrelsens planutskott 2019-05-27
Remissyttrande Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott Ds 20191
(Ju201900209L5) Burlövs kommun

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
___
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§ 100
Delgivningar
a) KS/2019:341
Region Skånes yttrande – Prioriteringar för Skånes framtida regionala tillväxtarbete 2019-04-11
b) KS/2019:182
Årsstämmoprotokoll Burlövs Bostäder AB 2019-04-10
c) KS/2019:182
Årsstämmoprotokoll Burlövs Bostäder Parkering AB 2019-04-10
d) KS/2019:287
Årsstämmoprotokoll Skärfläckan AB, 2019-04-24
e) KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Burlövs Bostäder AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
f) KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Burlövs Bostäder Parkering AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
g) KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Skärfläckan AB koncern inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
h) KS/2019:104
Angående förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne
i) KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 7 2019 Nya IT-tjänster
j) KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 9 2019 Budget 2020 och förslag till uppräkning
k) KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 10 2019 Yttrande över Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över
nämnderna
l) KS/2019:355
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 49 – Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och
kulturnämnden år 2019–2028
m) KS/2019:355
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019–2028
n) KS/2019:45
Minnesanteckningar ägarsamråd SYSAV 2019-03-28
o) KS/2019:45
Bilaga 1 ägarsamråd SYSAV 2019-03-28
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p) KS/2019:45
Bilaga 2—6 ägarsamråd SYSAV 2019-03-28
q) KS/2017:869
Minnesanteckningar samrådsgrupp Lommabanan och Söderåsbanan 2019-05-13
r) KS/2017:561
Inventering och analys av tilläggsanslag för stambanan
s) KS/2019:104
Kommunförbundet Skånes Svar på remiss – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SOU 2018:74)
t) KS/2019:210
Verksamhetsplan MalmöLundregionen 2019–2023
u) KS/2019:204
Styrelsens i Kommunassurans Syd Försäkrings AB uttalande om verksamheten för 2018
v) KS/2019:208
Svar på skrivelse angående poliskontoret i Burlöv
w) KS/2019:208
Bilaga till skrivelse angående poliskontoret i Burlöv – Utvärdering av inkomna synpunkter kring öppethållande av poliskontoret i Burlöv
x) KS/2019:411
Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Nordzuckers avveckling och VD för Nordzucker,
2019-05-22
Kommunstyrelsen lägger anmälda delgivningar till handlingarna.
___
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